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QJE*ZIcHI r. :
Met de feestdagen achter de (vernioelde) rug e-n de com-
petÍtie start voor de boeg willen we nog even op enkele
zàken tQrugblikken en tevens het eerste prograríirna vall
de nieuwe competitie belíchten.
Het oefenprogramr.Ia sbartte voor het ler ?e en Je elftaJ-
direkt al met een uitstapje naar Dronten waar in een
zengende hítte naa.r eventjes vier wedstrijden door el-k
tean gespeêld noesten worden.
/tlle J teams waretl vertrokken met een rui-me absentie-
fijst zodat men op de behaalde resul-taten weinig peil
kon trekken, opvallend was wel de goede indruk die ons
eerste eJ-ftal daar achterlietr met de debutant van Diik
in de ploeg -duidelijk een stuwende kracht in'het tearn
en tevens een complete voetbal-ler- vertoonde de nleuwe
selectíe al meef eenhei.d in. het spel dan vorige seizoenet
hopelijk wordt dit straks in de compe'titie op de juiste
wijze waargemaaktT
!aÍ de cveiwj.nningen voor onze deelnenende ploegêh nog
wat schaars uitvielen (net tweede elftal won overigens
nog de tweede prijs) kon voornamelljk gezocht worden
in- een trainingsachterstand .
!e oogst na d.eze tropische dag was als volgt:
Het le elftafs 4 gesp. vuedstr. 3 gelijk - I verloren
t, Ze n 4 gesp.!ïêdstr. 3gelijk-lgewonnentt l€ n 4 gesp. wedstr. 4 verl-oren

Nadat de prijzen di1Ígereikt waren kwam de kantine als
de grote winriaar uit de bus!
Teze gezellige en sportieve trip die met een uitstapje
in ELburg werd besloten is zeer zeker een herhaling waard



Na dege seriedag speelde alleen het eerste elftat nog
enkele oefenwedstrijden, rret de terreinwerkzaanheden
hÍnderpaal was het d-.t jaar noeilijk om oefeapartijen

í

aIs
te

organisen.
laten we hopen oat dit ons in de startfase van de conpe-
títie niet al te zuLl.r opbreekt, zodat deze achterstand
in wedstrijdritne nï,et al te veel puntjes gaat kosten.
$rat het eerste elftal- betreft, deze jongens speelden
achtereenvolgens vriendschappelijk tegen Udiros (Z-t
verloren), G.Í.V.C. 2 (3:3), 0.N.F. (z-o verloren) ell
ilead Swart ( 1-0 verloren) .
Hoeveel waarde men aan deze uitslagen mag hechten is mij
vaag, te meer daat men vrijwel voortdurend met een nog
niet complete selectie blnnen de lijnen kwam en voor de
laatste ontrioeting in oe Knipe kan nog als verzachtende
omstandigheden worden aargevoerd, dat deze strijd met
het feestgeweld in de nog loodzware benen n',oest worden
afgewelkt.
iïe hopen dat_de openingswedstlijd thuis tegen 3akkeveen
een ander geàioht zal hebben en voor een goede start
za,L zorgen. .r - j .:

0f de uitwecist ijd van 
*het 

tweede etftal in .Akkrr.m door-
Baat kunnen we op dit norient van schrijven nog niet
zeker steJ.J.en, lrant zoals de meesten waarschijnlijk zullen
weten verkeêrt ook dit veld in staat va.tr (tangzamó) reva-
lidatie.
ivÍocht dit duel doorgaan dan rekenen vïe cp eetl stevige en
spannende derby op deze eerste coapetitiedag, wat de uÍt-
sl-a ook a.oge zíjnt
Het derde en vierde spelen beide thuiswedstrijden resp.
tegen'lkkrum 3 en Tijnje 3, zodat cck hier direkt al
weer )OO"i" inzet nodig zal zijn on de eerste klappen
redelijk op te vangen.
Het zaterdagmiddagtean krijgt direkt in Surhuisterveen
tegen t t tr'ean 2 de kans oni haar promotie te verdedÍ-gen.
Het óomplete competitieÉrogranma zie-t-eg a,lg-ge,lgt uit :

