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VÁN XE VOOi]ZITTER:

Gaarne wil ik beginnen het een en ander te verduidelijken.
Na een jaar een dubbele functie te hebben uitgeoefend;
is het er dan toch van gekomen, middeLs de Jaarvergade-i
ring, dat er een vijfde bestuurslid is benoemd. '

Een juiste zaàk, a1 hoor ik velen zeggen, waarom is
1i-,'*:I ;:ilflil #i3"i:i'erkaar ars bestuur, nier direkt
de behoefte gevoeld om er nog_een ?ieuw lid,bij.te
schuiven. Tevens gaf hef mij de rninÈe, om één Taar het
vice-voorzitterschap te hanterenr êrt nocht dit niet vol-
doen dan kon ik zonder meer terugvallen op het penning-
meesterschap.
Vle hebben ul-t ervaring geleerd, dat het ptotseling
nbombarderen[ vart iema.nd tot voorzitter niet juist is.
Zotn iemand wordt dan gelijk met de neus op de feiten
gedrukt, weet niets van de gehele organisatie ê"d.
Ën als áeze nêtl dan ook helómaal of ll-3na niets van de
verhoudingen in het dorp afweet, dan gaat zotn" ienand
na een jaar of son.s na enkele jaren mét veel ellende,
af.
!e Bestuurders naken dan een fout door zorn iemand
maar gelÍjk aan te nemen, en de gevraagde naakt de fout
door geliik Ja te zeggen.
Wij hebben het wat voorzlchtiger gedaan en naar ik hoop
ook met een wat stabieler karakter in de nabije toe-
komst.
Dlt nest.ib even kwijt en u bent nu met de juiste fei-
ten op de hoogte.



Éen uitvoerige terugblik op de Jaarvergadering 1s mijns
inziens niet nodig.
Het was een constructj-eve vergadej:l-ngr welke op.soe-
pele wijze is verlopen.
fiet zíjn er enkele pun;en te noenenr die nog even de
aandacht verdienen.
*
!e club zaL voor de helft in de onkosten bijrtragent
wanneer een Jeugdleider een cursus vclgt voor Jeugd-
lelder. , . .

;r
i)at er weer een feestavond konit, met da'.taan verbonden
een grote l-oterij, eehter nu loten à f }.r-.
:r
--iat de tralner en leider van het eerste elftaL de be-
voegdheden hebben gekregens die ze nornaaL gesproken
ook moeten ilebben.
;IE

L-ê,t enkele leden een functie hebren aanvaard.
1(

Tat Hardeveld senior d"e beker van verdienste heeft
ontvangen, voor zi.jn uitstekend verzorgde administra-
tie van lrotto en Toto. *

;E

Jat onze secreiaris heeft laten blijken, dat ook hunor
in een Ja"-rry"erslaglNotulen bijzonder goed past.
Een ieder die aan deze vergadering heeft meegewerktt
nognaals dank, nalnens het Sestuur.
iïet komend jaat is tevens een perlode, waar wij als
Y"V. Olueboorn blij mee k-unnen ziin.
ilegin augustus &.8., begint raen riet het voorbereiden-
oe werk t.b.v. de uitbreidlng van ons sportcomplex.
Eers't zal oe renovatie van het bestaande veld een
feit worden, daarna bogint men met.het voetbalvel-d,
cn halfverharde oefenhoek.
C,ck zullen er twee tennisbanen komen, maar hiervoor
vlcrdt u binnenkort via een andere commlssier geÏn-
iormeerd.
liegrijpelijkerwijs kont het gehele tennisgebeuren
huiten en los van cie voetbalclub te staan.



