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Eeb nieuw voetbalseizoen staat weer voor de deur'.
ie oefenwedstrijden zlin afgewerkt, het wordt nu weer
menens. lat wil-echter niet zeggen dat er nu maar raak
geschopt kan worden- integendeel'. flaten we er meteLkaat
ïoor "ó"g"n 

dat .er ook dit seLzoe]l víeer net zo sporti-ef
gespeeld-wordt als het vorigu_: ook dat síert eên ver-
]ni!:-ng. \Íe wensen alle elftallen een zeeT succesriik
seiáoe[ toer'en we hopen dat we weer net zoveel mede-
werking krijgen wat dè copy betreft als verleden iaar.
tit faátste-ís trouwens noodzaak geworden, gezieh. de
v6rOuUÈeiing ??n agyer-t*errlie I s, wáar we overi-gens zeeT
content mee ztin uÍteraard "

U zult hebben ópgercerkt dat we een rrnieuw iasigï hebben
à"Àeótrokken, DàÀkzii de -veelheid van advertentier s
kunnen we zonder zorgen drie iaar vooruit '
Vanaf deze'plaats wiÍlen wij graag aL onze adverteerders
híerwoor traltetiSk dank zeggenr en we hopen dat -al onze
lezers zullen begrijpen dat wij alleen dank ztJ d9"9
adverteerdeis oné kiántje zonder betaling kunnen laten
versehijnen "
laárom á"ru (onnodige?) op"rekking: HQUDT ONZE IIVERTEER-

'ENS 
IN Sf .AT{-' - KOOP 3]J ONZE .AIVERTTTRDERSI !

Het eerste elftal- speelde zondag i.f. haar laatste oefen-
wedstrijd tegen de sel-ectle:i9qgd,vaII' dg, t.Y., rrHeeren-

v*àntt . beze, en ook de wedstrijd -tggqn Noordbergumr wa-
ren vaJI een redelijk gehalte, áodat de indruk ís gewekt
dat we het nleuwe áeiáoen met vertrouwen tegemoet kunnen

ÉêtÊeffa" geldt Voor het 2de elftal. le beide oefenwed-
strijden tégen Read-Swart weren zodSnig goeqr datr wanneer
ïó""à:-t p"ït èn de goede geest weet'te handhaven, híer
veel oersbectief in áit voor het nieuwe siezoen dachten
wlJ.
De rest, van de elftallen hebben niet of nauwelijks ge-



oefend, zodat we hier verd'er niet veel wijzer van ztin
geworden wat de huídige sterkte betreft.

M.
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VOOA. HET NIEU\/E SEIZOENI .. "
T0T Ml TOE zljn de prestaties gezlen de gespeelde oefen-
wedstrijden goed te .noemen.
\'iij zíjn als. bestuur alsmede de trainerr biizonder ver-
heugd over het feit dat er weer volledige ingèt is bii
alle betrokken spelers.
lÏanneer dit gecontinueerd wordtr en daar rekenen we opr
dan zien wij de competities net vertrouwen tegemoet.
lvij wensen langs deze weg elk el-ftal succes in de komen-
de competitle en wanneer er goed gevoetbald wordtr zaL
het sncces beslist aan onze kant zi1n.
Wij, van onze kant zullen trachten om het roer van het
bestuurfijk be,leid zo recht mogelijk te houdenr om daar-
door ieder lld in de gelegenheid te stellen zo vrij moge-
li-jk zitrn voetbalsport te kunnen beoefenen..
Onderlinge totale samenwerking en loyalÍteit is de grond-
slag 'voor succes; l-aten we dit gezegde allen hanteren in
het belang van de club waar we lid vall ztin"

TIET BI]STWI?.
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v/,N. DE BEgTUU;tSrnFEr,

IN OVERIJEG met de trainer, leiders en/of aanvoerders,
ztjn de volgende el-f tal lndelingen gemaakt.
tit wil echter niet zeggen oat áit à'e gehele competitle
ook zo zaL blijven!
!e mogelijkheid bestaat dat door blessures e.d. er ge-
schovén zá1 moeten worden, maar wij zullen trachten dit
tot een mini-t-ut te beperken, om de eenheid in eetl el-ftal
zoveel mogelijk te bewaren.
Er zal, wanneèr er echter grote verschuivingen mochten
plaatsvinden, een beroep worden gedaan op de jongste
spelers van het 4der wanneer bliikt dat het 3de ( door-
Oát dit elftal- spelers aan het 2de heeft moeten af-
staan), tê weinig spelers heeft. \i/e hopen echter dat



dit niet nodig zaL zíjn,

'E 
TNIET-TINGENI

SEI,ECTIE I

!.Val-k1 M.KJ-eefstra; V/.Huismang B.Hoekstrá; p.iodenburg;
l.Poeqjes; JlKalsbeek; {_.49 Jo4g; r.u/d Meulen; H.de Jóng;
B.de Vries; J.Brouwer; U.Ni jholt en J"Nieuwland.

