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ïets anders van onze voorzitter. 
_r.

Zo tegen SinterklaaSr'word je door onze Redactie er weer aan hérinnerdl dat Jê,'.
iets zinnigs moet, schrijvén in het cluborgaan De Zvrart-Witten, ten behoeve.vaq
uitgebreid l(erstnummer. -.,'l 

:,t

Gezien rlJl vorlge stukken in dit blattn vrelke schijnbaar te lang waren, weid PiJ.
nu vrlendelijk verzocht ono dlt verhaal wat korter te houden.

Maar er is veeL te vertellen en op te merken over d^e voetballerij in het algemeeirp
maar voor de lezers is het natuurlijk interessanter vÍanneer het over Boarnster
zaken gaat en daar willen we- het zoáad-eljk net u over hebbenr over cte Jeugd. .

Maar eerst even wat andprsl, ondanks het feit dat er ook andere leden zijn ttie zícl
voor d,e club inspannenri wil ;toeh 3-angs, dgze weg eveÍl de nadrrrk 1êggen op onze
actieve Redactie aie hát toc'h máar stepds steer presteerd, natuurllik met behulp
van de schrijvers, om elke week tijdens de cómpetitie een krantjq te J-aten uit-
komen. Een gebeuren r,velke in Friesland uniek is.
Heb onlangs geconstateerd dat voltallJ-ge redactie in verband net het l(erstnusmer
heeft vergadercl op de daarvoor bestemder pl-aatse en het moet ons tot vreugde
stemmen dat ook het feninisme in de redactie is binnengedrongen en als we met ons
allen een lsitisch oog op deze Kerstuitgave laten vallen, dan bliift er van : '

kritiek niets meer over en zeggen vre gewoonr GRAIÍDIOOS.

De redaetie heeft diverse mensen àangezoc:ht on iets te schrijven, clus een elftal
en competitieoverzicht nijnerzijds zou overbodig zíin.'
Zoals reeds eeTder genoemd; wÍl ik het over de jeugd. hebben en aan bedoel ik de
jeugd. van B tot 16 jaar.
Ile kunnen eerst vaststellen dat het voetbal in het algemeen met alle franjes
welke daaraan hangen, niet meer is weg te .denken uit onze maatschaPPii I zoals u '

wiIt, uit onze dorpsgemeensehap; Oldeboorn.

Het heeft,.er een enorae taak welke echter nie.t meetbaàr is , z,o1a dat wel het geval
zíjndanwase1,kevormvanspontaniteitvertezoeke'n.
Natuurlijk heeft het ook zijn betreklcelijkheden, maar een ieder moet voor'àichzelf
mêar uitmaken aan welke kant van de streep hij wil blijven staan, aan de actieve
of cle passieve_kantr -.9,4 higgbij _hebben we .het nog steeds over de jeugd en over
de ouders 1 die' *o"*taripzffiC'ifi'anà*ín dlt vérb.a.a,{'-3ïchtbaar worclg.



Wat is het voor een jongen goed., zo op de teefti;a vá zuveÁ a acht jaar, dat hlj
reecls deelneemt aan teamsport zoals het voetbal is.
De ouders die.hun kinderen hierin animeren doen er goed aan.

Er zijn er ook, die altijd maar aan donkere tijden denken en itie op voorhand a1

berustten in frót lot, aaÍ de wereld en d.e maatichappij hun opdringtr echter dit
is een niet aanvaardóare levensvorm, waarmee ook de kinderen nfet getliencl zijn.

Maar gelukkig: clenkt een ieder er niet zo overrneen, a1s we het aantal jeugdleden-
1ran onze cluË'bqaien, dan mogen vre vaststellen dat er in 0Ldeboorn veel' verstandige
oud.ers yronenr mear het kan nog beter.

Een ieder weet d.at het bedrijven van spoit een gezond tegenwicht is voor a1le
invloeden, die juist in een vrat mindre-tijd ind.ringender op ons afkomen dan normaal.
Juist.dan is .bport nodig.
Zij, u, en een ieder die positief over sport denkt, weet dat sport het beste
nfááel'is om zowel geestelijk a1s:lichamelijke weerbaarheid te verhogen.

De jeugd, in tea^mverband te laten strlelen'en voe.tballen, heeft als voordeel dat nen

leeit Ëaaen te werken om een gesteld doel te bereiken.

