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i{et oe r,àdëFènde fèe"Ëoagêhr gevuld mêt oïi'ebol len--en
kalkoenen, 1n het vooru:itzi.cht". ist di.lr het laatste
clubblaadje anno L974.
Een terugblik geven op het eerste seizoengedeelte-ván deftBoanstet't' voetbalvlereld is rien v::ijweJ" cnmogetijke zaal<,,
vrant de verenl.glng heeft waar:schijnlijk in jaren niet
zot n rustig en voetballoos trjdperk gekend als dit laatste
halfjaar;
fe beruchte wee::goden hebben cllt seizoen alle K.N.M.ï.
neerslagrecords geb.l,oken en zorgden ervoor, dat de bond
haar programmapJ-a.nnen liefst ze:ren maal in het regen-
water zag YerdrirrkenE
-.le gevolgen spreken voorzj-chzelf I het eerste elftal b.vo .

speelde deze competitie t.rt nu toe slechts twee maal op ;
eigen riwaterrr, en de andere Soanster-teams kunnefr dit
voórlopig helánaal wel vergeten want de winterstóp heeft ;

de regenstop inmiddels netjes sfgelost.
V/e hopen dat het weer zich na deze winterstop snel ver-"
betert, anders komen we in 19?5 net sLechts één veld en
een overladen weclstrijdprogi^amrna voor grote moeilijk-
heden te staan, maar faten we optimistisch blijven en
hopen dat aLles oB zíjn pootjes terechtkomt."
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Zijn de verenigi-ngszaken tot nog toe vrij posltief ver-
1open, één ding springt er wel een beetig-mi-nder leuk
uitl de steeds toenemende golf van rrgeweld en agres-
siert schijnt ook hier ztin sporen achtergelaten- te
hebben, wánt enkele leden slaagden er in, de F.Y.B.
ondanks de voetball.oze tijden toch nog handen vol
werk te bezorgen.
Na veel inspanning wist deze groep metelkaar tot een
recordscori-ng van zeven schorsingen te komen zcdat'de
strafcommissie de eerste tiid wel weer even uit de
voeten kan.....
Mlsschien worden er 1n het nieuwe iaat ook nog andere
en betere records gevestigd, Laten we in elk geval pro-
beren orn ook tn L975 tot een prettige en reële samen-
werking te komen zodat we na afloop van dit seizoen
van een geslaagd verenigingsjaar kunnen spreken!

Tenslotte, ,." l*""t alJ-e leden een pretJlig kerstfeest
en een voorspoed ig L9f5, toegcvle n
we métcen Eort óombetitieoverzj-cht.
OI;EBOO,1N le speelt ondeF de nieuwe leiding van
EFáÏÏEiló-.long duidelijk een beterc rol in de com-
petitie dan vorig Jaa'r en met het nodige geluk moet
een plaatsje onder de middenmoot toch wel een haalba-
re kaart zi7n-
0ïJtE300itN 2z verspeelde aL enkele dure punten maar doet

mee in de strijd om de bovenste plaats.
OIr-8300,?Nln staat er gevaarlijk voor op de voorlaat-
6Ïffin zal in elk geval de vredstrijden tegen
lotgenoot Blue Boys moeten winnen om niet onderaan
te eindigerlr
01t83001?N 4s het oucl(e) talent staat veil1g in de rang-
mïm ai. muben ze wel eens een beter seizoen gespeeld
maár de heren hebben ook dit iaar weer de concurrenten
van het derde weggespeeld r w€ wachten de return met
spanning ?f-.....
OT..,IEBOOiïN zn. f : een heel verschil met het vorige
ffieren wekelijks met nederlagen in korf-
Éafci;fers van het veld strompelden, dit seizoen spe-
len ze zelfs een belangrijke rol in de bovenste regi-
Onen.
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6effi'Tó-í-en
men moet zi.eh
blind staren

!e_ A-JUNI( ilEN; speelt traditiegetibuw.. -
wËe-i-ffi goËA- sei-zoene r:ochten-de jonJ'"
gens van H. de Jong dit weten vol te',.*
houden, dan maakt men een redelijke

Le_g:Jll.l{,lp"Rql[; zÍtten duidelijk. jn een vee]_ te zware
€I'9ep' rneï een betere indeling was dit leuk speler:.deelf bal- veel-'beter uit cle verf gekomen.

