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.OVERZICHT;

Het begin$ qen iryitante en eentonige zaak te worden
LangzaÁerhand , maar de F.Y.B. 7ag haat plannen verle-
den week weer'volledig'in het (oveÈtotlige) water
vallen.
il-leen het eerste elftal trad
strijd tegen de .Asser BoYs in

binnen de lijnen in de'
het kader van de eerste

bekeruondeo'
Een vemassing zoa'! s
laas niet in.

2 jaar terug zat er dit keer he-

!e'lrenten hadden:wat teohnl,ek en eombinati-evermogen
gedurende de hele wedfirijd drridelijk het beste van
Ëet speJ-, doch Oldeboorn liet zLen1-.:dt! nen':me't-"o'en
m.aximáleiinzet lange tiid kan standhouden.
5óáf*""'VaIk wist átjn àoel tot de thee op betrouwbare
wijze schoon te houdenr'n3 de rust moest hÍj-door-ui-
teist twijfelaehtige beslissingen van de zwak leidende
scheidsrechter toch nog 2 maal capituleren.
.qf-Áet aL is de 2-0 nederLaag nog een redelijk resul-
taat.
Zondag e.rgr kun4en ze nog even uitblazên voor de con-
petitíewedstrijd straks weer hervat wordt.
Het tweede elftal gaat naar koploper Irnsum 2 wsarwan
beslist gewonnen zaL moeten word€flr _ ànders haken ze
af in de-gevechte.n on de bovenste plaats.
of.deboorn 3 en de veteranen spelen uitwedstrijden-t
réàpeotievófilt tegen ákkn:n 3 en Irnsum. 4e_voor beide
teás moet eeá punienverdellng'toah een haalbare kaart
zijn.
}e zat,erdagnannen hebben weer eens een snipperdag.



\

Bijdekroostafdelinghebbendqc-juniorenende.At
poóirr"tt eveneens vrijaf '
.le A2 welp'en krijg?l.B'C'V'2 op bezouk'--1:! 7?l^"\^^-
Ëétrii;rèrà u"n móáilijke opsave ï9rd?? voor onzc Jcn

E;;;-h áe Bergumroers een pÍ;rt afhandig te makent ncaar

de gererrorun"u"i" àoaeh H' àe''long jr" átaat voor niets
hoorden we 'onlaít$s' "'
Onze B-junioren ontvangen lijstaanvou"l::^9:-S::?:n IU'
ook hleruoo áËr-áàrijË=pur áardig meegenory.en zíin, aL

zo.uden we d" "óirË 
wiást- bóst kunáen' gebruiken voor de

;ilt;;"top volgende week i"'ngaat'

Voor ],, wacht er een sleutelwedstrijd' n'l' de ontmoe-

ting mer Akrrrr.rm-r.q-beiOe ;i;;á;; stáan bovenaan dus

nrobeer de rcaË o* "Ào" 
Oá-wiíte r deze concurrent ach-

ïét-i" te laten benutten!
: B. de Vries

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

UIT ]E JEUG)COIVIIVIISSIE: 
-

tre Jeugdcommissie wenst langs d?"? w9g de fan' van

Kalsbeek "og.ïárr-h;;tó 
geluÉ met de geboorte van,

ry:-:::::::-::-i?-::::i331- Ll: *-----
\ïinterstoP- mededelingen I

Zoalsbekendwordendecompeti-tie-programma|svoor
puplllen en B ;;-ó junioreh met ingang van 7 decem-

Èer a.s. stoPgezet'
:]itge]dtechterniet.voordebekerwedstrijdenvoor
B en c junioren' de resterendeíoá" àa\enag t4 'deeember 

word€rr ÍI'l'
bekerwedut"iïOu" too" 'At B e+ C junioren vastgesteld
( 2e wedstrijd eerste lottá" )' *=T:d: een aantal
wedstriiden in de tweede ronáó (tste wedstriid)'



I

}e 2e wedstrijd van de 2e ronde za!
tegenstander moeten worden gespeeld
stopperiode resp. dus voor I máartvoor l- f ebr. L97i) .

in overleg met detijdens de winter-
L975 ( voor jun./,

Ook in-de tweede ronde.resterende wedstrijden ( ous zwedstrijdgn) zurlen moeten wordeÀ gesfeera in de winter-
g_lgppe"iode lgsp.: dus voor I maart-Lgij en I febr, Lg7j.uiteraav6' getrdt !ez9 procedure ook indienrde *"àÁi"ij--'den op zaterdag IQ december wegens terreinafk;Fi;ániet kunncn worde[ r,espeeld.
Hierdoor moet,ls! *6eei:-;t z:-in om voor l- maart, resp.voor I febr. L975 zowel de eeiste ,als de tweed"'rorrdoaf te werken. 