I
riesumerend nogen we stellen dat de cor,.rnissie tot
Y}!?"uiding Sportvelden te Oldeboobh il-il;; j;"tijds, toch een goed en sner resuliaat-b"haará.---
11: *"+ weet, dat er verenigingen zijn die ,à;n gtot u jaar nodig hebben ,g{ een uitbrèding te reari-g.9fel, dan moggl wlj bestist niet ktagàn.jiij houden u nidder-s het clubkralt,je àp de hoogte,.,betreffende het gehele "uitbreidtng;-gêbeuren".zoaLs het nu staa_t, kunnen. vre begià sópteÀoói tglavan het níeuwe veld gebruik nakeà.voor ons a13-en, gezren de organisatie in totaliteit
ggn opluctrting en voor de stáuilitei-t i4 tret-cóÀp"ii_tieverloop een goede zaak. -

voor wat betreft clubinfornatie ê.d. behoef ik vreinigte velmelden.
Onze,Jeug$sggr. B. de vries, ,is zo enonn actief met
!:i :_: ::!:1jfmachÍne_,_dat er voor or* *rá"-*à:."ïÀ-
o.nderwerpen meer overblijv€rtr![ij mogen brii zij?_met zot n Jeugdsecretaris, alhoewelalhoewel- we niet willen dat z'n étudie er onoer-íiJàt.
Met een ieder een goeÈ en sportlef sei,zoen toe te wen_
sen wil j.k gaaine deze inJ.eidlng besl-uiten.

le Yoofzi-tte,g

================--r..=g-===

I]PEI ING 3ES TUUIISFUNCT IES

leden van het Sestuur hebben.na de Jaarvergadering,onderling overreg en met volstrekte meerdeFhedenfuneties verdeeld.
i S. Visser tel. 46LI Joh.Spoelstra te1. j29
r. Sj . Huisman tel. 5j4t, J. v. Kalsbeek
3 'i'1. Yeenstrai: welke de ballenverzorgt en onderhoud.

Tevens val_len alLe verantwoor-
delljkheden ontrent gebouwen en
velden onder hen.

--'la

in
de

Voorzi tter
Secretaris
Fenn.Mee ster
Voorzitter Jeugd Cornm,
rid



ï/ij 
. 
hopen-met . {eze oQstelling, waarinonlljnde functie heeft, de vóieniging

een wijze, wearnee naar wij hopen, eén
den mee' zaI 'zJ-1n.

een ieder een
te leiden op
ieder tevre-

HET BES,IUUN.

=================-= =

T1?/iï$TNGSTIJJENT .A,NV/rNG 5 .AVGUS,IUS

Dinsdags ?-B [Lr.p = ]."À + 7,M

linsdags B-9 rur = Eerste el-ftal
lonoerdags 7-B trtrr'= 2de elftal + l]est Senioren
Donderdags B-9 rur = llerste elftal
Veranderingbn kunt u ten allen tijde met de trainer
be sprken.
Mochten er tijciens de competitie q gêzíen de de e1-
name aan de trainingenve-rminderlngen optreden, dan,zullen eeze tijden worden aangepaËt.

HNT BESTIruI?.

v00li rEli:l'/ELPEN B - lQ J.Aiir

.{,anva5rg training 9 augustu" oni ioor-u,ir. -

Zoals juIlie elder.s in dit blaadje kunt Lezen,ztjn er di-verse spelers van jutrl_1e overgegd,an ,naar de ll-i'lelpen
ïk wens juJ.tie allen daar veel sukses.
!e volgende "T?: zijn op bovengenoende oatun op
het veld aanwezigs
Otto v.d. Meulen; H. v,lijk; I.de Groot; J.Visser;
G. v..Kalsbeek; Klaas Heida; F. l?odenburg; !. jloden-
burg; Síed?ried Visser; J. ilkkerman en gl'rijtJtra.



Het ligt'in de bedoering dat vÍe julrie mee r_atendraaien 1n de eompetitiá.
Mochten er nog nièuwe Leden zijnl, gan zosrrri. opgev,enbrj de Secretaris of bij onoerlei"Ëó"dà..