Ze leren er ïegenslagen te verriyerken, hun ineasseri-rrg"rtut*ogen wordt hierdoor
vergroot en tevens leren ze eerr ove::winning op gepaste wijze te beleVeh

ook li-chanelijk krij gen ze wat mee, wat meer inhoucl pleegt nen te ze|óïen' '
Kortom het geleerde in deze teanspárt zal- zLcin later manÍfesteren als een voordeel
in de harde maatschappij die op hun wacht en waar men zich in tvaar moet malcen.

Het ls een bekend feit, dat veel bedrijven diegene aantrektr,die bij.sollieitatie
naar voren brengt dat Áport voor hem een onmisbaar onderdeel van ziir' vrije ti-jd is

Ze leren er ook dat winst en verlies dicht bijelkaar liggen, maar hier tusseni'::t
ligt toch een geweldige ruimte wat men speelvreugde noemt, wat voor de vorning
ontzettend be1ángrijk is, zonder hierover verder uit te wijdenrbehalve 1 voorbeeld'
U kunt zich niet voorstellen vuat het voor een jongen betekent, a1s hij reeds enige
tijd aan'de competitie deelneemt, wanneer hlj voor het eerst in zijn korte leven
een of meerdere doelPunten maakt.



Als we dan d.eze vreugde even mogen vergelijken met het scoren van de winnende
goal in de Europa-Cup finale dan zijn we er niet ver naast.
Het kan op zo-n moment die knaap helemaal veranderen in positieve zin uiteraard.
Hij wordt er veelal zelfbewuster van en krijgt tevens de lering dat-EER- een

lelpngrijk deel van zijn gevoelsleven aan het worden is.
U kunt er zelf getuige van zíjn om deze jeugdwedstrijden te bezoeken en dan komt
u tot de conclusie dat hetgeen hier geschreven is, niet is overdreven maar getÍíoon
op realiteit be:rust.
i\taar vÍe mogen vooral die.mensen, die zich met uw jeugd bezighouden, clankbaar zijn,
en daar mag u best eens wat over schrijven in dit orgaanr

ÀIs u weet dat er geniddeld zo-n 1! mensen steeds mee bezig zi-jn, wat per vreek
toch in ongeveer 45 uren resulteerd., dan is het fijn om ook met enige trots te
kunnen schrijven, d.at aIle Jeugdleid.ers met alle werkzaamhed.en van dien, binnen

. orlze elub en dus door eigen led.en wordt verzorgd en dat deze naar nijn smaak er
- steeds weer in slagen hun deel-opvoedende taak op een manier uitvoeren, die oo15

naar wij hopen, de ouders voor ogen staat.
. Mocht het naar uw mening ïiet zo zijn, dan geven wij u. gaarne pLaatsrui-nte in clit' clubblad.

Het zou goed zijn rvanneer u, aLs ouders, van dit orgaan meer gebruik zou maken,
ook uw meni-ng kan waardevol zijn.
Zoals u hebt kunnen Iezen, een pleidooi op de valreep van 1976 voor de voetbal sport
en wel met na^ue voor de jeugd.
Yíii hopen dan ook dat dit positief zal- overkomen en wij volgend Jaar het jeugdleden
aantal zullen zien stijgen.
'Laat ik het hier.bij laten en U al-len, na.mens het.bestuur van V.-V;OIDEB0ORN een
prettige Kerstdagen en een lroorspoedig en gezond }ïieuwjaar toewen.sen.
Yoor de actieve leden veel srlcces i-n de conpetitie toegewenst.

De vooraitter
S 

" 
Visser.
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,, I3ERSTE ,,
I{et verzoek om iets over het 1e elftal te schrijven sloeg bij nij in ail"s'cen bom

en ik wou hct dan ook gelijk van de hand wijzen, want zoals u misschien bekend ist
kan j-k het beter pratende dan schriJvende houden.
I,Íaar.'ja d.at is de weg van de minste weerstand, oke, daar gaan we danr iets over

, r ffiT EERStI ,, dus.