2de elftal r

)
I

)

I.I"enstra; _l?:-:i,odenburg; Y.Blauw; J.Greydanus; i?.Dam;
H.Poepjes; J.Jeeninga; P.lloekstra; I-l.lijkstrai S.Hui-sman;
H.Nieuwland ; I\,t.Voolstra; J.Teunissen en Sov.Ztnderen.

3ie eiija] a 
.

J.lt/agenaari \i/. de lioos; H1e1ke lijkstra; !.Brandinga;
S.Jager; I.Herominga; T.Maaren; G.de Vries; Lammert Vis-
ser; S.liodenburg; K.Jelsma; G,Klompmaker; S.v/d Meer;
F.Tammingal H.Kerkstra en K.Poepj es r

4de elftal:

C,liardeveld; C.Lal-ders; J.Bethelhem; J,Tichgelaar; R.Knoli
H.lkkerman; S.Vlsser; C,de Boerl J.Veltman; I.Nijholt;
M.l\,leesteri D..v. leeuwen; P.iiodenburg; K.'!Viersma; lr.v/d
Meulen q T.v/d Vioude en I,Visser.
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CONTNIBUTItr:

IN HET vorige clubkrantje is vermeld dat de heer D..?eit-
sma om de 2 maanden de contributie zour ophalen bij de
Itdorpsledenfr.
Gezien z:-jn beslommeri-ngen met de gondelvaart en Oranje-
Nationaal, is het hem onmogelijk gebleken om in deze pe-
riode de contributie op te halen. lliij hopen dat u hiervooï.
besrio zaL kunnen onbrensen.EiEd -september zaL dan vóor een dubbele periode betaal_d
moeten worden; daarna zaL l?eltsma on de twee maanden de



contributie ophalen.
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HXT SPIJT ons te noeten rneloen dat het damgsvoetbal '

Ii"Or 26 aog. i.1. is verdwenen uit onze clubt
Na een succesvól begin, met een voldoende aantal led,ent
;;"à-ft"i.'in hot afgétopen seizoen toch steeds moeilijker
ó*-àur elftat bijeítcaai te, krijgen. Voor aanvulling is
er de nodige actíviteit.geweest, mLaa.r de uieestg meisjes
die benadeFê ztin, kregen van hun ouders geen-toestem-
ming te gaan voótUatleÁ. Uitera;rd heb je ie dan bij
zot n be slissing neer t€ : lê:$$êI1 '
Gezien tret feiÍ Oat er nu. Àóg B leden over ztin en er
á;il áanvulltng is, zitrn-lii gelgoqzaakt' i? gveflee
ilet de dames, Ëet áameáelftat ult de competitie terug
te trekken"
I_,angs deze weg willen wlj een ieder die aan de opbouw
van het damesélftat heeft neegewerkt, dank zege,en voor
ztyn/haar nedewerking. _
Voór'af lvJevr. W.Jêlsmá-Jeeninga heeft veel werk ver-
ricrri voor het damestearo en zonder, iemani lu kgrt te
á;;;, wi-1len we haar extra danken voor het gedane werk'
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z0[1/,1,n EVEN EEN 0$tdsIKING:

NOGM/,IIrS líffrLEN ïvii u er op wijzen? datt ïvanneer ie-
*áÀA ru"" iets'op ,in lever heef,'t' dit niet voor zich
Ëó;átr of het in iret dorp.op_de daarvoor bekelde plaat-
sen naar voren brengt. Hieidoos: wordt meestal ee1l ver-
Èeerde stenming gekweekt die niet in het belang van de