======= == = ==== == == =====
======== ========

ovEil,,zrci{,T. lvrlry\iiE cg!18

K.N.V.E.- Yigrde klas Cl
fr. Jkkrum
2, Olcl eboorn
3. frnsun
4. Tijnje'
5" Gorredijk
6.0erterp
7. Bakkeveen
B. T"F.S, ()r.Corrpa$nie)
9. Surhuisterveen

10, 'i4/i1per Boys (le ïrrilp)
11. Buitenpost

Kljken we eerst even naar het ée.cste en tweede erftal,tian zien \,ïe bij Oldeboorn 1 in de'vierde klas K. N.voB.weinig nieuwe gezichteno
stanfries (kampiogn) en'H"?"Tj (gedegradeerd ) zijn er-uit en rrnsum gn_Buitenpost, beià'" gEp"o*orreerd ult deEerst4 kl-as F.v"B_.r nenén de op"nguïaÍton plaatgen in.ïan Buitenpost_ valt door gebreic *ár iÀ?or*àtià *óí"ig ,,,of niets te mercienr_.mear va:r rrnsum, d'ie met een engig*sg ploeg optreedt mogerl. we verwaóh{"; d;; ;;"rí;Ê.ni-e t zonder meer bij eón Heen *n rá",iá zur_ren neer-leggeno -

!e. nunmers L/J in het bovenstaande rijtje staan zeer
?ekg! garant voor een aantar- ,boeiende""Ë-uàj";Ë"íj;;
o erbi es in d ez e kl-asse .
\ivaarschijnlijk zulLen T.F. s:, _Gorredi jk en oerterp gaan
,ïà!-fi[ffi"i*" zich aan het einde van dit seiào"r rà,nii"n,

S. Visser
telef. 46L

ies.Ze klaq I (50?)
.l-. Harlingen 42. 0loeboorn z
3" Bakhuízen 2.
4. 1r/. Z. S. 3 ( Sne ck )

2. Renado ] (qt.Ni(,olaasga)6. Ir.S.C. 3 (Sneek)
7, 0osterl-ittens zB, Jubbega 4
9. l,lieuweschoot 410. Gorr-ed i jk 311. Lkkrum 2

12, !{eerenveen 4



I
Ka'ndidaten voor de F.V.B. zijn moeilijk te voorsp 1-
len, laten we hopen dat oldeboorn veillg en ditmaal
wat hogerop eindigt!
Olqeboo1:n'2 is in een bijna geheel ni.euwe competitie
terechtgekomen en heeft naar liefst 22 ontnoetingen
op haar progra.nma staan.
lêiAer nóOenuurg heeft in ieder geval geen gebrek
aan variatie wat betreft de tegenstandersr heeI.
Fríesland staat tot zijn beschikkingr van Harlingen
-tot Jubbega en van Bakhuizen tot Oosterlittensl
Ook hier [unnen we uite;'aaard over de nieuwe opponen-
ten erg wei_nig vertetJ-en, Harlingen { werd vorig^iaar
kampioen in d eze kl.asse met een prima score vart Qó

punien uit 16 wedst.; Ïy'.Z.S. 3, ?enado 3 en L.S.C' l
àraaiden hier !o.e4 : b-e.gcheidê-rl. IIle€.
0-ostëifittens 2 degradeerde uit de Ie klas C en
Jubbega 4 was ve"rdíenstelijk.míddennoter :ln'-de 2e
kl-ad A.
Ons tvueede elftal. dat vorig jaar toch knap aan de
ttp kon meekomen e.n nu een viermans aanvul-ling_ uit
de-A-.iunioren krij'gt rnoet in deze erg pittege klas
toch wel kunnen meedraai+nr verwachten vue.

+L

2
f

o
I

klas F I $zz.) le k].as H (fZO) ztrrt

, lïarga 4
. Tijnje 3
. 'uïispolía 2
. G.Á.V.C.4
. ïrnsum 5
. ./,kkrum 3
. Thor l

1. O.N,T. 3 (Opuinde)
2. R.t'/.F. 2 (r'r:-esche Pa1en)
3. Dr. Boys 6
4. T.F.S. zm L
5. Goryedi jk zm L
6. Hark. Boys 4
7. Z.V'8. 2- (Boornbergr.rm)
B. .A.S.C. I (lugustinusga)
g. rt Fea,n 2 (Surhuisterveen)

I0. rt Fean 3
11. Oloeboorn zm L

i:.Blue Boys 3
9. Oldeboorn 3

lu" Oldeboorn 4

Ht:t derde en vierde elftal zitten weer broederliik
bi.ielkaar in dezelfde comtrF titie waar verder ook
o,t."ur één nieuweling tussen z:.tt Irnsum 4 heeft
p,fàt" gemaakt vooF ïrnsum 5 (troe is het mogelljk
ir' zorn-dorBie).