Veel leuks is er momenteel niet olrer ons e1fta1 te vertellen.
l,Ia ecn'goed -scizoeo verleden jaar begonnen we vol goede moecl. Over de gehele
breedte $raren we wat sterker geworden, Gerrit Otter en Rinse Valk wat volwassenert
piet Rodenburg uit d.ienst, Uilke Nijrrátt a:-e vaker mee kon trainen en als duidelijke
aanwinst I(1aas Àkkemans erbij r dus winnen maar.
Maar het liep and.ers dan we dachten en 1ïÀAR IIGT lru IIET PROBISELI.

fu 6it te bestuderen heb ik nij een paar dagen teruggetrokken in de bossen en ben

na een diepgaande studie tot de volgende konklusie gekomen.

Vorig seizoen was volgens onze tegenstandersl 11 Oldeboorn rt gedoemd om,te
degráderen, iliaar wat f,leek; OTTDESóORIf streed-in'de voorste linie tot grote verbazing
,r.i a" tegenbtander dj-e ons had onderschat, vandaat oíze hoge plaats op de lijst.

En nu dit selzoen.
De tegenstander heeft nog steeds de nederlaag van vorig seizoen 1n het achterltoofdl
gaat veel geladener het qreld. in en ilIlTT.
I(ortomr hoe je het ook beziet, d.e tegenstanders die ons vorig jaar aan zo-n mooie
vijfde'p1aatà hebben geholpen, hebben nu heel andere plannen met ons.

ïiÍaaq nu we dit in de gaten hebben lnu:llen we nog ingrii pen'

r-13[ ïS NOG ]IïEt TE r,AAl!!!!!!!!
Rest nij alleen nog, U narnens het 1e elftal een heJ.e prettige KERST en tot ziens.

te wensen.

IÍ van Dijk



Het derde schrijft.
Er was eens een voetballer dle zijn speeltenein beperkte tot de uidd.enstip.
Ook de aktieradius van zijn medespelers was niet overdreven groot' Er werd dan ook
regelmatig net dubbele cijfers verloren.
Dit was de roenruchte tijd van het vijfde.
Iïet ging de spelers van dit elftal niet zozeer om het voetballen alswel om het
gezellig net zijn al1en op stap zijn c.q. aansteken'
Aan de Àterke várhalen, d.i-e zo l:rrt àn d.an boven water (tier) komenrte oordelen i-s

die opzet ook zeer geslaagd.
Door inkrinping van het aantal elfta11en verdween het 5e.Daar het 4e het veteranen
elftal was, $terden de spelers van het 5e in het 3e ondergebracht.
Niet dat er 1n de eerstó j-nstantie veel veranderde, het reereatie aspect van het -
recreatie-voetbal bleef boven alles verheven-en stond op die manier het voetbal
'rel eens in de weg.
Zo bleef b:;v. 'trainen een taboet
alsof trainen'ten koste zou gaan

II OMDÀT JE TOCFI VOOR JE ?I.,EZIER VOETBI'ÏiDE IIl
van je voetbalplezier.

Door deze instelling had het derde cen nogal vrijblijvend. en ongedlcÍplineerd .

karakter. Dit gaf vóor de elkaar snel opvolgende leiders de nodÍge problemen. Itet
grootste probleen vras welon bij de aanvang v?n de wedstrijd 11 mensen op de
grasmat te brengen. Dit mj-slukte danook wel eens.
Gaandeweg :-s hier toch een verand.ering ingekomeni

Het derde kreeg langzanerhand de beschikking over tnrvalitatl-ef betere spelers. De

verliezen werden kleiner en zo nu en dan werd er zelfs een overwinning geboekt.
Vorig jaar werden er zelfs twee klinkende overwirrnin6ien geboekt op het vierde.
Ecelgclillg3s-gg gl ge!-te-ggs-geÈerg-ggePe!1!rs-sl!-!s -Essel.
Er vond. gaandevreg een mentaliteitsverand.ering plaats; hoe langer hoe meer spelers
gingen hun plezier in het voetballen zelf zoeken"
llet ongediciplineerde karakter verdvreenl onder Slankenberg werd het te laat of
helemaal niet opkomen dagen met succes uitgebarrnen, een lijn die door J.HiinhCei
dit jaar werd. doorgetrokken.Ook het taboe van het trainen is tegenwoordig
doorbroken, de helft van de -derde- spelers komen regelmatig op de training.
De resultaten zijn voor derde begrippen op dit moment dan ook ongekend, we staan
op het ogenblik in de bovenste regionen van d.e competitie. $iat echter wel zs i
belangrijk is, is het feit dat vle er allemaal erg veel zin in hebben.
Recreátió.vouiuol optina forna dus. :



Nu zijn er natuurlijk binnen het derde ook wel zaken die het voetbalplezier
ondermijnen.
Zo ir een enkele speler die, hoewel hij we1 over de nod,ige kwaliteiten beschiktt
niet van overnatige inzet en ijver beschuldigd. kan worden.
Zíjn positieve inbreng voor het elftal kan meestal ook rustig op nul gesteld'
word'en' 

--!------1 jii- -^i^! r^.,r- ^*',,,^'!Dit is voor de andere spelers natuurlijk niet leuk, of wel.

