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VIN IE BESTUURSTIFEI. . .

3ij het verschijnen van dit eerste rLo. van de 15de jaar-
gang moeten wij helaas beginnen n"'et een minder prettig
bericht. le heer Blankenberg heeft om persoonlijke rede-
nen menen te moeten beCanken als voorzitter van de v.v.
Oldeboorn rnet ingang van 19 juli i.1" .:

U zai-t kunnen begrljpen dat ài-t eárst weer de*nódige
problemen zal opleveren en oat op ko::te terraijn direct
geen opvolger klaar st:.at
i:"t beËtuuF'zal ztch bjnnenkort nader.' beraden welke stap-
pen zullen wordem onderllolhêrl i.'.'v.m. deze 'kwestie;
Totdat i..::: de va:a'l;ure Ve,u.ir de heer Blankenberg -,'-s voor-
zien, zaL de heer S"Visser zol?,'rrg als vice-voorzitter
f ungeren " +t.++..r+ +

BE SIU I T l,lltE NVEI1 G .ÀlE ni I'18 -4-,i"tUt+-.*i*t*:

Bestuurrsverdeli-ng a

oa ca a c o a a a e 4... o...4 Lo

Joh. Spoelstrar
S " Visser
V,l. Veenstra
J.V.1'ràl-SDeeK

IVIUT,lT IE JEUGTCOMIVIIS SIT

Bonnie de Vri-es
seeretaris - op

voorzitter
seclc tari s
pennlngrre ester (vice-vo orz.)
comn'r. nnaterialen ê "d.vcarz. jeugdcomm.
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ne heren S"Knol en J.I{raan zrJn af getredeh. Ie heer
S.Knol zaL tr:l J sept. &.S" aanblijven om de nieUwe SSC1'"

in te werken, vooral- met het .oog op de nieuwe eompetitie.

heeft de táak
zich genonen.

van J.v;'Kalsbeek - jeugd-



ZoaLs u eJders in dit krantje kunt Lezen heeft
J.v.Kalsbeek een bestuursfunctie oB zich geltomen.

-ue heer Henk de Jong heeft
knieblessure eraan gegeven
baar gesteld als leider van
is het bestuur hlerraee zeer
llenk de Jong veel genoegen
leid erschap . .,

het voetballen wegens een
en heeft zich nu beschik-
het Lt, elftal, uiteraa.rd
content en we hopen dat

zal mogen beleven aan dit

is het volgende aangenomenl

60, -- per jaar ( is ,'1r 15 per vreek)

4O t -- rr rr t|.O r77 rr rr
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CONT.TIfBUTIE

0p de jaarlijkse algernene ledenvergadering van
l-6 juni j.l. is het punt contributieverhoging aan de
oroe geweest.
Gezien de flnanciele toestand van de club en met het
oog op de begroting 1974-L975, was dit een noodzake-
lj-jk kwaad geworden.
Lre kosten z:.jn enorm gestegen en vocral de afdracht
aan de K.N.V.B. is per lid een steeds groter wordend
bedrag.
Na enige discussie
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ile contributie wordt nu eens per
de heer l. rleitsma opgehaald.
Iiit geldt echter l,LLtrEN V00ii HjJf llO,iP.
Dït BIUTENLETEN ontvangen zo spoedig mogelijk van de
pennlngneester een verzoek om hun contributie vla
iti,3O-B/iNK of GIh0 autornatisch te laten overschrijven.

HET BESTUUR
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V/lN !E JEUGI,iFXELING

NfEUi[E INIEL]NG V.AN ]E JEUGIEIJFT.AIT'EN.

Tengevolge van verschillende mutaties, bij de 'Jeagd -
o.à. door vaste leeftijdsgrenzen en noodzakelljke oP-
sch[ivingen bij gebrek aan voldoenile spelers - ztet
de indeling voór-het à.s. seizoen er als ,y,olgt uitl
Pupillen .À11

J.Bethlehem; Tj. Ypma; K.de Groot; Ti. .dltena; H.Nu.man;
J.J. Dijkstra; P'Íïeida; l'1.-Akkerman; J.v/d lVal; J. v/d
\floude; J.Fokkena; M. Brouwèr; M.Veermatt; R'Huitena en
G. Vi sser.

