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lhr. J. Spoelstra ls.Nieuwoldstr.' 1
I\{evr. G. Hofstra Js'Nieuwoldstr. l
Dh". 3. de Yries'. (Jeugdsécr. )

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

ifgetopen week kregen ïve dan al de derde onvermíjd.e-
fijke àfgelastlng van de gehel e !'.V.8.fló dit áo doorgaat staan we índde bouwvakvakantie nog
op het voetbalveldt Nlaar we hopen dat de 'rgeruchtêr"r
aát we bij Sf echte terreinomstandiglreden voortaan,ge-
bruik kunnen-maken van het ter,rein in Terhornet waer
blijken te zíjn, zodat iedereen weer geregeld in actie
kan komen. f, ,

Voor de K.N.V.3. staat .er een bekerprogranma te vlach-
ten, ons eerste elftal zal -dan d? yegstrijdt tegen
deráe kJ.asser -Asser 3o5rs moeten inhalen.
Voor de geinteresseerden ongetwijfetd een aantrekke-
lijke telenpartii r, zodat we een ruime publ-ieke be-
laágsieffing mogói verwach'i' ;14, want wie weet ligt
*r iog een-Èerháfing vqn het stuntwerk tegen Stadska-
naal in hgt verschiet. ..... - .i., ., ., ... ..

Oldeboorn 2 krr jgt na de vele afgelastingen ook nog
een extra vrije zondag toegewezêr!" -. - _

Het derde elftal- krijgt visite van de collega-s uit
.Akkrun, wat weJ een leuke wedstrijdt kan opleverent
we voorspell'en een puntenverdeling
Coach rleitsma trekt met ztjn gezelschap naar Grouw
on daar tegen G.I.V.C. 4 aán te treden, ook hier
Àïg"n-*" t6ch minstens een gelijkspel verwachten.

De zaterdagmiddag ploeg speelt op e1ge4;veld tegen
á.V.3. 3r áa de á-Ó zege in Soornbergum ênkele weken



I

geteden z].trn de kansen op een overwirrning opnieuw erg
groot. I l

Le Jeugdl ;e AZ pqp. spelen ult tegen-Gorredijk 2'
;;r;i;Eàt lr'ois eíéir vaÀ de drie behaaldp Pliften
werd bfnnengeháald, dus met het nodige beetje ge* "'-

luk keren we met de volle buit terug'

ï""Ëu* *oiOt dit weér een zege voor illenk en zí1n
ttgSllgg11lt .

!e C-junioren begin+9n-qe thuiswedstrijd tegen
lrachten2Congeiwij$e1dm9t.gemengdegevoeIens
(een 10-0 nederlaag vergeet Je Fne.t./:
,há-riop"" dat ze de-sehade beperkt weten t:-l?::
den, àl wachten we nog steeds op een verrassrng'

lB mag ult têgen O.N.F. (trruis 9-0) beslist, niet
struikelen.
flÀpóiíit kunnen ze aan deze venvachtingen voldoen;
Ëáïr*iiO" geldt voor de 3-junicren dat in'leeuwar-
;;;-nboà-Cóuf l.A:ruimsc'hoots de baas moet kunnen
bli jven.

. B Vrie,s
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YnN ,x gEUG'IFJETTNG

Even'een paar krrte bpmerkingen betreffende het
leuEdvoe tbal.
Ë;;-;;;;iè-[à"rt Harm lvagenaar sinds kort de Jeugd-
óommissie verlaten, na iárenlang op velerlei manie'-
;;" ;;á actief voor de óruo te ziin gewgeslr trekt
ftii zióh nu om bepaaldg.red'enen terug uit de'Boa^n'-

"iË"'voetbalzaken 
met die uitzonderi4s da! h1i 

,

hoogstwu,r"""ití;n1ijk wel voer bepaalde elftallen
blijft scheidsrechteren.
Mede namens de J-C. €ÍI naar we Inogen-aannemen ook
alle ectieve jeugdleden bedanken we Harm hlenbij



voor het vel-e.nuttige werk.dat hrj voor de vereniging
en voor het jeugdvoetbal in het Ëi;zonder heeft ï""-richt.
Het bovenstaande heeft onder meer ten gevolge dat dekeeperstrainlng voor 18. en rc voortaan ondór anderel-eiding plaats zaÀ vinden.
\,/ij'hebËen li[. Huisman bereld gevonden deze taak opzjeh te nemen en vanaf volgende week zaL clit op dè
oude bekende voet verder gaan.
rn h9t -vorige clubblaad je. w'erd'.reedrd de aandacht ge-vestigd op de spelregelwedstrijden voor de jeugdr-,
hiervoor zisn dri.e spelers nodig die deelneáen-aan'
de selectiepartij in Heerenveen. .._. .,. :...
Zowel bij de J1.8. en C. jqnr.oeren hebben zteh aL z
deelnemers per elftat gemerd, deze 6 mensen zull-en
z,o spoedig mogelijk worden klaargestoomd voor de,z_e
zaak en het ligt in de bedoeling dat ze elke wéeÈ -"een uur hi.ervoor bijelkaan ,zullen komen en door eenhiervoor oapabele persoon worden opgeleid.\/aar, door wie dit zaL gebeuren en-wanneer hopen we
volgende week te kunnen meedelen, opdat er zo snelmogelijk gestart kan wordent