Zo is er een speler die d.e spelvemuwing in onze klasse een professioneel aanzien_"'
probeert te geven. Di-t is niet alleen ongezond voor de ledematen van d.e '. e' 't:
tegenstander, maar als het op die manier moet dan hoeft het voor verschillende
medespelers niet meer.

Zo z1.jn er nenseit die zich noeilijk bij d.e beslissing van de scheidsrechter
lnrnlen neerleggen en dat op overduidelijke wijze kenbaar makenn Dat getuigt nj-et
alleen van weinig sportivileit, maar het is bovendien erg clom' Je bereikt er niets
mee, maar rraakt fret er hooguj-t erger mee , en het geef t verder alleen maar
aanÍeiding tgt gekanJcer.. ïn een ploeg waar gekankerd.word.t, wordt niet met plezier
gevoetbalá. ( en aaar gaat het toch uiteindelijk ora )

Er zijn dus nog wel een paar onaangename trekjes biru:en het d.erde, het lijkt nij.
echter dat onder de zeer goede en uiterst lcorrekte leiding Yan Jappie , d.eze zaken
in goede banen geleid lnrnnen wordsn. Dit lukt zeker als onze aanvoerder
Jan Dijkstra zich op bepaald.e momenten ook wat'duidelijken opsteld. r

Er i.s echter nog een ander punt dat wel neespeeltr naar dat we zelf niet in dé
hahd hebben, n.1, de positie van het derde binnen de c1ub.
Deze positie is niet duittelijk.
Et zíjn hier door het bestuur "een paar tegenstrijdige uitspraken ged.aan'
Zo b1íjkt het derde het recht te hebben ( a1s ze spelers te kort komen ) uit het
viertle te putten. Àan de andere kant hebben aIle spelrs boven de dertig het recht
om zelf te kiezen in welk elftal ze willen voetballen. Àls het derde dus bij het
vierde komt om spelers, dan lcan hct vierde dus.i,ptc;'wei-geren.
Het is niet nijn bedoeling-hi-er een uitspraak voor het een of bet ander te doent
ik wi1 alLeen maar aangeven, d.at zoals de uitspraken er nu liggen dit onher-
roepelijk problemen geeft ais het hoog gespeeld wordt. Yervolg bLz 4



Van de voorzitter rran de Uitbreidingscornmissie Sportvelden

Iggls! I i5- gt gL r e ? 6 
-9g- 

g et -v9 trs i ! gi eL gr * -!e-7\
Wat de terreinen betreft zijn
-deze konden n,1. het gehele
v-oetbalveld. ,

De droogteperiode heeft ons hierbij parten gespeel.do :

Een wat wij'-en d.at is meer gezegd- als wij een jaar verder zLin weer snel
vergeten zijn.
Dit laatste is'uiteraa:id. wel $/aarrdoch de conditie van het bestaande vel-d laat
thans:wel erg te wensen over.
Toch..... ds uitbreiding is een feit en de V.V.Oldeboorn heeft straks een
goede aceopodatie.
L{et een off,icieel tintje hopen wij het complex volgentl jaar te openen.
De commissie heeft dan zÍjn werk gedaan en kan ontbonden worden'

Tíat betreft de uitbreictirib van de boxen en de kantlne is het waehten op het
moaent dat de À,C.\J. weer geld beschikbaar heeftr Yootr êat doel"
Nu oo.k de ui.tbreiding voor Aklsrrll -en gelukkig maax- êerr feit gaat wordent
zieikdê.toezeg8ingYooTdezeverbouwingín1977nietzitten.
Gaarne wil ik op deze plaats iedereen die mee heeft gewerkt deze mooie
uitbreicling tot stand te brengen hartelijk danlc zeggen.