Pup{1en Í2.I

l.Bethlehem; H. de Vries; Th. de Gnocti G. Heerma;
O. \ïouda; J.Kroesl 3,.i/d Veenl S. de iloos; H. Numan;
J.Stuiver; P.Ypma; J. de Boer; R.Jelsma en l,{. Jansna'

C-Jnnioren;

U. de Yries; T. Keunlng; Ph. Diikstra; .À.Haayes;
J.lli jkstra; E, .iieitsmal E.Folkertsma; J.Meester; J.0tter
F.v. -Heel; H.v/d Meer; H.0osterbaanl r?. nkkeflnan; H'-r,Í/.

t-v/d Krr.eKe.

B-Junioren:

l.Numan; I.MuIder; tt"Veldst;a; P. Jltena; rl.0osterhof ;
P. r.,.e I\{eerl H.J. v/d iírieke; B.lÏaspe}; 1.{.Visser;
\il. v. Kalsbeek; J.v. I(alsbeek; L' nkkerman; P. Tysma
en It . Bangma.

/i-Ju.nÍoren:

B. 0o st erbaan ; T .v / d Meulen; S .

F.Bies; T.;lodenburgl S.,iinema;
r.1.Veldstra; B.v.Heel ; l.Venerca;

{
I

Teunissen; tr'i. Nijdam;
G.0tter; R.Valk;
!{.Bruinsma.



De training

tit punt levert in het algenieen bij oe jeugd minder
problemen op dan bf j de senioren, zodat cie rrainers
hopelijk weer op een goede opkomst van de jeugdleclen
kunnen rekenen.
0p een enkele uitzondering na zitten de elftallen
dit jaar wat ruimer in het aantal spelersr waardoor
het toeh wel noodzakelijke principe I' niet trainen,
niet spelenrr, wat beter toegepast kan wordene maar
laten we hopen dat dit oiurerbodig zaL zLin.
Hetzel-fcie geldt voor Absentie bij tiainingen en wed-
strijden, wanneer men o$ de een of aride.z.e reden ver-
hinderd is - laat men dit dan a.u.b. vrel evet) \:cor-
tl jdig aa"n oe betrokken mensen neded elen, hiernee
bespaart u de leiders en de andere spe'l ers een iroop
last nie e !

Ti aini4gsschema voor dc_j eq.&q:

B-pup" eerste trainln! op L4 sept .-zaterC. l0*l-1 uuiíl
( S'V-i sser)

.,1-pup.

r',1-pup,

C-Jun.

B-Jun.

il

il

" ll .'juli
(B . ct eVri-e s

il

.30

maandags 7- B u-u-:
(J.oe Jong)
wognsdags 7*B rr

en lI "!i agenaar)

7 aug. woensdags 2--3
(,ioh"cle JonE)

vrijdags 6.30-T
(P"goel.:srra)

lt

ll

SPOIITKJ]UJiING EN PISFO,IO I S

Onoanks eerdere pubJ-icat:-es in liet clubkranije is
helaas de hel-ft van het te betalcn keuringsgeld eil
de pasfotof s nog niet binnen" L*àroin flog eens dit
vriend e}ij ke verzoek om aisnog y_99_lt-l-_/rg-ru:jU$;,,_:Ê.
dlt geld en de fotors in te leveren, daar het be-
stuur na deze datLrsr weigert het i.t: ontvangst te
nemen.



TN.ATNINGSSCHEMI. J/iNV.ANG TiiXÏNING 1 .AUG .A. S.