{J_PUPII,I,EN; zi-jn bezi.g een heel_ leuke gevari_eerde
comjêtTtï6-"op tó uou*"[ goede en slech.,;E-"""u:-iàiá"
wisselen elkaai cp een goede manler af en men zit mooi
onder de bor,renste drie clubs 

"

na een z,eey matige start komen ze nu eenwellicht k-l_imnen ze later wel- wat omhoog,
trouwens bÍJ deze jonge spelers o.ok niet

op re sul-taat.
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V/e hebben dit seizoen wel aardig gedaant
tenminste beter d'an de A2 PtrP. en de B en
C junioren.
Maar nÍet beter dan de Á

le stand bii ons luid nu
j unioren
l. Beetsterzwaag
2. lijnje
3. .Akkrum
4. Oerterp
5. Oldeboorn
6. WïspoÏÏa
7. Irnsum
B. 0. N.F.

Je competitie is nog nlet afgel,o_penr vanwege de regen
konden we niet zo vaak spelen. I[aar volgend Jaar zul]en
víe weer met goede moed sPelen"
Wfj bedanken narnens alle .41 spelers Pieter Hoekstra
voor de goede leiding.
Xn ook wíllen we na"mens alle .À1 spelers iedereen een
Prettige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar toelveltsen.

Jan en lolrwe Bg9hlehem : "Al welpen.
,.'- *t '4J ta/ /\J

.{ivg4)N;EN
rir werd mij gevraagd, om ook iets te schrijven voor ons
clubblaadjó.-En daÀ denkende vraag je jezclf wel ee4s
af hoe is het allemaal begonnen.
lat ik als actiàr fia in ipril van dig Jaar (tgl +) heb
ijesloten om niet meer te voetballenr dat zit me nog
vers in het geheugen.
-,oen de nevríjding tn l-945 een fej-t was-, had ik ín die
;aren daarvool, hóel wat_ jongens en f e-mkes ontmoet, die'laar Sorre-Moríe kwnme4 kamperen op de boe rderij van
.f . i?. Zwanenburg.
,leze karnpeerdeís waren dan Ook voor onsr die daar op '

:odwo walen ondcrgedoken, een ware welkomr oB ook met
le pret mee te kunnen doen. .'m ào maakte ik daar kennis met Kerst Fcenstra, Sippie
,iiebingar "Ate 0osterhof en Frouko de Roos'



Deze vier jongens
dat ik helemaal in

werd opgenomen.

zorgden ervoor,
het dorp 01deb

Het voetbaLl-en dat nij helemaal hsart\
L.,^ ^-^ .--J J . -\\-

yl99mg.ryasr las voor mij, dr! ]k_ an>-\ 'k r<____L946 lid werd van deze verenÍgarí{, / \, Y- .----
Het betekende voor mij, dat Ik rÍ{ ,/ -h. .+.^i\_ \:\
de_ wedstljloen moept Zorgen, dat tffi- I ,\\
me rke rs t i i d *Ë"i" iËi ; í"iF"Ë L ;ï i"t:'Z'Lt t Í \..1en dat al-les op de fictrso ,/ ,/ íf , ' \ \l \ \'\Ik weet nog best van Sodum op 9é / \ \ , \
f iets naar .Beet.srCaf é Stoker {aay'
moesten we' ons verkleden, over. de vreg fuas hv y v* \. v v rrvó rrsp rrq v vgr f srrltla afioop ollgeveer 4 uur op de flets en in t$mpo naar
Soctum naar de fam. J. van der Sluís, vuanlt: daàr-.wae...ik
it] Clu jaren.- (Uog :riet zo lar.g geibden rireb ik dat nog
éón keer over mogen dcc:r; Nov , 'i5 Olie crises).
le t.lruiswedstríjden werden gespee-1.d op het ter.rein naast
de boer"derij van K" )ijksira no- X. Vol-beda.
lla dat ik eerst i.n het tweede elftal- had gespc.eld werd
voor mij een plaats to'cËedeeld als reehtshal? 1n het
eerste. l,{aar de concuruent ze.t n-'.et stil, politieman
Beijer (iri; velen nog wel beker:d) verdrong-mij vah dieplaats, Hennie Nieuvrland gíng r.€,à?'1" S. C. en heb toen tweejaar als midvooi' Ilaa:,t B. Bcsrna en F. i{:Leuwland mogen
staano
Ik vind het fijn dat ik clat heb mogen meemaken, vijf
Nielrwlandjes in het eerste. Hein KÀol- in het doe1.-
Jappie en Jan achter en Klaas Ni.euwland spil.
Bauke lVagenaar en later ook Cris l,ilagenaar waren van de
partij, evenals Frouko de rloos, Sip lTiebinga (tinks bin-
nen), Kerst Feenstra (ti-nt<s buiten)r'ite 0osterhof en
l'iietze Oost.erhof kan ik ne ook nog wel herinneren.
l,lles ónder leiding van de elftalcommissie waar Roel
Nieuwland, JeJ.J.e Veldman en Jte Feenstra zitting in
hadden.
]oor de drukte rtboerderij en gezin'r ben ik 1n het selzoen
L954-I9r5 gestopt met voetballen 1 &à&t bleef donateur.
Het ronmelde toen ook weleens ín onze vereniging, want
in het seizoen f95B-1959 bedankten alle spelers van het
eerste elftal.