:

(overgenomen uit F.V.B. nieuws)
B. cle Vries, jeugdsecr.

++++++++++.i.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P.i0Gn.4t!tM.A SENrO;,i3N I tEg. 74.
: :scheidsrechter

frnswn z - Otdeboorn z 2.00 J: i;;;Ë;;Ë"--
Jlkkrum 3 Oldeboorn I 1O.OO l. Bol_tje
rrnsum 4 Oldeboorn 4 10.00 I(. Menoèt .. .

oefenwed strij d
in Terhorne aanvang 2.00 uur

0ldeboorn - Stiens'
scheidsr:echter zaL nog worden aangewezen .'

oefenwedstrijd ;

l0 november aanvang 2.00 uur
vertrek 1.15 uur

Goruedijk zm 2 - Oldeboorn arfr..

++++++++++++++++++++++++++++t+++++++++++++++++++++++++++
OtjEqo0aN - .AssEB, B0YS 0-2 :

;:"i:i:;ï"qstrijd tesen .tsser Boys werd dus met o_z ,

lvlaar het is geen schande om van een goede derde klasserzsLn wedstrijd te verliezen lijkt on;. : r.i .--



il
!e gasten uit Assen hadden dan ook duidelijk het betere
spel;'hun techniek en_fysieke kracht waren van een beter
g;haí'te dan van oI1S. ioeh Oldeboorn vertoonde een voor-
bee.ldige inzet en het was dan ook een lust te zien hoe
voor el-ke me.ter grond werd geknoktr Qr werd niets nage-
laten om een eervol resultaat te bereiken.
l,iu je Aan toch verliest kun je a1leen maar constateren
dat áe tegenstander deze.keer beter was en kun je daaf
vrede mee hebben.'
In deleerste hetft waren wij met onze uitvallen net zo
gevaarlijk ats .lisser Boys met hun veldoverwieht dat
ónkele,má-Len waren. Tweemaal waren we in die leriodedicht bij een cloel-punt maar. achtereenvolgens faalden
Berend Hoekstra en Lykele Poepjes. op het laatste mo-
ment. Toe.,i ook boften we trOuwens gewe tdig 3 een zeer
duideti.ikc handsbal . in het straf schopgebied werd door
de zeer záak leidende scheidsrechter niet opgenerkt.
'Hij was waarschijnfijk de enige in en om het- veld d1*
het niet zagL Trouwens, er .waren.-!!:ÊI.neer gebeU-rteni.gsen
cjie hij niet cpmcrkte. Irriterend was dat hii de gehele
wedstríjd door 1n hct veld llup te lachen ald een dwaze
toneelspeler en van zíin grensrechters nagenoeg geen
notitie nan, terwijl hij àeJ'f vaak van tenmlnste 40
meter afstand het spel volgde en zodoende lang nict
attijd correct kon fluiten.
.Afiiá, de rust kwam zoals v{e begonnen Yrarenr.,.01.0:Jiróci na de thee namen de Boys de 1ei01n'g"'rïel twee
spelers van hen stonden buitenspel naar toen er niet
góftoten werd was het voor hen een koud kunstie om te
Ëcoren. Toen werd wel- duidelijk dat we het behoorlÍjk
zwaar zouden kriigen in de tweede speelhelft. Toch ga-
ven we ons nog niet Over en vochten we voOr wat we waard
waren, maar het mocht niet baten.
.rle scheidsrechf,er ondertussen bleef volharden in zíin
onbegrijpelijke negatieve houding- tegenovei' zt n grens-
rechÍerál zodat op een gegeven moment, n? egn.opme.l--- -

king mljnerzijds hierover, hij'zei; á1S-je hót er niet
meeeenábent-dangooijedev1agmaarIIQe.f...
Wel, ik was het er lang nlet mee eens en heb toen maar
zii"jn raad opgevolgd.