IINS;JGS ZI$ en rest senioren'
eerste en tweede elftal

"l; BB9
JONJE3:,';GS 7-E

B_9

,IO}{IJET]|/,GS I 1l en zdd
sele c t ie

Nadat er enkele oefenwedstrijden zrJn gespeeld, zal de
trainer tot een selectie komen.
.!,aan het begin van de competitie, 0us per 3 september,
zal het trainÍ-ngsschema als volgt gevrijzl-gd rvordena

--,TTrTe.^, ,' Êc o 7 _B UUt ZII en f e st Sen .''lrr\Li''l'''Lr e 
B-9 tt selectie

u.ur
It

uur
lt

nQrt
tv

P,-o rr

r-.4
lste en 2de

Voor de dames zal er in nader overleg &et hun trainer
een uur worden vastgesteld; een mogelljkheid? maan- of
\{oensdagsavonds van B tot 9 uu.r". !e trainer w1l echter
alleen komen, ird:l-en de opkomst op de training vol-doende
is. lVille:r de dames dit via hun leider en tlainer rondmakc:

++++++

le volgende spelers van het eerste en tweede elftal,
r4e t enirele aanvuliingen. r,'uorden vrlendelijk, doch
IIIINGCNJ verzocht aan de koncnde ti'ainingen deel te nemelt

l.Valk; iil.Íiuris;lrang B"Íïoekstra; P.lbdenburgl L.Poepjes;
J.Kalsbeek; H.líieuwland; U.Nijholt; Joh. de Jong;
Jan de Jong; J-G-reydatrus; Jan Nieuwland; Y"Blaauw;
f "v/a I,ieu"lán; B" de Vriesl S,v.Zinderen; 1,r'l.Veeustra;
l.Brand tnga; J.Jeeninga; S.Huisman; ï{.Poepjes; 1{.Roden-
burg; H.)ijkst'ra; Fienk lijkstra; Joh. Brouwer; rt.lam;
S..Iagerl J.Teu-nissen en i'{'Kl-eefstra.

U"l'ii jholt en J.YaJh ztjn door res,tr. mil_ ". dienst en studie
niet beschikbaar om te trainen" H.Nieuwland is hersteller'.



van zíjn beenblessure
met een liesblessu.rê.

OEFENP itO G it.AilIi,T.4 :

15.30 uur riehting Boornbergum)
Oldeboorn 1 O,N.F. 1 f5.30 uur
0ldeboorn 2 O.N.I. 2 13.30 rr

Jubbega 2 Oldeboorn 1 18.30 rr

Oldeboorn I - fe .Sweach zm 14.30 rr

0ldeboorn zm - Jubbega z,n 10.00
01<j eboorn dame s - Jubbega dame s 14 . 00 rr

(terrein Jubbega)
de Sweach danee - 0ldeboorn d. 15,30 rr

OId eboorn 1 Oud ehaske 1 14 . 30 rr

en S.Fluisman kampt nog steeds

10 aug.:

11 aug. a

11 rr

L4 rr

L7'
L7'
r7 rr

.1

24.
24'

ire Ieider van el-k desbetreffend elftal zorgl eïvoor
dat deze wedstrijden doorgang vinden, ïndien het or-
ganiseren onmogelijk bl-ijkt, dient de leider !,ersocn-lijk af te bellen.
3ij thuistredstrljden zorgt de le1der voor de thee en
ue scheidsrechter en bovendieh vooe de lvedstríjdballen.
Verdere oefenwedstrijden kunnen door de leiders van wat
voor elftal dan ook, in overleg met hun eventuele tegen-
standers, zelf. georganiseerd worden, nits men het oe-
fenprogra.rnma van de jeugd en de senioren voor l-aat E'aan.
Ten alle tijde dient men dan deze wedstrijd dan te mel-
den bij de secretaris en bovendien gaat het bekerprograts-
ma van de je;gd op 24/B voor, zodat het nogelijk is dat
de tj-jden van oefenwedstrijden op deze dag op een andere
tijd of uur gespeeld moeten worden.

HET BESTUUI?