Voor de ondervonden medewerking van 3 & lï hebben wij a1le 1of en ook
Gemeentewerken met de directle heeft a1 het mogelijke gedaan om dj-t alles
te realiser.en.
AIs ik nu op rnier deeember de resultaten van het eerste efftal bekijk dan
zijn cli-e ninder goed -in de zin van punten- ilan vori.g jaar.
Aangezien èen ieder graag wil dat 0ldeboorn in de K.N.V.B. blijft spelen
rgeP-15
voor het l{ieuwe Jaar

a1le voetballiefhebbers en ook niet liefhebbers

op3 glle-selg!:raÈ gs-!u.-! g-selete-3eïg1-91!-c1 g-llsi g

te best wi1 of dat het eerste met wat extra
eerste elftalspelers clat nodig ! ! !

ïvij met de tennisvelden gelukkiger geweest
seizoen worden $ebnriict- dan met het nieuwe

,luist in een
pech te maken

Nogmaa1s: K

tijd dat het nÍet
heeft hebben onze

OM ZONNAGS ÀT,IEMAAÏ,

MOEDIGÀAN
en steun U Tf c ï, u 3 !!!!!!!!!

o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o -0-o-o-0 -0-0-o-0-0-0-0-0-0-o-0-0-o
vervolg derde. '-
Dit puát heeft dit jaar a1 eens aanleiding tot spanningen gegevbn. Oa dit in cle

toekónst verder-te voorkomen zou een gesprek tussen- bet bestuur en vertegen-
woordi-gers.vqn het derde en het vierde ( ootr tle positie van het vierde is niet
dÉ.idelijk') eien uÍtlconët kururgn brengen.

Ids.

" o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-0*o-o-o-o-o
'i -.i
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Iets and.ers lran onze penningmeester.

0p bevel van dhr' Joh. spoelptra hierbij het relaas van d.e penningmeester.Half november heeft onze vereniging o"r,.-fo"""-fi;;;"i"ï"*i";ectia gekregen in devorm Yan f 2ooor- subsidie van de gemeente uti.ngcradeel, zod.at, a-et er naar uitzietdat ondergetekcnde dit boeki""" ur"irrig zorgen zá.1 hëbbeá. G;;;" 
-il"È;t""i"*;;u"'u

zijn op korte te::nnijn niet te verv*achien, Ienminste ars onze voorzitter nietp1otse1ing.meteenófandgrrevo1utj.onaiiiaeeïoordedagr.o*i.-
0p het rooment van dit schriiven zijn u/e pas van start gegaan net dé lotenverkoopen het bestuur verrracht we1 dat alie boeL;"* rru"kocht worden. , .ondat ik er ràrr.1 van ben'volgen,hier dc topverkopers.van vorig jaar:si van der l,ieer {roo), u de soÁg !liu),-r.p;;pj;;"(;óó);-;" penningmeester hin*err31o1, Jellie en {kr Tigchela"ï.\??o), aIs grote uitschicter D.Brandin6a (rosè),
^nne Nijd.r (2oo), ir.i,rí;rre1t (roo),'á" J"rï":,,"eJi";;"(;;;'1oten). Dus n6r.rsafl)aoeuw best om ook Yoor een eervolle vórmelding :-n Ëet "i"Èuí"a in aanmerking te konen.
le toto:--1otto-omzet overtreft momenteeL alle verwachtingen en Evert Àd'ema heef,thet er elke dinsdag en woensd.agavond razend d,ruk mee. D;*orr;;;t""n""ïï'ilï; nog:niet een.tel of rekenfout gemaakt.,voor pveri;;;;-;p;;;;;" zou het we1 prettigzijn dat meer nensen overgingen tot het i.nvullen van ;;;;;""dformulier.Het hryartje administratieko"t"t. voor et-k fornulier schuor.6r=àiiá=Ëp#iá",s 

"r* a*club en dat bedraagt bíjna de helft van onze winst o .:l
DIT IíÁG lÍEI E]INS Gi]zEGD \IIOR}E]{: 

"