i
W.irde.r Ve enstra nan dese taak toen over maar ook hij
st,r.nd vaak vergeefs te vlaggen.
-l,fijn, het werd nog 2-0 voor de lisser Boys, .Alweer met
een buítenspel luchtje eraan hoorde ik.
Toch kon een neutrale toeschouwer deze overwinning welbilrijken dacht ik. Over het geheer genomên haddeá degasten toch hct betere spel gedemonstreerd dcze middag.
zo zLJn onze rrbekerdromen, -voor zover we deze haddent-
dit seizoen weer verdwenen, en richten we ons weer op
de competitie, die ook nog wel interessante ontmoetingen
zal brengen ongetwijfeld"

J.M.
+ -'r + ++ + + + + + + + + ++++ + + i' + + + + + + + + +++ + + + ++ + + + + + + + + + + + ++ ++ + ++ +

EEN TUSSENTOg,ETJE

Y/anneer vre de periode vanaf de laatste jaarvergadering
tot nu toe onder de J-oupe nemcn, dan kunnen we tot de
conclusj-e komcn, dat er wei-nig schokkends gebcurd is,
alleen het goede heeft j-n deze per'Íodc gezegevj-erd.
Natuurlijk zi$n er hier en daar schoonheidsfoutjes ge-
naakt e vLaay waar beslisslngen worden genomen en waai
gewerkt wordt, is dit onvermijdclÍjk"
Het enige voordeel van dergelíjke kleine foutjes is,
dat je gelíjk leert hoe hetilniet moet[.
Ook kunnen we eonstateren dat de sfeer binnen de club
uÍtstekend is te noemen, in tegenstelling tot vorig jaar.
Ondanks wi-sselende resultaten is de opkomst en deelnanre
aan de trrainingen, gezien het slechte weer en het bar
slechte trainingsveld, goed r
lVij dachten zo, een succes voor tralner de Jong, maar
wat misschlen nog belangrijker is, dat allen di.e deze
trainingsprestaties leveren, laten blijken ever een
goed karakter te beschíkken. WÍj vinden het positief,
dat men op een dergelijke wijze een nieuwe trainer heeft
ingehaald en dit ook continueert, ondanks genoemde toe-
standen. Houen zo.
Zonder iemand echter te kort te doen, wil ik toeh eve.n
stilstaan blj onze nleuwe secretaris. Een kleine bel-ich-
ting lijkt nij toch wel op zítrn plaats.
In de beginperiode van zijn secretarissehap heeft hlj
het eeh$'niet gemakkelijk gehad.
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Ilïe weten allen zo ongeveer weio wat dit al-le: i:rhouldt"
Jlles komt op je af en er wordt dan ook ncg r,an je ver-
wacht een zinvol antwoord te geven, maar met wat impro-
visatie €.do is het hem gelukt door' deze periode lieen
te slaan.
Hfj hanteert nu zi7n ambt al met vaardige hand, laten
we blij zijn dat dit gedeelte van het bestuur goed ver-
zorgd is.
;at wil natuurlijk niet zeggen dat de andere functies
in het bestuur niet goed zouden functj-oneren, Íntegen-
deel-, maar i-k zie het I'secretarisschapil toch als een
zeey belangrijke en als die gggÈ draalt, dan is dit
merkbaar binnen de gehele c1ub"
Iets geheel anders, maar toch te vermelden, is dat de
heren Mijnheer en Wagenaar uit hun functies gestapt
zijn, allebeide om persoonlijke redenen-
J. Mijnheer hpeft altijd het typewerk verzorgd voor
ons het clubkrantje en H. !ïagenaar had een fu.trctie in
le Jeugdcommissie
":àrrgs deze weg willen we deze belde heren dank zcggen
uoor hutr werk, verrichtJn het belang van de club.
ian moeten we aansluitend hierop ook vermelden dat
r:,levr. Hofstra het typewerk heeft overgenometlo Ze doet
ciit reeds met veel enthousiasme en inzet en aangezien
::e goed kan tekenen zull-en we binnenkort in het blub-
blaadje wel €.eeêo kunnen bewonderen.
ra, iets roinder plezierig om over te schrijven zljn de
t;chorsingen van diverse spelerst
londag j.l. hebben we in Sort en Beeld kunnen zien, dat
rlet aantal overtredingen weer is gestegen t.o.v,het
,rcrige seizoen. Zo te zien lopen wij met de stijging
:;.ardlg synchroom.
lioudt er rekening mee, dat de opge*egde boetes via de
,;ood, voor eigen rekening zi1n, maar realiseer dan ge-
:ijktijdig evenl dat zot n schorsing niet in het belang
r"an het elftal is, integendeel.
Vooral- ni-et voor een eerste, waar men toch aL steeds fe
:;êJrlp€fi heeft rnet te weinig spelers. laten $,e traehten
:chorsingen te voorkomen in het belang van het elftal

waarin we spelen.