Het waren toen tn L959 dat itoel Nieuwland , Jan Brandsma
en H. ï/agenaar alles in het werk hebben gesteld, om het
etftal wat toen uit moest komen, toch weer in het veld
te krijgen.
Iwee jáar J-ater lrierden i'l,.Nieuwl-and, G. Rodenburg
mijn persoon gekozen in de elftal commissie.
In 1963 narn .fitbert Yeld de plaats van Gabe overt
in 1966 trad de gehele elf tal commi-ssie af .

Volgende keer verder
HENK ]E JONG

en

en
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Het afgelopen jaar hebben we niet zoveel wedstrijden
gespeeÍd máar^dat het weer ni-et mee zal daár konden
we ook ni-ks aan doen.
Maar nou over de gespeelde wedstrijdeni na goed be-
gonnen te r,:-Jn, 9-0 win'st op Boornbergrxt en' een 6-0
Èleu Boys en een 1-1- getijkspel te ,ii'achster Bcys
4B werd het minder thuis verloren we van Thor met 4-Z en varL
en van :-irachten 48 2-1 líispolia 4-0 verloren te heb-
ben. Jus dat liikt niet zo best.
En dan nog wat over de bekerwedstrijd.
--.iat rnre daár niet zoveel kans hebben is wel gebleken
uit de wedstrijd tegen Qerterp uit verloren te hebben
met 4-L.
En nu wou ik Harm \ïagenaar nog even
keepertraining bii fB en natuu::lijk
ook Bonny de Vries.

nou dit was het dan
van een speler van 13

( l,li. vlsssil )
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Halverwege d: competltie staan we relatief ,1
op de tweede plaats en dat is een goed l\l
ré sultaat . 'ï{vYlresultaat. \-
Íl1-een de weostrijd in en tegen 'larga -Àging voor ons verloren en wel het .4-1 ,'1'^.1
maar thuls hopen we revanehe'' te nénen/7)
Tegen een van onze grootste.concur- ,r,lrenten, ons rtbuurdorptt /rkkrum, zaln | 7
we nog niet aangetreden. /
Ikkrunr staat relatief 66n punt op ons
voor en wanneer vve van /ikkrum weten te
winnen staam we dus bovenaan.
Onder supervisie van onze enthousiaste leider Henk de
Jong hopen ^we vo.o-r .'d-e rest van de competítie-.-Rog m€er
goede resultaten te halen.

S. TEUNTSSEN ]- J
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Juist in deze tijd, met de Kerst en Oud en Nieuw- voor
de deur, wll-len we toch even-:stilstaan bij dc zteke
leden van onze club.

Een van de bestuursleden en een ZM-spelerr ziin on-
langs op bezoek geweest b1j Jouwe 0osterbaan.
iivij troffen daar een opgewekte louwe aatr, die snel
herstellend is.
íij hopen met hem dat hij bínnenkort zt n been vveer
mag gebruiken, zodat hii weer ras na.ir huis kan
taanr ofi 1n vertrouwde omgevlng verder te Senezen.

Jan Nieuwland is aI geruiroe ti-id ïveer thuis en zal
waarschi-jntijk door mlddel van loopgips zrn been
weer mogen gebruiken.
iiierdooi t<aá fri-3 z,t n studie 'beter voortzetten,
voornamelijk het hospiteren op diverse scholent
r,odat hij hopelijk net goed gevolg aan het komende
eindexarÍren kan deel-nemen.

e Y,iek*nï:*re
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Sinds enkele dagen 1s ook ons lid Folkert v.d. l,ïouda
door een hernia aan bed gekluisterd.
Na hiermee eerst geruime tijd gesukkeld te hebben,
is het er toch van gekomen, dat de dokter hem 6 vreken
bedrust heef t iroorgeschreven.
Folkert een beetje kennende, is dit voor hem g€err ge-
makkelijke opgave. '

Natuurlijk willen \4/e Kees Poepjes niet vergeten, die
een moeilÍjke periode meemaakt.
Zonder hiervoor in details te treden, wensen we hem
veel sterkte en een voorspoedlg herstel toe. . ,

Gaarne willgn we van deze:gelegenheid gebrulk maken
om all-e genoemde leden een spoedig herstel toe'te
wensen, en dat zos uiteraard voor een ieder van hen
verschil]endr wêer kunnen deelnemen als actief Iid.