Een coripetitie van hernieuwde kennisnrakingen van onzebeide teams 1l: onderling we er zulren uitwechten wiezich de sterkste van à; i*;q-""Áïà"*ur, nreestal ein_digde deze wecistrijd in het,"óo.FOËài-;4 de Blmper afla_tende veteranen, máar dit jr""-t á-à-i.ui- ( gezlen de op_g?anqe tijn. in het spet vaá de t;ng;;; van leidertsIankenburg) weJ. eenè verkeren.
re zaterdagn:iddagploeg is gepromoveerd en mag het nuin de derde kras gaan waarÀaÈen, een zw,.re taak in eeneven zo zware conrpetitie net r.F.s. l en rt láá"-á àrbij,Iorle jaar toonde-m*n aàn áat-;à';í ïuèr ,ró"ààïï"!""hebben geraaakt in hun spel en de veciiiiust waarmee toengestreden werd zal ononibeerlij! zijn il-h""*;;H;s;;:'.
om het hoofd boven water tc troáo"r ïr ànr" competitie. -

Nr 9e?9 .voorbeschouwi-ng waehten we rustig af wat erwerkelijk za1- gebeurenf wq4t het ,r* - 
ïÈuisper iá"i- zích

ligt voorspellen en oát :-è ook de reoÀn *áá"ooo-áË-"áot_balsport nog altijd de rieest populái"ó--"uro=po"i-i"l

B. de Iries.
+=+-+-+-*-*-*=*={={=f ={,=+=+=+=*-* =*-* =* =*_*=i=*=+ =*=*=*
NliUlïS \rl,iV itN V00ii JE JXUGI,i,ï)EL,ïNG
vcor het nieuwe voetbarseizoen wcer za.r_ aanvangen en
9u iguea over enkele weken gebruiÀá ón*ui[á;il8;"";;he! frcnt k.+ verschÍjnen, óerst nog even enkele nood_iafgrljte nededetingeá en'zonodig hïer en daar óen-ru"_
d uÍd elij king.
1 . T/,IGNVEIIET,ING JEUGICOM,IïSSIE.
Mochten spelers en of ouders gedurenrle het nleuwe sei-z,oen contact will-en opnemen mát het Jeugdb""iuu", [Àt_zij voor lnlormatie of het bestrrreken van eventueleongenoegens of- problemen êl7zt, -a"r, kunnen 

"ij-{À;-allentijde 
^ 
terecht bij de jeugdcornriissi.eleden.

Ook nieuvre ideeën of 6epàalde nuttige voorstellen be_tr:e'ffende het jeugdvoetbal binnen oËze club 
"1uÀ--*à'graag binnenkomen.



I

voor de ,volledigheid plaatsen we hieronder de nieuwe
functievero"rilË- ÈiJ óu jeugdleiding, zada.t u weet bii
*i" u eventueel-moef, zi;át t I

-------;--
J. van Kalsbeek
3. de Vrles
J. Iialsbeek
S.Teuni-ssen
B. de Vri-es
Y/. Huísrsan
fr. PoePjes
P. Hoekstra
lJ. Srandinga
Joh. de Jong
S. Visser
Jan de Jong

- voorzitter
secretaris

- l-e"iding .A-junioren
trainlng en leiding B-junioren

training en leiding C-junioren

training en leiding tll-PuPillen

- training en l-eiding ,t2-PuPillen
illltl3-llll

fungeert als aanvullenoe kracht

;;; "-;-;;.;-;;;;;;;;;;";;;;;;-;;;;;;";; ;;;"
gezichten, uu"*áopàtt- (9t verwachten) d?t deze aanvulling
Ëgg;-nut ápo"Oïá-à94' bewiJzen en dat deze lriensen htr'n