t[,
Ook kunnen we 1n deze beschouwing de lotto/toto niet
verge t en .
il/e [unnen ons verheugenop een nog steeds' stijgende
deelname, vooral aan de lotto. ZoaLs het z:-ch nu laat
aanzien,'wordt het bedrag dat in de begrolllg voor dit
seizoen'is ingezet, ver overschreden' Elndetijk eens
een l-uchtpuntje voor de penningmeester.
Hardevefd Senior verzorgd de administratle
,ggn bekende nauwkeurige manier. Houden ??t'íiltce brón van i-nkomsten voor de club- Jit
re" comtfibutie verhogingen tegent I !
Om het volgende punt, de velden, kunnen we

omheen.

op zijn ei-
een belang-
houdt verde-

l

ook niet

Een paar weken terug, ben ik met de secretarÍs en nog
enkeie gronddeskundigen van de K.N.V.B. en een advie,s
bureau, 

-het veld wezen inspecteren"
loor eán afgevaardigde van de Ge+neentg.r l'..erd.aan i?9.
bUreau Oranjewoud verzocht een iaenovdicplan in te die-
nen, inclusief voor het trainingsv_el_d" )tt zal op zeer
kor.te termijnen geschleden. le K'll.V.B. heef,t in haar
l_aatste rapport gesteld, dat deze renovatie -nnoet ge-
beuren, voórdst. het seizoen '75-76 begint.
Wanneer dit echter door welke omstandighedcn dan ook
nipt ten uitvoer kom.t, mogen op dat.1c1'd geen KNVB 

'

w.edstrijden meer gespeeld worden. \ïii' zullen er aan
anz,e kaát ulteraard van allcs aan doen om de'ze verbe-
tering voor clc nieuwc competi'tie klaar te krijgeno
Wij hópen dat de Gemeente hicrvan de crnst tnztet en
snóI tót een beslissing zal komen. Voor wat betreft
het nieuwe veld e .d., ír cen volgend krantjc m,eer, aan-
gezien de situatie nu zodanlg iS, dr-t.cr weinig. @on-
óreets $e vermelden is. Wel is zeer binnenkort het ant-
woord tà verwachtcn, waruleer dit plan ten uitvoer zal
kunnen komen" Gezieá alle goedkeurlngcn die vereist
zi1n, voordat zot n plan ten uitvoer komt, staan we er
niet sleCht'vóor.
Maar zod,ra de Commissie tot Uitbreiding sportvelden
tc Oldeboorn iets definitiefs vleet, zullen we dit di-
rekt laten weten via het clubblad.



Gaarne wi]- ik deze beschouwing besluiten met wat infor-t
matle over de komende feestavond .} maart L97r.
Voorafgaand. aan deze a tc verloting
georganiseerd, ongeveer in dezelfde geest al-s vorÍ-ge keer.
lVe starten met de verkoop op 2 Jan. L97, en we eindigen
op 22 febr.
Xirs we hebben bijna B weken de tijd om deze loten te ver-
kopen. Ieder tid boven de 16 jaar, krijgt via zrn leider
een boekje met 25 loten aangeboden. Iedereen heeft 1n
z I n naaste omgevi-ng, f amilie, verj aardagsf eestj es, ê. d . I
dus mogelijkheden genoeg. om deze }oten te ver$open.
Verdere i.nstructies krijgt U wel via de leider.
Eind december gaat er eén tiuis aan huis fol-der door
Cldeboorn, waaiop vprmeld staat dat er een grote verlo-
ting op til is en dat ze ocàt de volgende prijzen kunnen
winnen:
HOCFPi?IJS; Geheel- verzorgde 7 d.aagsc reis voor twee per-

sónen per vliegtu:gl boot of trein naar Londen
of Parijs.