: B. de Vries, Jeugdsècr.
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GE)EEL,TEIïJKE,r,FGEl ISTING VIN HET Z LTE 7!, !:G,ï,{./,TEUil-
VOETB.4,L

Bij het gedeeltelijk afgelasten van de wedstrijden
van het Zate:rdag-amateufiroetbat geldt dit voori
à. de wedstrljden in de met name gêabeinob distrikten

van de K.N.V.B. :
.ATTENTTE; voor de in dle dislrikten vastgestelde wed-strijden voor de 1e en .2e klasËers (oi"

niet al_Len distriktsgewijze zíjn ingedeeld)
wordt de keuring van dg terreinen overge-laten aan konsuls' en scheidsrechters.

b. de wedstrijden van de onder deze distrieten res-
sorterende afdelingen.



/ilteen bij algehele afgelasting van het zate.rdag-

"*ái"o""oótUaf 
ztin aulomatisch ook alle wedstrij-

den van le en 2e klassers afgelast'
Deze wijzigingen zijn met ingang van heden van kracht
geworden,

overgencnen uit de K.N.V.B.êr.

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

PnOGitliMIvl.A SENIT'i$N

Zondag 24 November

Bekerwed stri.'id
Oldeboorn - lSser BoYs

Connetltie
G..A.V.C. 4 - Ol-deboorn
Otdeboornl .Aklcrun 3

Zaferdag 23 November

seheid srechter
G.H. Gerdes

'I,eider
Leid er

+

2.00

10. Q0
10. 00

2.00Oldeboorn zw - z.'{.8. 3. J. Mulder

++++++_+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Ged eeltelí jke afgelast r.ng zondag-arnateurvoetbal.

Bijr het gedeeltelijk afgelasten van de wedstlijden,
váË Éet zonoag_amateurry:oetbal geldt dit voorc

&. de wedstrijden i-n^de met nama genoercdg distrik-.
ten van de K.N.V'B'
iórurllÏes voor de ín die dlstrikt:".fep-tgester-

de lwedstrijden voor de hoofdklassers
iá:-" niet àistriktsgewijze ztin inge-
àèeld) wordt de keuring van de ter-
reinen overgelaten aan de consuls en

--,>'. scheid srechters '



b, de wedstrijden van de onder deze distrikten res-
sorterende afdelingen.

N.B. Jlleen bij de algehele afgelasting ban het ama-
teurvoetbal ziin ook alle wedstrijden van de

ofdklassers afgelast.
ov€rgenomen uit de K.N.v.B.er

':
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Standen bij de jeugdelftallen (UiigewerXi t/n heden)-i
- L7 november

J 2 pupillen
'1.0.ï'i.T2, B-L5
2. B. C.V;2 7-r3
3. lr. Boys B. , B - B

4. )r; Boyd? 7 - 6

5. Gorredijk 2 9'- 6
6. lrachtenT B 5:T. ol,deboorn 2 7 3
B. GorredÏíET 2- o*

C- junioren.
l. l\kkrum
2. ]rachten 2

3. trrachster BoVS

de Sweach
VenV
ïrnsum
\ïarga
G..1,.V.C. 2
Old eboorn

/,- j unioren
1. Warga
2.01deboorn
3. lEE?um-
4. Irnsum

"Al pupillen
l. de Sweach 9' 2. Tijnje
l. .Akkrum
.4. Oerterp 9
5. Ol-d eboórn B

6, lTïffiTrá- B -
7. ïrnèum B -
B. 0.N.F. B -

4.
tr

6.
7.ó
(J.

o

1B
T2
.9.

9I
7
3
0

7-rl-7-106B
78
5- 6
766- 56- 4
70

7-ll
7ll
6 - 10
B-10
7- 8
6-5B- 4B- 2
71

B- .juniolen
l. de Sweach
2. !ïispolia
3. Gorredijk
4. T,Ii.0.R.
5. Jr. Boys 4
6. )rachten .4

7. Oldeboorn
B. ffi'uffi
9, 0.N.F..

7
7
6
6-

L2
12
1t

7



5. F.v.c. 2
6. ttood Geel 2

7. 0.N.F.
B. Friesland 2
9.. Rood GeeI 3

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

I N'jENTT TEI T SIE I Ai TE.N

STX"ttN V.AN ,EGENE lTE IITIJ;
NOG EENS EEN STUI{JE SCÍ{d.IJ.