l^,*-a
HET BES,IUUI?.ffi

Rectifigatis adygrtenEte Rabo-Bank
f-'l

openlngsti,j den Old eboorn
maandag t/n donderdagrs morgens van B-12rs middags van J-- 3
vrijdag's van B-l-Z

aYondzitting, 
t- 5

donderdags half zeven - acht uur
f--z f-'*--'

ingenonen. VgEf SUtqEÊ

legene die de hoofdprijs
mee kunnen rijden, aldus

,',kkru.m
maandag t/rc, vrijdag
'.s rnorgens van 9-L2.L5 Ltots mlddags n 2- 3.30 lt"
avond z:-tting
vrijdag's van half zeven

tot acht uuro
rv N/

Via leiders hebben de spelende leden l-oten ontvangen on
deze te verkopen, B€- hopen dat er veel verkocht"^Zulfen
worden en dat- ze'v6ór 1-Febr. de deur uit zijn, Oàn-na-
meJ.ijk worden de overgeblevén lcten weer door de leiclers

mocht winnen zou .wel met mij
lamnrert Visser.
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PUZZEL L

Hieronder volgen 15 bekende uitdrukkingen of spreek-
woorden waar;ln I fout woord zit per zLnï
Noteer de GOEIE woorden.
1. de kers valt niet ver van de boom
2. oost west uit best*
3. slapen a1s een tulp
4, beter I kanarie in de hand dan I0 in
5. het niet voor de storm hebben
6. van de qegen in de sneeuw"ger'aken
7. op wit zaad zitten
B. van de hak op oe teen springen
9. . zijn eigen spruitjes doppen
10. er zi7n geen rozen zonder stengels
11. de beste natrozen staan aan wal-
L2. na'regen komt wind
13. pasgeboren koeien uit de sloot halen
14. de vogel ult de boon kijken
L5. het hoofd onder water houden

PUZZET' 2

In iedere zín zit, óón ciier verborgen. -Als men even
zoekt zaL men ze zeker vinden.
Noteer de diere.n. 3én is reeds ats voorbeeld ingevul-d

1. de meester gaf Johan strafwerk =2. in d'd-ïakanf,ie zie je vaak vreemde mensen=
3- Iroes sp,llgqde vierkante munten =
4. een dove tnan kan niets horen =

de lucht=

;

HI
!



5. lee elkaar die zin uit- 

-
6. Jah had gisteren bgët
7. Jgn houdt van voetbállen
U. dat is aI eeuwen geleden gebeurdg, een nui-s Feen káaagdier-,
+9. betgg,fiTie . rekening
l-1. eenTr_a-t bier
l-2, bi.j Klaas is het altijd gq.Egllie
13. Geruit lust, graag gebraden kJppggr
L4. die vrouw bezit honderden guldens
L5. Petra wil een qa.rtgg!,Le
PUZZTL 3

Bij een goede .oplossing vormen de beginletters de naam
van ee-n bekende Nederlandse voetballer

I

,
.... .. kaassoort

6. plaats in )rente 14 letters
'1 . plaats waar men..tt ja knikkers'r aan kunt l-1 letters

treffen

J, plaats in N.0.polder
2. plaats in Noord-Brabant
3. dorp in Gaasterl-and
4. stad waarvan v.d. Irouw burgemeester is
,. Plaats dle dezelde naam draagt als een

6 letters
3 l-e tters
9 letters
9l-etters
4 letters

I i:tt:;:
B ,l-etters

.verwijderd 6 letters
14 letteis

6 letters

B. stad in Overijsel
9. I van de Fri-ese e].f steden
10. plaats in limburg
11. dorp t 5km van fi.oordahuízum
L2. badplaats 1n Holland
13, plaats aan de ïJsel

Oplossingen insturen voor 4 Januari LgT5 aan redaktie
lsr Níeuwoldstr. I of 3.
Onáer de goede oplossers zullen I waardebonnen e1k van
fL2r 50 worden verloot.
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OVEaZICHT OIirEBOO.ii$ 2 :

Gevraagd om een overzichtjè van Oldebooin 2-
Nou dat kan, want daar is niet veel voor nodig.
Vt'e hebben 5 wedstrijden gespeeld en 6 punten.
Met een beetje gel[krhadden we een paar meer gepakt.
Ik denk zo aan de 2 gelijke spefen in de thui-swed-
strijden tegen Nieuweschoot en Heer€rrV€€11.
En dan de nederlaag tegen Gomedljk. \Ïe kÓmen met
2-0 voor te staan en gaan toch met 3-2 de boot in.
laar had minstens voor ons een gelljk spel i-n geze-
ten. "Als. we rIU.:In€telkaar zorgen, dat we geen schor-
singen meer krijBenr dan gaan we na de winterstop
nog even lekker door en dan brengen we het nog ver.
Best mij nog iedereen van de V.V. Oldeboorn een ge-
lukkig L97, toe te wensen.