Eerste pri.'isl Portable. T..V.
Tweéde nFí.iÉ; Gezins deelfiets
l#

C-rde pffis: iraagbare ?adi-o met FMr .
en nog vele andere priizorrt r

Viij dachten dat nren met deze priizen de loten beslist moet
kunnen verkopen, ilfij rekenen op uw al.ler medewerking.
le t'rekking zal plaatsvinden op de feestavond I maart.
Muziek op de'ze avond zal worden verzorgd door een drj.e man
sterke formatie ui.t i'.ssen.
"A1s hr.urorístische onder.brekingen die avond, zulIen diverse
leden iets voor u verzorgen op het toneel. Maar hierover
later ft€êrr Hierbij wit ít fret graag laten anders krijg
i.k opmerkingen van de redaktie dat het stukje te láng
word't i
Nanene het bestuur een ieder sucees
competitie.'

toegewenst in de

S. V]SSER



t
v.r,N !E sFotrgilxjr
londerdag 2L Nov. werd in het gemeentehuÍs te .Akkrum,
vergadert door de Sportraad varr de gemeente Utingera-
d eel.
1,11e zittende sportraads-l-eden werden herkozen voor
een periode van vier iaarle agenda werd in een vlot tempo doorgenomeni
Punt 7 vermelde Sportfonds, .,; ,.,
Er werd besloten van de f L500,- die ter beschikliing
is er f 1000,- van in het Sportfonds.te doen, dit geld
voor L97 4"
Ult dit fonds kunnen subsidies worden verleent in de
kosten verbonden aan de aanschaf van 'materiaal en het.
organiseren van grotc cvenementen door de sportvere-
nigingen in onze gemeente. . 

:

Àlle correspondentie hierover richten aan de secretaris
der Sportraád- p/a Geneentehuis te 4kkrum.
Bij dè rondvraaA deelde !ïethouder n. van Iiómpen no! iíêe,
dat de Gemeente cn Rijkswaterstaat tot een oplossing
zijn gekomen van het Sportcomplex te Ol-deboornr
nijkswaterstaat was dd enige instantie die grote be=
zwaren had tegen uitbreiding ter' plaatso,
Het ligt in de bedoeling voorlopig de tennisbanen te
schrappen, de ruimte daartoe blijft llel best::anr. maan
het tweede veld, waar we zo naar uitzien, heeft bij
al.J-es de voorrang'
Een en ancler moeÍ nog geregeld worden met de uitíoerfng
daarvan. Ook kwanien de noeilijkheden van de .Gymnastiek-
verenigingen van "Àkkrum, Terhorne en Oldeboorn nog aan
de orde. Door te hoge kosten bfiikt hct moeilj-ik
draaiende te blijven
le sportraad was van mening hÍen ook in positieve zin
proberen dit probleem mee op te l-ossenr

Namens de Sportraad H. de Jong
+++++++++++++++++ +++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++
Ïrangs deze weg willen vuij ons bestuurslid J. vr Kals-
beek en zljn vrouw van harte gelukwensen met de geboor-
te vart hun dochtertje

''TINEI{E B.AUKJE'I

Het Bestuur.



I'HIJ \ï.4S BIJIJ J]"AT HET EEN 
'OCHTEN 

GE|!ÏOI1'EN {4Er -TNDEI?SH;íHEI-HIM \ïgÍà-EEN PJIÁR VoETB.ALScHoENEN GEKoSI "
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====-============================ = ============ = == ====

PITOGRJIVIMÁ EN OPSTE],LINGEN VOOR 
'E 

JEUG] !

OI,r.IEBOORN A2. B.C'V' 2:

.Aanvang: 10.00 trtrr.

0. Woudai H' Nunan; T. .Altenal G' Heetm-a; J- Kroes;
J: àe Boeri R. v.d. Veen; M'T' Jelsmai M: Jansga;
á. de Vries; P. Ytrlma; T. de Gootl S' de Roos; J'
Stuiver.

0L;E999RN l-B - ;E SYnisH 18:

.Sanvang: 3.00 uur (o* 2.30 in de box s'v'p')

J.on lï. v Kalsbeek; ]J. Nr.rnan; !V' Visser; P'. de Meer;
p. -art"rrr; p. [ysmá; R. V.eIdstra; .4. 0osterhof I B.
ffá"p"f; A. Muldéri Ií-Jo v.d,' Kri-ekei l" "Akkermanl
J.J. v.d. Hoekl. '

o[,rEBO0nN lJ - "aKKRIIM-IIa

,lianvang 10.00 uuf r 
.

lï. Watzem4 B. 0osterbaan; S' Teuniqseli R' Valk;
G: óItór; w. Niida,n; f ; Rodenburg;-S'--Rinsma;*q'
Èi""; r,l.'Zandbeigeni-H. Bruinsma; l' Vehema; B'
.vr Heeli I. v.d. Meulen'

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

" l/o / q n r7 r/a /t't ee'r
/

,Ê ,,/'//
Ó /f/Y 'fr'"li '7 

2-'/7 c
s'/ A

9/../nr /rc