Bii de bekcrvuedstrijd olDESooTT : l_,lt.c: _rlin ook de donateurs gratis toegelaten,naar bij herlezing Yan het reglement óntd.ekie ondergetekende dat de rrij stellingalleen voor ied'en 8o1d. De doàateurs kunnen dus rooo het bespaarde geld v*el eenextra 1ot kopen. /!nne l{ij darn wordt nog bedankt voor het trouwe assj-steren bij dekaartverkoop en ook Joh' spoelstr* roó" d; ;;i" ;;;";";"t-rrt; de penningmeestervervangen heeft, $ranneer deicr zelf noest yoètballen, Spoelstra treeft hei "ig""ii;L.al druk- genoeg, waardoor er behoefte is aan een vaste Èa.rt.,,r."k;il;. ir]" àr" 
""iemand belangstelling mocht hebben, d.an kan d.eze zíe:nnelden. liefst niet allemaaltegelij k. sv4uvJ



Soumige buitenleden zouden iets beter mee k-unnen,ï/eïken aan de contributi-ebetaling,
b.Y. door een nachtiglng te geven tot automatische gi-ro of bankoverschrijvi-ng.
lÍ1e had ook al lveer beloofd dat hi-j dit in orde zou maken?
Trouwensr ook de d.orpsbewoners mogen we1 per bank of giro betalen ondat we in de
toekomst waarschijnl-ijk toch die kant uitmoeten. Als bestuur nogen we, blij zíjn
dat contributieophal-er p"fE Re_1tsmq-"^-q.ad.anks. zj-jn vele..andere-*e.Èi.vitleiten, voor
dit jaar vveer heeft bijgetekend.. Het korat nogal eens'\roor dat men zÍch bij Durk
afmeldt als 1id ti-jdens het cqntriblttieophalen. Doe.d.it voortaan bij de secretaris.
De leiders v€,n diverse elftallen ,werdienen een. complinent voor het nauwkeurig
inrnrllen'var1 de ruilformulieren, hetgeen echt niet zo gemaickelijk 1s, lïe hebben r

dit seizoen tot nu t6e slechts 4 boetes opgelopen en dat betekent een aanzienlijke
daling vergeleken met vorig jaar.
Daar er-miJ op dit moment niets meer te binnen wil schieten (fret is maandag 29 nov)
om over te schrijven laat ik het verder over aan d.e and.ere uitgenodigde auteurs
en besluit net gebruilrelijke srens i .... :Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 19?7 (voonhf, ffiI-EEBSIE-.EIF$Aï,)

Sj . Huisman



Overzicht Oldeboorn 2

Nu we ongeyeer halverwege de conpetitie zitten, hebben we uit 1O gespeelde
wedstrijden 1O punten behaald. Een soort half on half {us, niet datgene wat de
huisfrouïv j-n de winkel. koopt. Àlhoewel sommige van onze tegenstanders best wat
zachter spel op de grasmat konden deponeren, dan het harde soms ruwe speI.

laten we nu enkele spelers op de korrel nenen, tenminste wat ik ei van weett
soms ben je in d.e ene Ínriehting en d.an wordt je in de andere inrichting weer
opgesteld, nen zegt het toeh; VOËTB,''ï, IS GnlilClt{ IíERi( !

Dan allereerst onze anti rook coaeh clr. Rinus lJeínsna. 
:

De clr. brengt het leuk, in het voetbal van het twede zit we1 een leuke cIj-rnax
1ijn, mede doord.at er soris taktischtrontzettendrrgoed gevoetbald wordtr al denk
je alIeen maar aan de uitwedstrijd tegen koploper Jubbega. lilaar dan moet d,r. R.M.
niet zo staan te schreewen. Een lekker zsraar shagj e is dan rnisschien we1 het
enige eehte goede nedici-jn Doc.
Succes verder'net je boys i.n het laatste gedeelte van de competitie.

Dan krijgen we onze linksachter de hee.r Hans Iirolr hij staat meende ik te
horen op transferlijst.
Het derde en het.vlerde.toonden al belangstelling, maar we hebben de koopson

maar lekker hoog gehouden, zodat het twede nog menig jaar van onze aanvoerder
kan genieten.

ïíancler treytelr jar wat moet je daar nu van zeggen, de jongen keept gewoon
goed in het twede en verdiend dan ook ruim een voldoende.
0 jar aIs je nÍet weet wat rrschutjasd.oping" is, moet je het hem maar vragenr het
doet de volgende morgen op het veld wond.eren.

Sjieuwe Schneider wenst iedereen, nanens het twedee.êeÍr Prettige Feestdagen toe
en maar een goed.e twede hel-ft van de competitie.