-

Zat. 6 sept.z rt Fean 2 - Oldeboorn z& 4.L5 uur.
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Zondag ?_ sept.l O].deboorn

Jkkrun 2

Oldeboorn
01d eboorn

l-Sakkeveen 1 2.00 uur

-Oldeboorn 2 Ë:03"1;rlander

J-.{kkrun 3 L2. o{' ,f ïiï;:"4-Tijnje 3 10,00 u. ri --
succes op deze eerste g?gr nle eerste krap ls een daar-der (en 2 purnten) waardt,i
Tenslotte nog enkeLe coripetitierectifieatles blj de

. senioreni
1. 3e kJ.as H ("m) doorhalen rt Fean l2, 4e klas F (zondagniddag) t'oe"óáË"í, Bergun 6
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PliN' JEUGTnE;ir{?Igi

Pilds enlge tiid leeft er onder de huidlge redaktiege-lederen de-geda-chle on eopieruinrte i"-È.."oen aan een
?ieef jege{reoaktie, _die óan tot traar iaatc heeft om on-der beseteiding van' de eindredar.ti" à" 

-JàígááiáËriïe
in het clubblaàO;e op zích te n"*én.--
Het huidige clubleven] vcorar in kreine vereniglngen,
lgeft'd. ,]eugd vaak niet meer te bieden dan oe-irii"r"gen een wedstrij9jg voetbatlen, wat natuurri;[-";k*á; vcor_naauste doelstelting is van een voetbalvereËiginË, -À*r"
de behoefte aan nevánactlvitelten Èin""" een ólu6'z1jnbil 9.e. jgued vaak_groter dan men oà"iit, voorar nu deontwÍkkeling van dó nraatschappij à"ioé'geleia-irËuri-oat 

;veel taken van de ouders wor&ên"on""gónomen.
Zoisde.op1eidi.ngvooreen-bero.ppFáotrÀàrrgehee1in
handen gekonen van de school. -
De. toeneniige van {e vriig-tijg en de vere nogelijkhedentot bestedins.yan ggzg !íiO máken rrlt wenseri]i-oË--óo_
_{uf..ook op dit gebled te-helpen.
Het is de kunst og qe jeugd aitiviteiten aan te biedendle zij zo-Leuk vinden-daI zri deze ;a""n blljven doen.De,verenigingen hebben een p:l*ng"r;Ëe ro"àtiË' ËËr.iËe""op het terrein van $9 vrijetijds6esieoing, voor de sport-vereniging is er echter in het geheel a"ïór "riiËiijo"_bestedíng een beperkte plaats eà taa[.



Vel-e verenigingen hebben als nevenactiviteiten al tal van
hobbies opgánóËun, zo ziet nen bij vele, hoofdzakelijk
árcte cfUËË,'het l-nstel-len van ruilbeurs' fotoclub of
wand elclub.
le meest voorkornende en eenvoudigste vorm van nevenacti-
viteiten is de eigen jeugdreciaktie'
ïn dit kader kan ons redaktieplan ook worden geplaatstt
Àáor er sijn nog wel meer goede.motleven ag,n te voerent
àá ,it váa[ verleweg het giootste lezerspub]-iek van een'

ótonk""ntje onder dó jeugd ctie bov'endien op een onnavolg-
Ë;; ;iir"" haar gespeétdó wegstrijden verslaat en dan

"gróeieá" als deáe áan ock nóg worden geplaat?l'.
lËs te vreemcjer j-s dan cok dai zti ve-derr nooit in staat
*ótOen Aeeteld een zelf standige bj-icirage te leveren-vrat
uái.'eft"Ae inrichtihg van het cluborga,a.n, terwijl, meer
àan de helft de:: ledón tot de jeugd behoort'
i"láànom Oe ;eugA niet eens een átuk veeantwoond.fllkheid
.tó-go*à" Ëinien rret clublevenr' we- zullen ongetwijfeld
mer[en dat hel deze onder Sepaste begeleiding best kan
á"àáur. "n ze1fs wel een5 mét- belangrijke verfrissende
ideÈen zou kunnen komen. ...
3óvendien i-s het mooie traj-nlng en schoolsteun vlat be-
ireft het schriftelijt< LitOrukken van gedactt.*ll
rfái de werkwijze van deze eventuele jeugdredaktie àà!7-