;;;;igi"g i*."S!reek er over met je leider of kom evëiÍ
;ij-Ë;ï nËstour-íu.rres-onr het te bespreken. Meestal- is er
na wat achtergrond ínforsiatie onzerziids niet zoveel
meer van het Probleem over.
f'Neen" zeggen'-ís de genakkelijkste om-niet te besl-issent
daarom is-ilat zelfkrltiek vooi een ieder van onË zeker
op ztn plaats. Iiom voorc.lat u nee zegt er even over pra-
tËn; er is altijd wel iemand van het bestuur thuis bii



wie u een gewillig oor zaL vinden.
De jeugd weet dat die zlch- net eventuele pfoblemen kan
veF/'oegen bij de voorzítter van de jeugdcomniisste, de
heer J.v.Kalsbeekr of anders met juJ-lie leider een en
ander overleggen.
\liij dachten áó vlak voor de de competitie er goed aan
te doen u dit nog eens in uw herinnering te brengêíl. ,
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TRr,ïNïNGs

tUïIEIIJKi-lIlftSHil,1/iJ lm;?lÍlE!)EN wij hierbij nog even het
trainingsschema welk 3 Eeptember a.F. ingaatl

.,IINS!.AGS s '(-B uur ZNI en rest senioren
B-9 rr sele ct ie

DONlnRliiGS; 7-8
B_9

I/- en 2de

sel-ec t ie
il
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TOTO,/TOTTO 3

VIEGIINS tE GON!EIrV,|.ART en de festlvíteiten daataan ver-
bonden, is er deze week GEIry toto en lotto-
Volgende week gaan we hlermee starten.

&. so de rrbezorgingswijkenrr klaar zi-in.
Een ieder die zich hierwoor heeft opgegeven krijgt van
hem dan de nieuwe wijkindeling.
ii"g"rrut ciie z:ch no! wí1 opgóven als toto en/of lotto
speler, kan zidn deze week.nog melden pii boveh vermelde
aàresl'Ï,.Bottemastraat 2A (Oe trap opt)

H3T BESTUUiI.



onnnmrolsiar;l ollpnoonn et

OïrIEBOORN 2 SPds)f ter voorbereiding op het nieuwe
seizoen drie oefenwedstrijden.
0p 11 augustus werd thuis rnet J-2 van OllF 2 gewonnen.
1;1e zaten nogal krap in de spelers door vakanties e.d"r
zodat trainer U'de Jong al-s gastspeler meespeel-de en
tweemaat wist te scoren. lïet andere doelpunt kwan op
naam van P.lïoekstra. FIet was overigens geen al te bes-
tc wedstrijd.
0p rB &r8r kwar, itead-Swart 2 in Oldeboorn op bezoek.
Het urerd dlt keef na een uitstekende partij voetbal
een 4-I overlÍinning. Vooral het meespelen van Jan
Jeeninga betekende een geduchte versterking.. Je doel-
punten werdeh gescoord door P.Hoekstra ( 3x) en J.
Geydanus.
0p 2, aug" r,ierd in de Knipe de returnwedstrijd gespeeld
tegen liead-Swart. ,litmaal werd het een 0-6 overi,vinning'
Voóral in de eerste frefft werd er weer uitstekeno ge-
speeld. ].)e doelpunten waren ditmaal van J.Greyoanus
( 2" ) , J.Jeeningá ( zx) , I{endrik Nieuwland (voor het
eerst weer speÍend na'ztn beenbreuk) en S. vari Zinde-
ren.
Volgens mij kunnen we de competitie met vertrouwen
tegémoet zien, el zaL de errste wedstrijd op I sept.
(mét drle dagen feest 1n de benenl ) wel enige condi-
tionele moellijkheden oplevererl. . .

' S. HUISMiiN.

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

Na een start van 2de 1n Houtigehage (toernooi) en een
4de plaats in een toernooj- te Bakkeveen, kan ik toch
tevreden ztJn over de spelers van 1-4.
Vooral het toernooi in Bakkeveen vond ik geweldig.
Zestlen verenigingen waren uitgenocligd daar te komen
spelen; in de halve finale moesten onze jongens uit-
kbmen tegen de selectie-ieugd van de v.vo ltrachten.

1.[



De ruststand was nog 0-0; met 3-0 werd de
besl-1st in het voordeel van lrachten. fochlijk resultaat van onze jongens.
legen Jubbega werd met 4-0 verloren.
Een prachtige dag en een prima. organisatie
plaat s.
Ik leb de spelers een avond bj-j me thuis gehad. Hier
werd een en ander besproken o.à. ook de aarvoerder.
fn de Zde ronde, waar-het ging tussen Blnne en Fedáe,
haalde Binne oosterbaan de neèste stemmen en werd aldustot aanvoerder benoemd.
le bekerwedstrijd in Goruedijk werd rnet
maar met wat meer overleg had dit nlet

uur thuis tegen

uren op het voet-

Pup..A: le Sweach

Jun.C; Xrachten
Jun.Ba 0rBoorn -
Jun. /r: OrBoorn-

0rrboorn 10,00 uur
2C- 0r boorn 2 .00 rr

wed strijd
een behoor-

en een 4de

5-2 verloren,
behoeven te ge-

( zaterdag)
!c].d er
K.Vi-erenga
K.Mendel (L/9)

beuren ttl. i.
I september beglnt de competitie z L2
ONF. \
Ik hoop met de jongens vele prettige
balveld te mogen doorbrengen,

IEI]]ER HENI( IE JONG.