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



( rnr oPe

'TT 
GEI]]T NIJT }I,LEEN VOOR TE JEUGDIBTEN DOCH"OOK VOOR

!E SEI'ïïOIEN LEIEN I
Ons i-s gevraagd de namen van diegen te herhal-en welke
in gebreke zLJn geblevenr êh welke ook al in een eerder
krantje zijn gepubliceerd e maar i.v'm. plaatsrulmte is
dat helaas nlet nrogelijk. Maar een ieder weet wèl 'van
zichzeJ.f of men in-gebreke gebleven is of niet. iled.)
Graag zo spoedig mogelijk inleveren bii S.Knol of Joh.
Spoelstra of bij de betrokken leider! I
trVat de B-Jun. betreft moeten de volgende personen nog
voor I aug. geld en/of inleveren bij B.de Vries:
J.B.Haspel 1 pasfoto
H.J.v/dKrtekeL rr

.À .0o sterhof 1
P.de Meer I
tr . Numan

+ f 6t-- keuringsgeld
rfi^__ilI vt

+ 6r-- rr

l" 6 ,'- tl

++++++

een toernool voor de l.welpen, de
Jun.
spelen srmorgens, de.À-enB jun.

0p 10 aug. a.s. is er
C-Jun. en de i,- en 3-
!e /,-welpen en de Crs
spelen sfmiddags.
le elnemend e verenigingen
Houtigehage en Oldeboorn.

ztjne .4mela"ndla, 0.N.V., C.J.V"

Het toernooj- vindt plaats op het terrein van de s.Yo
rrHoutigehagefr .
Opstellingen worden bekend gemaakt op de trainlngen.
Verder nj-euws over vertrek en aanvang volgen nog.

Stánfrles; Surhuisterveen; f .F.S. p Tijnje; ï/ilper Boys;



ákkrum; Sakkeveen; Gorredl jk; H-1. T. I Oerterp ell '
OIdeboorn.
.iES. 2de El.F ( 512 ) 3

r,n"*,"""rt""i+ (ui; keuze); Irnsum 2; O]-deboorn 2i
Warga 2; de Sweach Zi. .Akkrur.n 2l.Gorredljk 3; Ileeren-
veen 4 en Jubbega 5 ( Ui; keuze)'
4de klas F $Z+\ z

\ïarga 4í Oldeboorn 4; i'fispolia 2a GIVC 4ï Oldeboorn 3;
Blue Boys- J; .Akknm 3; Thor 3 én frnsum 4,

,rSEË-3Èe_ElaE B ( 05)i
Griffioen; fijnje; 0Ioeboorn; Jubbega; Boy-l ; 0lr-i;
de Sweach en lelfstrahuizêIro

Ol,lEtsOO,lN ZI,fi - 4de klas R (f lB) a

rikkrum zn 2; Oldeboorn zffii Ti-jnje zm 2; .)r.tbt,erga z-t.i '2, 
È

!r.Bo;s 9; Gor::edijk bm 3; de S'lrt:ch zm 2z

Heerenv.Boys I en ZVE -J'

ruN. ,r - Í&LjF-( 60? ) 3

frnsum; Ikkrum; Oloeboorn; .l.tocd GecI 2li; FVC 2:r,; V/a.r^fai
Frie stánd 2/i; Jubbega 2!,,

:WreJ:rg)
ONF; I t Fean2; Gorrediik;V/1spolÍa;OJdeboom; Tiroi-;
Bl-ue Boys; de Sweach; i.lracirten ziE; lr.Boys 48"

Jl';j[.:g_ctrgnp 9 ( 412)
.Akkrum; de Sweach; Oldeboorn; Ï/l;rga; Irnsurrl Y etr V1

GrïVC 2C; Jrachten 2C err- jlr.Boys 2C,

PUP. j-I G.toEP t? (JJI)-:_

de sweach; \tispolia; oldeboorn; Tijnje; Jkkruml Irnsu"n",;
Oerterp en ONF .

PUP. ]; -2 GiiOEP 2L (tZr) I '

Drachten ? en B; jirachters Boys 7 en 8; Oldeboorn 2;

BCV 2; Gorredijk en ONT 2.