LEIJER Pe ELFT"AI

* G. ;iojjENSUilG

r--J r\J ,^J /\J

Joor de vijfdaagse werkweek heeft'ons levenspatroon
toch v.vat een ander.e indellng gekregen als voorheen
Ce Zaterdagavond is'mj-n of te nreer verhuisd naar Vrij-
Cagavond. En steeds Eaan er meer ster,nen klinken rfan
laat nrij ffià&T voetballen op de zaterdag, dan hebben we
de zondag vrij voor gezrn en andere dingen, opzich is
dit natuurlijk een standpunt wat men respecteren moet,
zo ook de m.ensen die om principiële reden de zondag
niet als voetbaldag toloreren.
iVlaar toch zijn dit punten die de voetbalsport niet in
de weg staan, alhoewel het wel het nodige werk met zich
nee brengt vooral in het bestuurlijke v1ak.

E IK IYE IN
i\

$f,iw



Maar door ee'n Zaterdag en Zondag competitie krijgt men
neer spreiding in de wedstrijdpnograrnmars wat natuur-lijk ons veld ten goede komt.
iVlaar hoe is de toekomst van onze Zwart \ïitten.
41" ik eens een wedstrijd bezoek van onze jeugdetftaHc.
len, dan:zlet men dat bovengenoemde puntèn voor deze
knapen helemaal -geen problemen met zich mee bnengen
en dit ís dan één van de punten die'men tracht tó
noemen verbroedering, een punt $at 1k persoonlijk toe-juich. 

:

Maar bij het ouder worden van deze knapen komen boven,-
genoemde punten vrel naar voren en kníjgt men de selectÍe
van jij die kant op en ik dazec
Hler komt voor mij het probleem, als je ztet hoe die
jongens metelkaaï _optrekken, kun je zten dat de sport
voor hen nummer één is en alle andere problemen taboe
ztjn, hoe zai strijden voor een overwinhing, of bro-beren een achterstand víeg te werken. --:oor deze jongens
goed te bcgelelden, ( en dat zit goed) t<ri;gt món óen
goede geest in de ploeg, en zouden ze voor de hogere
elftallen tyaardevoll-e*krachten kunnen worden. Ten-
minste als men die krachten weet te beoordelen ; en
dat fíjkt mí$ crg moeitijk.
Ik ben dan ook de mening toegedaan dat wij voor rle
toekomst één bepaalde',,róg moóten inslaan, en het tijd
vrordt om eens met elkaar om de tafcl te gLàrr zitten,
en te proberen onze verenlglng ooor ovc'rIcg cn begrip
naar êen hcger plan te brengen.
Nu weet ik bij voorbaat aJ. dat ik verscheidene heilige
hulsjes in elkaar schop en daar heb ik natuurlijk vol-
ledig begrip voor, maar het al-ternatief is, hebben wij
altijd het recht om iets te l'egelen voor een groep
mensen of jongeren die gedacht wordt zeLf rlog .niet te
kunnen beslissen, maar is dat regeren is dat democra-
tie.
Is onze vereniging er niet bíj gebaat dat er lijnen
worden uitgestlppeld om de voetbalsport in zaln tota-
l-iteit te benaderen en ergens moet er een begln zijn.
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Olcieboorn heeft wel vaker eens een primeur gehadt
waarom hier niet eens met te beginnen. Het al-Jer-
belangrijkste'is een bloeiende vereniging waa{
ieder cienkende sportman 2ich in thuis voelt, dat
er weer successeÀ worden geboekt, er weer een st1-
mulans komt die de iongeren weer naar. de vereni--
gingen toetrekt
Ïn Ë"ar.t het áàn uat uit !p wat voor dag.er in
de week wordt gevoetbai-t (behalve, zondag).
Kijk eens ndar verenigingen al s Huiz€or ,IJssel-
meórvogels deze jongens die hier in voetballen schitt
teren Àu tegen lste divisie ploegen door het beker-
toernooi r
if. Éó" realist genoeg om. te begrijpen dat dc Zwart
\ïitten zo\rer lang nog niet zijn, mae.r het leggen
van de eerste steen is het begi-n vart een wegr en
hopeli jk cen 'hil . ,// r-{/v \\

ï":J.r'e rliogen blij zrJn dat het voetballen nog oYel_turee
dagen-is verdeetd cn zolang er geen tweede vel-d is
heeft het geen zín om hj.er diepgaande pJ.annen over
be maken, áI is er 1n het bestuur herhaaldeliik over

3;:"í::ïlursrio en voorzitter van Jeugdcomnissie
J. v. Kalsbeek kan ztn woordje trouwens wel doen.