VEN ZOU.

6-5
i4
73
72
l0

op de .A}gemene vergadgrils van 19 oktober L97 4 werd
Uèsfoten om de indóntiteltskaarten voor senioren af

--

te schaffeno ,

Vóor Oe goede orde delen wii_mede.dat deze kaarten
met ingaág van 19 oktober i.l. zíin komen te vervallen.
H.H. vércáigingsfuncti-onarisssn en bondsofficials wor-'
den verzocht.hiervan goede nota te ncloen.
!e lndentltej-tskaarten voor. junioren, pupilleri en dames
blljven dus gehandhaafd. -'.,'
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HTER }ï/J 3EN .A;TTIKSL KUNNEN

I



iiET K.'tïi4KTErl VIN VOITB/,II
\'/iq'I IS VOETB.AL ?????

l. Voetbal is een bewegingsspel (veel-zijdig en'tocheenzíjdig) '

2. Voetbal- is een buitenspel (beleving ban de eigen
lichamelijkheid g zorg "-oor het lichanelljk welzijn)

3. Voetbal' is een spel met tegen'standers (spanning
tussen het speelse en de wedijv'er; sportivitel,f, en
clubge est )

4. Voetbal is een groepsspel ( positie kiezen en ver-
antwoordclijkbeid ).

5. Yoetbal is.een geslotcn spel ( onderwerping aan de
spelregels ) .

6. Voetbal 1s een spel van hogere orde ( technièk entactiek),
7. Voetbal is een spel met. een spelethiek ( ceremonie

, en sportiviteítl Hoe (a) behoort de verhouding van
de speler te zijn (t) tot iret spel en (c) tot de
andere spelens?

B. Voetbal- is een trapspel ( niet onnatuàrlijt<; manne-
lijk, hard; niet een soort vijandschapï veyzorging
van het sarlenspel; *"1 het trappen leren omgpan).

g. Voe"tbal 1s een publieksport ("optreden|' grotereI'drukrr op de speler).
10. Voetbaf is 9e volkssport (' geen selectieve sport;'

verscheidenEeid en ontnoetÍngsp'unt),

Eegl_vgg.] _ppreEen er overr_nog_mg.er velgetgn hett
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PROCR.4M\{.A EN OpSTEIIINGEN VgOR ;E JEUGI:
GO11I1E;]JK JI2 -OI,;EBOORN .42:

"Aanvang: 1O, 00 rrLrr. Vertrek s 9,L5 uur.



0. Wouda; H. de Vries;
Boer; J. Kroes; R. v-.-d'
Heerma; J. Stuiverl M.

T. de Groot; M.[. Jelsma; J. de
Veen; P. Y1lla; -H. Nu.m-an! ,8r . .,

Jansmai S. de Roos; T. áltena'

Huit ena"? T-YPma'; P. Heida; f-'
Jl. /,kkerman; M. Brouwerl lil' Yeer-
'Nltn.an,; G. Visserl J. v.Q' Ïíoude'

OLJEBOORN_II- - 'IIïNSIIM 3I r

Aanvang:10'00 uufl
J. en i. Bethlehern; ii.
v. d, ïÍali J. Sokkema;
man; ,I..J; ;ijkstra; H;

:

/,anvang; 11.00 uutr.

E. Reitsma; À'. Jel dma;-H'ry' v'd' KrieEe: H' Oosterbaani
J. otter; ,1. Meá;ï;;'nl .tlcemám; u: 9."ivries; J' lliik-
li"ái-pÉl ;i3Ïátra; É. .r. Heel; E, Folkertsma; "A' Haayesl
T, Keuningi r

O:N.F. LB - 0L-'EB0OiiI 193

Íanvang I I " 15 uur. ' Vertrek 2 L2 ' 4A uur '
J. en trÏ. v. Kalsbeek; P-'--Tysnai X; {lu}der; Ïl/'- Visser;
á: lrásper; p.-á"-muuí; H"J". v.d. Kriekel i..Numan; l.
nXf.Ë"*àÀl'1.J, 

-'v.d . Hóeki P. Á1tena; .A. 0osterhof ; R'
Ve].d stra.
R00l GEEI 3I - OlJEBOOllL.l'X 3

Áanvang: 9.00 uurr Vertpeks B'f5 ïo"'-
!v. Watzema; B. Oosterbaan; G' Otter; i1-' I?1}1i Ht-Bruisma;
B. v. Heel; S. ái""*"; T.- Rodenbl-rrg;- !ï' N.iidSq; .l', B1:=;
S: tàun:."""ri- llàneáa; F. v.d. Móuleni Ï11. Zandber$€Ilr
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