ïáái "àt piurieF en oversave n?s:n.T::T"11"" t

+ i+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 . EI-.,FT/rL] N.;3I,ING :

.0venals voorgaande jar"en zijn we er, (zij het. met.hangen
;;";;Ëen)-t;;h *eei,i-n gesiaagd.niet -een zo breed moEe-

iïiX"-Er"í" "án Oe jeugdógnpetitles.deel te kunnen nemen'

zodat ook nu *""" *ét I, B èn C junioren en 3 pupillen-
r,eams meedraaietl.
i{et laatste #;; natuurlijk gepaard met onvenrri-jdelijke
.loorschuivingénl ook waar. "freÍ Ëoris eige-nti-jk 

"19q.niet;i;;, ";;;'áó"JËásáóónnissie heef t zoveel nog,eli jk se-
tracht een verántiloorde en gepaste elftalsarnenstelllng
i;ot stand te Uiengenr clesoà<iànks zLJn-er dus nog enkele
à""4à""p"" ni- j , =ó"ry h."t, kon niet ander's !
;och mochten ën toch: enkele onoverkortenlijke bezwaren

zijn bij sonrnieu áp-t*t= en/of oude.r:s dan kan dit voor
áu"ËoÀpËtiti* ióg *o"den-op'elost, want mèt de ouders
,ran die "p"rárËi-oià-"Áódgèówongen 

een elftal opschuiven
rf oygrrslaan, *óf9I door- áe leiders van desbetreffende
spelers p"""àotitJn overteg g9!1.eegd ' 

vvi j zutlen ols best
,Joen dit zo Ë;;-Ë; átràr-n;,gëri;k te r',:geren en rekenen

nierbij uiteraard op uw medewerkíng'



i
Iïieronder de nieuv'te jeugdindelings
l,- j unioren e 3-iunioren e-- C-i unÍoreql
il. Roclenburg H.J. v/d lfui.ekq I. Folkertsma
1#. Zandbergen i. 0osterhof, I ' ll,. Jelsnra
B. v.Heel
F. Bies

\,V.v.KalsUegh." i J. Meeeter
J.v.Kal-sp-eeË J. Otter

H, Bruinsma F. Tysma ,.'';
.À. Ivïuld er
l), Numan
P. /t].tena
n. Vel-dstra l', Haayes '
lt/. Visser H.. l,{ijnheer
B. Haspels E. Reitsna'
J.J. v.d.Hoek II. 0osterbaan
P. de l\{eer Í1. Stoker"'

P. FIeida
H.1,r. v/d Krieke

U. de Vries-'
Ph. )ijkstra'
J. lijkstrA..'

F. v Heel-
J. BethLehem
p. Bethlehem
I(. de Groot
T. Ypma
T. .lr].tena
G. Visser
J. v/d tioude
H. Numan
J.J.. lijkstra
1,. Xkkerman
:1. .Ê,kemanh (f )

À 1-pupillen;
l{.T. Jelsma
J. Fokkema
M. Brculver
hl. Veerman
4,. Huitema
-f.J. V/d l/al
G. lierema
0. ï/ouda
R. v/d Veen
S. de iloos
J. Kroes
J. de tsoer
H. Ntman
P. Ylmaa
+++.!+++t+++J-r+.r--r--!++++ t .t-+J.+**-F++++++++++++ +++++++++++

/, 2-pui:illen:
' Hi de Vries* ;' l',ï. Jansma : i, i -1. de Groot

' - ,J. Stulver
. "'.iÏ. 'lijkstra

r...' P. JeIsma
E, v/d Krieke
S. v/d Lieulen
T. lijkstra
À. SpoeJ.stra
A. Veltman
J. Foepjes
ii. Tysma

a

tI
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?'i. 7 ^r-l *"-

/t-\'r- r i i- Vl*\l\ f \ {; Lr i^:(ií
Copy van de Jeugd
Cr:py voor de Jeugd
Te veel copy
.tfbrekende copy
Opbouwende copy

BeslÍst niet beperken
/Jtijd verwerken
Niet laten merken
Gaat buiten de perken
ZaL ons versterken.