+++++++++++++ +++*****i*+++++++++++++++++++++++++++++++++

PB0cill.ltnt,'r V00n ,IT \,VEEKJN! 
3

Oldeboorn I - vrlj scheidxrecht er I
Oldeboorn 2 - Nieuwesehoot 4 2.0.0 uur H.Noppert.
iïispolia2- Oldeboorn3 1.30 r leïOer
Oldeboorn 4 -Thor4 t deze wedstrijd wordt dinsdagavond

op het vel-d var, Thor gespeeld a1s
een thuiswedstrijdl aanvang 7.30 uur
(lichtweds crÍjd I )

0ldeboorn ZM - speelde woensdag al thuis tegen Jkkrum zm

DE JEUG];

ONF

ONF

4.00 'rr

12.00 il



IEISIrC-CURSUS'iLEIIING BÏJ SP0llTrr

Iíet is ondenkbaar.dat de spglt in Nederland met 2,5
mirioengeorgarriseerde,sportbeoefenaars'waar'araJIï-;ïii;"Ë ottáó" a" leeftijd van lB iualt :9l,IiÏ::
iuoàtïoneren zonder de steun van vele tlenduizenden
vrijwillige kaderleden. ,,rr_ -,-.-: -^Á;;L";íén"du Uànoefte ae.n sporttechnisch kader e 'd''
à"rrï,íé"tijk g"ói"r is dan dè 3.>00 cnrsisten die jaar-
lijks *oráen-afgeleverd, bledt het mediuur [V thans een

*ïàf." ÀoÀefiíkË;íá een' veel groter_ _aan\aL deelnemers'
door het Mln.Vêíl Cultuur, 11ecF.' en Maatsch.\ïerk erkende
;;-;pË"-uij". àir. sportÉonden verplicht gestelde,
-AB0-bewijs te bemachtigen'
H.et doel en de inhoud ian de Teleac-cursus L'eiding bii
-Sóó"i is de óot"ïét àen algenene-theoretische achter-
grond te verscfráften vogr éen opleiding tot trainer'
5óugareider, i;;Édsportleider en recreatiesportleider.
Twee hoofdtrreËá;E iiuidlng gevenrt en'- rr sportgezonds-
heidsleerr, "ór*uÀ 

Oà kern-va.ra deze algemene basis op:
ï;tàilá' Bii ËËi róioins seven wordt' -n!::9:'.::lÍ3"'ld*
;;-G"prár.ïiik; uii"óuiiá ingegaan op onderwerpen 31= ,

het teidÍng gËïà" "* 5eulO e[ ïotwasèenen, het werken
met groepenr'à*-sportféidér in de sportver. en de bete-
kenis van de sport. !e "pàrtàurolghgídsleer 

behandelt de :
onderwerpen; áàrrpassing, itan Éet lichaam aan inspanning'
hulpverlenlng *;-i;t"Ëf án verOer de betekenis van sport-
hygi'éne
Samenstelling cursus i .

13 televisiwlessen; cursusboek; 4 discussiebiieenkomstenl
(worden georganiseerd in +OO pít'tsen 1n Nederland)
schriftelijk examen.

"; 4-ài"".Ë:-iÀèntomsten z:'Jn, geprand in de peri-oden

,á Jrï."íi;- àlov . '74;, z2 t^1y"19-okt' '74i L7 t/n 23

duo. r ?4nen àA ian. t/n 3 f eb 
"75'ïndien men *áit"Ï.ituliik óxamen wit afleqge* nroet rnen 3

van de a oisàluiJó"nr.. rreËoen bijgewooná' Na het met goed

gevolg afleggen iran het "óntift"Ííif S"xamen' i49: week van

4 T/r\ir 10 r.u?ïïf ;ï";ái h;ï door nót wtin. vêrl Cl{vl erkende

/,3O-bewij s worden uitgereikt '
ijïózermrÉmornr gktobér L974- Febr. L975

Cursusprijs / 45t-- irÏ,LEs INBEGIïEPXN.
45r-- op no " 54'4232 t.rl.v.
''IEÏIÏNG BIJ SPOI?T II .

Á.A}ilMELDEN: stortlng van f
feleac-Utrecht onder v€r$.