gaat, zr.1n er nog gee+ vastomlijncie. plannen'
lVel kunnen we zelgón dat et zekcir vieg jeugdspelers
,roó" Àodig zijnr-6ii voorkeur e'en J,, B e4 C junior en
e en w elpenvertegenwoordige r'
!e taak van dezá redaktié kunnen we alle kanten mee uitt
',Í,Je denken hierbij or8,. àarl;

- Hct zeLf vetzcrgen van
jeugdzaken (uitslagen

- Het wed striidprogra&ea

een kort overzicht over de
enZ'. )
voor de jeugd

0pstellingen
Stanoeg ní;houden en regelmatig plaat:"1. 

-
- Eens.een verslag van een seniorenwedstrijd
- Binnengekomen verslagen sorteren
- Visie óver een bepaalde belangrijke sportge-

beurtenis etrz. êYLzt
ilellicht komt de jeugd zeLf ook wel met voorstellen'



I ,.

rïeugdspelers die denken dat dit echt vcel wat voor
hen is kunnen dit op de eerstkomende trainlng aan'
hun J-eiders metden èn bij vol-doende belangstóf:-ing
uorden de zaken dan zo snel mogelijk geregeldlt

. iIE:.{I(TIE.

-sFgl,llgcnr,nrr:arpK vooR ;;;;r-r: (o - Lrjaar)

OPIOSSING VR//iG 1: Neen, alleen de scheidsrechter kan
een speler van het speelveld sturen.

y?.À.{c 2: 'delke beslÍssing neemt de scheidsrechter als- de bal- uit de beginschop (aftrap ) direct
ln het doel van de tegenpat'tij wordt gescho-
ten?

ï}[I,EVE.1EN VOd,? ZES UUll B SEPTEIlilEti BIJ J. SPOELSTRI
f,s.lvIE\{olf sTli. 1.

_:_+--_:

======

lviEittr--.tE-INGIN VIN ;E JEUGDCOMNïISSfE :

1, Over? lchl i eugdwed stri,'id en a :

Evenals de senj-oren zijn de jeugdelftallen nog nauwe- 
_lijks in de gelegenheid geweest om wat oefenpartijtjes

te spelen, Ée1fs de beker (tfruis) wedstrijden moeátàn
om bekende redenen op het veld van de tegenpartij af-
gewerkt word en.
le'ze eerste bekernonde voor onze X, 3 en C-junioren
waren in feite dan ook een formaliteit, temeer daar
men tegen hoger geklasseerde vereniging uitkwam.



7,o gingen de lrs eerrrol tegeh Dr. Soys ten onzert na
een 5-O en 2-0 nederlaag, een retieliik resultaat tegen
een hoofdklasser.
In Noordwolde wisten de B-junioren, nadat zli al eerder
dle week net 7-:O'víarett afgedroPenr de schade in de return
tot 2-O te beperken en wat belangrijker was het vertoonde
veldspel was valt dien aard dat we de comBetitie-toekomst
toch wwer net enig vertrouwen tegemoet kunnen zien.
r.ian nog onze C-juniorenl 3.1f .C. uit Bergwc toonde zich
hler genadeloos en wj-st in totaal derti.en treffers achter
de goedkeepen<ie Otter te deponeren.
Zodóende zijn we cius weer volledig uitgebekerd en kunnen
we de aandacht nu op de competitie houderlirr...r-'-'----

sterk vertegenwoordigde seriedag weer de nodlge }eer-
zafrie en sneue ervaringen op; alle wedsti'ijden gingen
verloren, maar a1s ILz team tenridden van elftallen als
Dr, Boys 1 e4 Xe Sweach was dat zeker geen schande.
!'ielticht bewljzen &.e. za\erdag dat het. ook anders kan...