't

.À]-ternatief r

De censuur-
com$.1ssl_e

En er worden al-leen nog advertenties rondge

(overgenonlen uit het clubblad van lr. Boys)

Instelling Ceneuur Commissie r

rondgebracht.



E JEUGITELI,ïS s

Elf tal : Aas.t Ti j O :

B-pupillen zaterdegts 10.00 - 11.00 uur/r2-pupillen woensdagrs lB. jO - 19. j0 uurJil--pupillen vrijdagrs 19.00 -"20.00 uurC-jÉnioren maandagr s 19.00 - 20.00 uurB-junioren' woendagr s f9.30 - 21.00 uur
"A-junioren " krijgen van hun leider n-og berlcht.
vorige jaren vermeldden we bij dit rooster tevens de
{ata waarop de eerste. trainingen zouden plaatsvinden,
door komende werkzaanheden aan het teruein zijn we nu
nog niet in_staat deze data te noenen.
Zodra we echter enige zekerheid omtrent deze .zaak hebben,
worden deze da.ta zo snel mogelijk via de leiders en het
clubblaadje bekend gemaakto
ï/at de urén van de l"aittittgen betreftr' hebben we zo-
veel mogelfjk rekeni.ng gehouden met J-eeftijd, buiten-
mensen, .seieoenwisseling enz., toch zal -het rirel voor-
komen dat er nog bepaalde spelers zíjn die, ve;air- wegens
studier -ni-et op de uitgekozen tijd aan de tralningen
kunnen deelnemen.
Bli-jf dan niet zonder meer w€gr rrlaar neem dan even con-
tact op met je leider, sanen vinden jullle dan onge-
twijfe3-d een aanvaardbare oplossingl
Verder rekenen we weer. op de lnzet en sportiviteit van
onze jeugdlge leden wat betreft het trainingsbezoek.
KUN JN E5N ENIGT,X KEEN N]5T OP )E T;ïÁINÏNG VENSCHÏJNEN
0M BEp/l"AItX itE SNIN, l\mtt IIST J.4N VoonTIJDïG BIJ JE
ER.AINER ;i/,N K.l'N fIE En MEI ]E VOOPEEI?XïIING ViN ZIJN
Til/'ïNINË RIKENING I\mE HOIDIIN! t t t I
======= ============================================ ==



4. COMPE TI T IE- IN'EÏ-., I NG S

/,-.'iuni,oren g ( afo eling H, 2o9)
j. r t 3ean 58 (Surhuisterveen)
2. Kootstertille
l. Eastermar (Oostermeer),-
4. o.t.v. (tl:.3n5eterp)
5. .1.. iy'.F. (Priesche Palen)
6. JroEeham
7 . G.S;V.v. (Gerkeskloosi;er)
B. Oldeboorng, líaulerwijkse 3oYs

C . -jurr .iorg$ e ( groep B, 4L4)
1. le Sweach
2'. /.kkr.um
3. !ïarga
4. f rnsu-nr
5 , G. .À.V .C.' 2 :

6. Oldeboorn
7 . Oertei'p
B. Z.Y .8. (Boornbergum frm.),
9. B.Lue Boys
Een eerste beschouwing over de'nieuwe indeling is vooral (
bijde jeugd erg moeilljk, doordat de capaciteiten van de
veischillónde teams per seizcen enorme wissellngen veI'-
tonen en daardoor moeili-jk peilbaar z:-int,
Vast staat in ieder geval da! aL onze ingeschreven jeugd-
elftallen een uiterst zvtaay jaar te$emoet gaan, want door
de eerder genoemde opschuivingen verschijnen alle tgans
metbijnagehee1nieuweenergjongetearnsaandestart;.
llopelijk zát dit eqn sti-mulans_ Ttjn om via maximal-e in-
spánniág trachten áo goed nogelijk-rygn.te draaieno
fe /r-junioren--bàginnul doo" Ëot Ï.nlijYing bij de z.a.berdag-
midoa!co,"puiitie aan een nieuwe carrière, zo te zLe? v;ordt
het eórstó sei-zoen direkt al'een hel-e rklus met sterk'e tegen-
standers en tevens een verkenning van onbekende.gebleden,
want deze nieUwe co[.rpetitie brengt hén naar verÍe streken,
v{e wensen de .Àts veel- succes in dit nieuwe avontuLrr.
le andere inOellngen kunnen we weinig ove1. zeggen, aL
zitt,en de B ell C-iuniolen op het eerste oog weer in zeeg
sterke groepen.