,x-J 
^"J --J

i1E,:/rKTIEr

AJ
)E JEUGTCOMMISSIE wenst hierbij alle jeugdspeler st
ffii;tc ook de andere leden van onze

en een gelukkig



r ilfii :, rL frTlft ".* lN[ il E l[,ï \*d
fn dit bericht wil ik u iets over het verloop van de
toto l-aten weten, de gang van zaken over het lste kwar-
taa]. "
ZoaLs net zoveel dingen de frlezen
ook met oe Toto, men keek eerst de
uit de boorx.
Zodoende was het wat een aarzel-end
begin, maar Langzaam aan werd het
be ter
Zo is op het ogenblik dankzi1 dc
mensen die in verschlltcnde wijken
de forniulieqen ophalen, prima ge-
werkt.
Het aantal formulieren is opgelopen
cp het ogenblik.
Het gaat gced met de lrottc-Totc.
Hcuden zo,
Mede namens mijn medewerkers v\tens ik U een prettige
Kerst en een vcorspcedig L975.

Il,Artlrl\rEl!

120

eigen, gíng het

OV;IZICIïT V/iN IC
Oldeboorn lC heeft het dit seizoen erg zwaar gehad.
Het ene puntje werd uit Garijp gehaald (Z-Z)
Er werden drle van Garljp gesehcrst" le andere wed-
strijden werden verloren.
Wij verloren van .l;rachten 2t lrachster Boysr Jkkrum,
Grcuw, le Sweach e{LZ.
H. v.d, Meer hield midden in het seizoen met het voet-
ball-en op. llen verzwakking.
Jan de Jcng was bocs 3p ons ert woll ons nj-et meer trai-
Ilen. Nariené onze ploeg wifden we graag dat hii weer in
onze groep krwaa.
le diËste-nederlaag was tegen lrachten 2 (fO-O).
Vrcr de competitie hebben we een tournooj- gehad. r'?e

eindigden op de tweede pl-aats. \'iij hopen dat wej toch
wat hcgerop zullen klimmen.



:KTBSïNUI'i ilEIT
líet is dus alweer rui-m een Jaar geleden dat redaktielidt
en sinds de laatste Jaarrlergadering cck secretar:-s van
cnze club, Johannes Spoelstra het :l-dee opperce om zo
rond de Kórstdagen een rrextra edítieir van de Zwarb-"Vit-
ten tq laten verschijnen. Het idee was geboien. en vele
mensen werclen aar-rgezocht om een.stukje te schrijven
voor dat Kerstnummer.
I{adden víe aanvankeliik nog wel eniSe twJ-jfels, deze ve-}'-'
qu/enen spoediq dankzíj he tivoortvav'cnde lvec'l'. \'.rn bc'ici1
vermeld persooll.
Zo weet it< me. nog.'te herlltneren dat o)'Lde rgê.Leke:rcte cclL
hele zaterda,e heótt zitten typetr cn het kra:,i; ju ci, -tj;d
te kUnnen faten verschi jnen, Johan.neS 'f ullgceri€ i t-lsrírn
de bedrijven door als "itóer"ierri cm de (t.À) .^.i.e+ :i nge-
leverde verslagi es oP te halen o

Het was clruk, maan ergens cok wef leuk elt gezel-l-ig.
Je wi-st dat je met 'iets bezlg was lryat lrreii -i-c!-rt door' de
l-ezers van dó rrZvrrart-\Ïitten" wel. op l"l:i j s zou 4rorden
gesteld en dat werkt inzet en inspi.r"atic í
fn de hand. lJs.-je he.t.:.ràak7e'lieeí'roild \ * -hebt en de krantjes zrJn bezorgd he c - - /\ -\-je ergens wel een tevreden gevcel. ..

ilthans zo enraarde ik dai
lat-is dus nu verleden tiid.
Sinds enkele maanden maakt ondergeteken-
de geen deel xceer uit van de redalctie
van-ons clubblad. tit om persoonl.ijke
redenen, àL ging het in feite alleen
*"á" om'het lypéwerk. Toeh is het niet
verkeerd dacht- ik dat er wat rrdoorstromi
in eèn redaktie als de onze'1s. lat bevo
derd wellicht .de'leesbare inhoud van
àc'À blaadje. Voorbeelden kan men zelf '*--
waarnemenS neem b.v. de tekeningen díe-v-ve
ons clnbblad mochten aantreffen'

inlaatst
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;at had cndergetekende in nog geen honderd Jaar voor-
elkaar gekregent Nee, ttzo-af-en-toeil wat nieuw bloed
kan volstrekt geen kwaad fiikt mii.
Ik wens dan ook de nieuwe redaktie veel inspiratie en
sterkte toe, en ben hen eigenlijk nog mijn dank ver-
sehuldigd dat ?,ii deze laak hebben will-en overnement
wat vooraL getdt voor Mevr' Hofstra. Deze heeft miit
naar i-k nu errtaar, van een grote rrlasttt bevrijdt.
Hcpenlijk blijft ZÍJ lang voor de redaktie van de
ilZwart-';?ittenil behouden'
TotslotS *rr í1 , (ru v Èru u' 