Een gelegdnheids /i-junioren elftal raakte in een lrvríend-
schappelíjke ontnoetingJ met Udiros i.n een venijnige
partij voetba] terecht, maar kwa.n, zti het nret 10 man
àrs oábetwíste overvinnaar van het veld (z-o).
Het opbouwende, rustige spel biedt hier toch weJ.
perspectieven 

_.. .

Ienslotte speelden onze .41 pupillen in Grouur al hun
eerste conpetitieduel-, "waar ze neteen al een 2-1 zege
uit het vuur wi.sten te spelen.,

2. -rat irat betreft qe spelactiviteiten bij onze j'eugd'
afdeling 'Je jeugd was echter ook nog op ander gebied actieft

in gezelschap van onze secretaris en enkele jeugd-
comnissieleden heeft een gedeelte van onze jeugd-
leden het voetbal-telrein van een aanzienlijke berg
stenen verlost.
!e Jeugdcomqissie bedankt hierbij de opgelomen jeugd
voor hun spontane nedewerking en tralner de Jong voor
de aangeboden consumptie na afloop.



3. Competitierectlficaties blj de .ieugd:

Bii 9" l-iunioren heeft rÍ-jnje 18 zich teruggetrokkengit {e conrpetitier ïvegens leÉrek aan voiooóià'è 
-rpái-""".

Na dit wat pessimistische getuid beter nie u*s vóor
cnze 3-pupillen, die nu definitief ingedeel-d zijn in
een competitie en daarin de volgende tegenstandérs
ontrsoeten: l. Íkknrm l

2. /ikkrura 2
3. G..A.V. C. 1
4. G.l.V. C. 2
,. Irnsum
6. I'l/.W. S.
7. V en Y

Nu ook de B-pupi1len dus ln competitieverband mee-
draaien zijn we net zes elftallen in de roulatie,
dit is een.primeur voor onze jeugdafdeling en we
hopen dat we ook met alle teasis de finish haIen...
4. tanyglliras ieugdcoqnisq:'e :

loor een nisverstand ln het jeugdbestuur ontbrak in
het rij,tje van jeugdcommissieleden in het vorige
ctubbl-ad nog de naan van S. i?,odenbtrrgr dle samen met
J, de Jong voor de trainin$ en begeleiding Van onze
1,2 pupilJ.en gaat zorgen.
Onze excuses voor bovengenoemd misverstandr w€ hopen
Oàt de zaak hiermee weei rechtgezet i-s.

':
5. Programma eerste competitigweekehd voor de .ieugÈ;

lr,rt een voorbeschouwing durven we ons in cllt begin-
stadiurm nog niet te waf,en, v,e kunnen slechts hoien op
een ,gunst,ige start en n,e wensen de jeugdteams dan'ookveel sucees in de stnijd on de eerste punten.
Hieronder volgt het progranma voor'het êrsr weekend,

opstellingen hangen in het kastje bij J. Bethlehem en
worden op de trainingen bekend gemaakt, ifi het vervolg
zullen rwe zoveel mogelijk trachten deze te plaatsen
in het clubblaadje al zíjn ze dan vaal weJ. wat aan
de l-ate kant , '



tfled strii d I

Eldebcorn B !trF. -G""'V'C' I
óïd;Ëàóil .ae* pi,p.-G.r.v,c' I
WargaAl-OldeboornÀl
Àkkíun', IC - Oldeboorn lC
ïoóre wedstrijd onoer voorbehoud

Ikkrum)
OfOeUooin lB - Blue BoYs lts
Drogeham Ll, - Oldeboorn l/'

4anvang: Vgrtgek s

10.00 trtrr.
11.00 trutrr
10'00 trtrr. 9.L5 uur
11.00 uur 10.30 uur
i-.v.IIIn terrein in

2.OO uur
4.00 uur 3.00 uur.

= ====== ===== = = = == = = = = === =
::-----

--=======

Wesens te weÍnlg rui-mte kon het verslag van de heer
ril"àË"vri""-rráÍá"à ni.et m-Êer worden geplaatst.
:ltt-áat datn i-À-óns ,volgende clubblaad je worden opge-
flolii€ll r i

le Redakti-e.

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