B-jugioien: (groepg' 315)

1. le Sweach
2. Gorredijk
J: *Thor '':-:': ' '

4, rlkkrum
5 . H,i. T. ( )onkerbroèk')
6. Blue Boys
7 . 0.N..F. lgocrnbergum)
8,. Otd elooorn
9. Tijnj e

fipup_illenr (groep 33, ?33,

1. j/ï.ví.S. (vili-rdum)
2. .Lkkrun
3. Wargá
4. Ïrnsum
5. G"-li.V.C. I
6. G../..V. C. 2
7 " Otdeboorn 1
B. Oldeboorn 2 .



I

ie'Jeugdcomnlssie hoopt op een erg prezierig seizoenvoor de jeugd en benoedigende resullaten!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5' IMTEVE4ENV.l,NP/.SFOT0IS ",
voordat' oncierstaancie, spelers aarn de konrende competitie-wedstriiden nÍgge! deelnemen, moeten z,e eerst noE z,ospoedig mogelijk l_ pasfoto-lnleverenlll! -e

1. Ïï. Zandbergen j. J. v. Kalsbeek
'' 2. E. Ileitsrila 6. J. .0tter

7. E. Folkertsma

f,it ffeldt,, ook .voor dg vol,,gendg nieuwel-d pup. \ 1eden3
l-. E. v.d. Krieke 6. S. v.d, Meulen

3. P. Helda
4. Il. Je]'sma

2. J. Srouwer
3. J. Poepjes
4. J. Iijkstra
5. It. Tysna
leze

7 . R. Veltnan
B. T. lijkstra
9. P. Jelsma

ngeleve;'d wo

1. dhr. J. Spoelstra, ls. Nieuwbldstraat 1 .',
2. B. de Vries, L: Bottemastraat 16.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6. TgEilNOgr voOn i-FUPII,I,EN,r

9p l0 augustus &rs. vindt 1n Nij-Beets w6er het jaar_lijks terugkerende toernooi vooi i-pupillen ptaaïÀ-
georganiseerd door de v.vr rt3lue Boysn.
Hiervoor zijn in eerste instanti-e zówel de lJ als ta
!rÀp. opgegeven, mocht de-el::g4e vqn beide teams voor debetreffende organisatie niet te realiserèn zijni':àan
zul]-en alleen de d2 pupillen rIreedoen.
Nadere i-nformatie omtrént progralruna, vertrek en.spelersvolgt nog.
+++++++++++++++++++++++++++++ +++++*+++++++++++++++++++
'l . 0PG.4[X NIEUI'F JEUG,.TSPELEi?SI

Nienwe-leden zlln natuurrijJr weer varl harte werkon oponze jeugdaf,deling, vooral bij de B-pupillen kunnen wen€ wel enkele nieuwkomertjes gebruiken!



t

t{ocht je een'vríendje of klaSgencot hebben die weJ-
van voetbal.houdt en nog geen lid van onze vereniging
is, neem heni dan gerust eens raqe ,ttààr'een training
of wedrstrij'd hij mag dan van de betreffende t,rai-nen
vast wel een paar keer vrijblijvend -mcetraÍnen.'.'
Ben je dan van plan os, ook lid te wcrden van onze
voetbalclub dan kun je je opgeven bij I

J.j Spoelstrar' ls. Niev-vol-dstr.1 ( secretaris).
++:*+#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +f ++++++

'l . 3EICil,lv0ETts/,Lr V09lt .,j.,-t JlluGl:
te wecrstrijden voor cie beker t', B en C jurnioren zullen
wcrden gehouden op de zaterdagen 2J e-4 l0 augustus 1975.
tib.betreft dan de "beide wedstrijoen voor de qerste.ronde,
hct progranuia van deze eerste ronoe is momenteel "nog niet
bckend-
+++++++++++++++l++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++

'E 
COTÍIPETTTÏS VOOIT

ï/',trn 0p 30 "0UGUSTUS

;E JEUGTELFT.{,IIrEN 0P ZÀTEffi/.G BEGINT
/t. S.