ALL** ?r"Y.L i.ie [- e *=Lcl aqe n
,/ 'J- 

'- -\

'io eqe we nSL
r[^i Lr* \/oirspoediq 19759

Zl,/.LV0EgB/ï-, V00ii fE JEUGiin

Nadat ieciereen er zteh ncodgedwcngen al mee had ver-
zcend, clat het zaaLvoetbal ónze náus dit- iaar ( waar-
schijnlijk door een P.T.T. foutje ) voorbii zPV Saant
kregén wè alsncg te_ hotren van de Bcnd dat we konden
deefnemen als i[valler vcor Surhuisterveen uiteraard
hebben we deze kans met beide hande'n aaJT1egrepen, zodat
we dus toch nog meedce n.
Het een en andór 1s voornamelijk gelukt dcor effecti-eve
tnzet van de heren Visser en Spoelstra.

Hieronder vclgen cle nodige mededelingen omtrent dit
jeugd tournoci 3

Íi;:rru*en met'vijf teams deel aan dit tournbcí 6s1.,.i''
f,ráchten gespeelá iruorclt op 2 en 3 ian. &.s., dit geldt
voor 3



tE .A-JUNIO*EIE op donderdag 2 jan" Vertrek; 8,15 uur..
=t'*l-l--_-_:le volgende spelers wcidcn uibgenodigdl
\l/. Watzema; 3. Oosterbaanl G. 0tter; S. Teunissen;
\ï. Nij<iam; B v " Heel;-n'.. B1esl F. v.d, IlleuJ.en"
Competitie-indelingl Oldeboorn 1"4, .rlrachten l.A,
lr. Bcys 1á, O.N.T. 1í"
!E- B-J-UI$-0i{EIrI r cp dcnderdag 2 j an, Vcrtrek: B,1.5 ,i-r,rÍ..

ffi- voï€€nddGFelèrs I

J. v" I(alsbe ek; lï.v. I(alsbeek;P, Tl j sma; I,. ikke ï'na.n;
Bo Haspel; !V. Visserll?.. t/eldstra; l. Numan.
Competitie-indeling: 'Oldebàor.n 18, de Sweach iji, O.i'i.T.:lB"
IE C-JUNI0riE![t op vrijdag 3 jan. Yertrekt worot ncg Fr]ï.-soonffiTeËnd genaakt " 

-
le volgende spelers3
E.Ileitsrra; J. 0tter; J. I{eester; 11. 0osterbaa:r1 jl* l,'ci--
kertsma; Ph. Àijkstra; Í{"V. v.d" Kr'.-ekel l'. \r. Í{ee-l-,
Competitie-indeling: ,;rachten 1C, LIcut j-gehage 10, 0lcie -
boorn 1C"

lE "A.I:PUPI.!!.SNe op vrijoag 3 ja.n.. Ve ::trek:. 8,:,5 ul'r.í'.,

-,@el-eFsl -

ri, Huitema; J.r B,ethleheml J- v,d "\7oude; P. lïerda; [ï.
Veerman; J. v.d.'vïal"; J.J.Dijkstra; T. Ypma"
()cmpetitie-indeling; lrachten nl, O-Ldebooru *i, lr.
Scys /t1, de Sweach -41"

.-,E /.2-PUPfïrLEIt op vrijdag 3 jan" Vertrel.!: wordt nog
ïeÍ6ï6"Ïffi-ïëïená semáakt.
, e volgende spelersl
0. \ïouda; G. HeermB; F,. v.d. Yeen; P, Ypma; T. de Groot;
S. de Roos; J. Kroes; J. Stuivero ..

Oompetitie-indelingz )r.Boys I;2, de Sweaeh 42, Oldebcorn
42..

,,EN JE 0M InN 0F JIN;'EFX RE EN VXilHINlEP,t Oi\t

;EG HET tÁN Z0 SNEI LIOGEr,ïJK ( rW nrr GEV/,I
1.s") ar' 3rJ tE BITROKICEN I,ErlER 0F 3rJ rE

ffi-6-;Gïi'-
v00R 27 ,EC.
JEUGISECR! ! I !