St lr,rtEGill;tm?IlK v00l
Mr;; ingang van dlt nunueer zaL er voortdan wekelijk
(C,w tz.. wànneer er een clubblaadje uitkomt) een spel-
rd,ielvraag in het -cïubkrantje worden oIg enonen voór
or)ze jeugdspelers.
lc jeugclspelers van 9 t/n' L5 jaar moge.rr Broberen een
&J.rtrWOO.nd, Otr}-:d:e,Ze Vragen' te geveÍI.
Lan deze rubriek is tevens een gonpe!itie,.,verbonden,i
Eiir ingeleverd goed antwóófd-levert t0 ptrnten opl
Vr;cr die spelef, die op 1 december êrs. de meeste
pt:nte[ heeft verzasield ligt er een prijs te wachtent



Hier dan de eerste vraag in deze conpetitie:
Kan een aanvoerder
van het speelveld
overtredlng?

een speler van
zenden voor een

zíjn "elftal"
ernstige

Het antlvoord op deze,vraag kun je uiterlijk maandag-
avond 11 augustusr' 1-E.00 uur inleveren bij:

J. Spoelstra, ls. Nieuwoldstraat 1.
Het goede antwoord op bovenstaande v"azg vind je dan
in clubblaadje rrf,. 2.
Ve hopen dat er voldoende deelnpme aan deze rubriek
rrag volgen en dat het een positieve bijdrage zaL
leveren tot de spelregelkennis bij de jeugdlllttt

te R.edactie

|={=f={=+=+*+=+

Voor verschillernde leden van onze club i.s een keuring
aangevraagd. -
Vroág gunóeg zuLt u hiervan bericht ontvangen.

HFT BESTUUN

*-*;*=j.=*=*=*=*-*-*=*=+=+=+=*=*-*=*=*=*=*=* =+=+ -+=+-+-;



ivocM.llÁis ifi t 0EI'3NPÏ1OC^r,1[JIM4

Zaterdag 2 .liug. 175

udirris-.0f,,,,,,,,,,,,,,,,deboou:-:--:3:13-.ï"t:Nieuwehorne

Zaterdae 9 [ttLg.. | ?5 toernooi te Gorredi jk voor
6'ffi'e ó-rrl zm
r"ii,árrt:.nsen hieroglgg!!-liji uw J-eider

7,ondas. 10 aue- ?5 toernooi te ]lronten voor het
Íe@0rdeboorn' aalYalg. rg: 09. ut1r,
Íài't""lc p"F bus 0?,30 uur vanuit het Dbelhof '

Zpt.erdag'16' Jrug. 75

de sweach L :: :- ord eboorn "' :Lïffi:ï.iï:ïfi"fir"
..' :.-:--

Zondas. L7 ,frug" 75

Oloeboorn 2 - Heerenveen 4 aanvang 10"00 uur
óíàetoorn f Nieuweschoot * tt l{"00 uur

deze laatste wedstrijden z:-in nog niet zeker of
ze wel op ons eigen.. terrein geqleeld. kunnen wor-
dur, dat*tthangt ón staatrt f,1et de werlczaarrheden op
het veld.

Zaterqeg 2LLvg. 15

Oldeboorn 3 - de Sweaeh zm 2 'aanvang ? i'

aanvangstijd is nog niet vaê! te stellen vanwege
dc bekórweástrijden van de ièugd. , \*

ZondaE 24 .Aug. 75

Ol-deboorn 1 - Heg.l,:lÏggn f aarLva"ng 14'00 uuf,'

++++++++++++++++++++++,
++++++++++r+++ 't , ''. i :

1- +++-+" o-,'