ïirood meenemenl

:.iadere inforrratie over spelregels en waarschijnJ-ijk nog
\,jerx uurtje zaaLtratning worden per elftal nog wel door-
1- ê$€V€ÍI.



EN
SP

XI"ANGRIJ BNPJLTNGEN VOOR 
'E 

JTUG TEI?S ( EN
a

1 . le d e el-nemend e 
. 
verenigingen d ienen zeLf voor doeL/grensrechters te 7orgen' elk vcorzien van een grens-.rechte rsvlag I - --- a- -'

2. rlke vereniging__dient oyef-een jeugdleider en/of coachte beschi-kken' ,)e jeugdleider mág tevens al-s eoachfungeren.
3. spelelsopgavena voor aanvang van het tournooí dientvan elk deelnemend team een schriftelijke cpgave bijde wedstrijdreiding te worden ingediená . ieàé cpgavedient te bevatten de namen en de voornarnen van Àáxi_q?al B spelerg. (5 spelers + 3 wisset_;p;I;;");-' 

*-
Hierbij gebruik rnaken van een wedstrijdfornulier zaaL-voetbal-, .rerkri j gbaar in d e sporthal ! -
00I( t3 rliiËNTITrrrsK/,li;lrDN MEENEMEN voO,i KONTROLEt I t t

4. TENngr lle teams spelen in clubtenue, en het is rÀad-zààït om een stel reserveshirts mee te nemen daab ingeval van gelijke tequers het ontvangende team in eenafwijkend clubkostuum rnoet spelenl
le kreding van de keeper moet afwijkend z:-jn van dÍe
van de veldspelers.

5. scHOErsEr,a er moet v,iorden gespeeld op voor een sport-ËEl6ffiitct schceisel- zonóer-doppenl repen of zirartezcren, dus b.v. basketballschoencn, gymnastiekschoenen
enz. ( denk erom ggen zwarte zolent).
VEX[, SUCCES IN HET Z.I./.],VOETB}ITCSITNOOI t

)e jeugdsecretaris B. de Vries
'}/IE E;EÏ,TNGENI

Scheidsrechtersvereniging Heerenveen en
ons U mede te delen dat de trekking van
uitgesteld tot 6 januar.i l-975
siemen ifuol zaL door gebrek aa.n tijd niet meer beschik-
baar zijn als leider v4l1 Zaterdagseni-oren elftal. Hijblijft lid van onze vereniging, evenrvel niet actief neer,jaaimer, hij deed veel werk voor onze club.
siemen namens het bestuur bedankt voor alles vrat $e ge_daan hebt voor de v.v. O1deboórn: ---

Omstreken verzocht
hun verlotlng is
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Program.ma vcor het rreersterr :: -'- --

29-L2-74 Oldeboorn-0erterp scheidsrechter H..À. Kuperus --

5-]- -75 Oldeboorn-.Akknrm rr rr G."A'r Koning
LZ-L -7, vrij

/\/\
traranert Visser is
wensen hem sukses.

^ ^. 
/\. f\ ,\. 1r.

momenteel leider van het rrderdefr. \ïij

aan het zaalvcetbal in lrach-
ê.s. kunne.n oefe.nen in. het

De vorlge lei-der Kees Jelsma moest zj-ch soms met rrkunst
én "i:"u!wgrk'! 

vrljmaken van ziin werk om ztin taak als
leider Á,aac behorèn te kunnen vervullenr-'zod,oet1d,ê--.
iuiogen wij Kees bij deze dan ook bedanken voor wat hii
voor het rrderderr heeft gedaanr

/\ ,A 
--^- - e-^'*{' 

^ 
'A ^ 

,\ 
^

De jeugd d:-e zaL deelnemen
tenr zullen Vri jdag 2-l lec 

"gymnastieklokaa] van 4 tot
7\ A.. A ,A,

Volgens enkele leden van'het zaterdag
zcu Jan v.d. Veen een waardig opvol-ger
als J-eider, mogen we hei hopeno .--- "--f ' r\.-" ,l f. - /\ t'
;:en lid .van onze verenigir:.g, l'tel-k li,j
zeggen" heeft een zcer modern zoot:tje
ceze naatschappij, grote mondr ne:rgens
n,i-ets voor een ander over hebben"

,)e we rr:1. u

l-0 trttro
AA ./r A /\A

senioren e"r-.fta.l
varl S" LnoL zi-.in

1

I , À ':Á. 'l'* /\
zrrlle:l vÍe naar ni-et
i:iclcmaa.l ki-aar voo:'
mee ee/rs z.Ljtt eil

recl acLie

.€l'l
k'ï

P**LL,ï1 K.**Lp- 
=L

ee

(eerstvoleende krantie zal yerschÍjnen'4e week ín het nieuirle jaar)"

€\ uk