Metro Geels gebruikt ook wel eens ttzaterdagavond./nachtIt medici-jnen, het spul
heeft".zo'n goede uitwerkj-ng, dat hij de volgend.e morgen prnpt vier goals scoorde.

ï{ietse Drrsbaba verscheen di.t sei-zoen zelf s op de topscore-1ij st, d.e klei-ne
krullende middenvelder, uit de l,fainstreet, was hier zo trots op, aat nil enkele
wekeni'Iater op de training iÍrelkaar klaptá.



Dan-lieo*ben we vrachtwagenehauffeur J rr Hanmónd'-* Spoë.f5-ff5-A-ó-ê; "6ê*E[n als. íe
de gele kaart geeft vÍanneer je je verslag niet op tijd hebt ingeleverd.
De onzichtbare man lar1gs de J.ijn en in de lcroeg. Hoort en ziet alles en als je
niet oppast tlan sta je ook nog lroor aap in het lcrantje. Nu zul-len jullie' je
afvragen, wat heeft deze man nu rnet het twecle te maken' E-e1!fJ.E-9939€1r 9991-!331.

Dan 1s er een actief spelend bestuurslict, Tinus Jansenr sanen net zijn broer
Fedde Jansen, zorgt hij er voor dat menig'tegenstander met de ogen staat'te
draaien in het veld. i

Jehannes rr?rotsjetr ïring dribbelt ook
het na de wedstrijd leuk om een pilsje
Studio Sport, dat on 19 uur begint wil

Ook is er nog onze schrijvende
een zwager of iets in die geest
De heer !.Ikroop ].egt meestal het
opbouwen. Ik geloof dat we daar
punten sn kl'imnen ïve iets hoger

nogal een tijd mee in het twede en vlndt
te pakken, lí-efst om een uur of 12.
hij ook graag zien.

nidd.ênvelder Sonnie Knoop ( ik neencle te horen,
van d.e bekende ioroopjesctrop. )
accent op de verd.ediging en van d.aarult nrsti-g

ook van uit moet gaan, dan komen er nog meer
op de ranglij st.

de Jong



0ldeboorn Z.lli,

Ora over de eerste helft van het seizoen 1g76-1977, van het Zaterdagniddagteam,
iets te schrijven valt niet nee.
Schokkende geÈeurtenissen zijn er niet gebeurd, of het moesten de vele verliezen
zLjn, die we de eerste hel-ft van dít seizoen moesten ineasseren.

De start was niet zo gelukkig rroor ons, van d.e B gespeelde wedstrijdenr hebben
we er 6 verlofenr Sons net een ninien verschil en soms wat ongelukkigr naar de

Iaatste twee wedstnljden hebben we we1 kun-nen winnenn Hieruit mag geconcludeerd '
worclen, dat er een stijgende l-ijn in de zofro spelers zitn we zullen maaf hopen
dat het zo door bliift gaan.

De sfeer in de ploeg mag goed genoend worden en varr afmeldingen heeft hun leider
gelqg.kig niet veel f"ut, hopelijk bliift d.at in de twde helft van de competitie
ook zo"

-Het z.m. team bestaat nomenteel uit 16 bruikn"are spelers.
!l-t sel-zoen zrJn 5 jongens (l-e z.m. gelederen lcomen versterken, t.ïv. H.Bruinsma,
A v/d. Ia,an, ;.ini;nfráer, G.l{uman en D.Venema, ze hebben zich al goed in de ploeg
geneste1d.envoe1enzichgoedthuisbijd.ez'm.senioren.

l{,Veld speelt dit seizoen niet mee om de werkzaamhed"en, volgend seizoen zal
hij er wel weer bij zí1n, ook D.Oosterbaan is nog niet beschikbaarr gelu'hlcig
gaat het steeds beter met hen.

De heer H.Knol heeft gemeend te moeten bedanken, te weinig vrije tijd.
Verder bijzonderhedenái-jn, dat R.Eizinga dez zomer een jonge dochter bij zi-jn

Renskje heeft gekregen. ?roficiat.
dat we eerr trou\I\Íkaart van J v/d Ueer hebben ontvangen
dat deze trouwerij door omstandigheden is uitgesteld.
dat Jan innid.d.els .wel 1s verhuisd naar /rkkrrm
d.at om zijn aanstaand huwelijk eerst te testen
d.at het volgens Jan prima gaat'
dat we misschien we1 weer een kaartje zullen ontvangen

Verder is orrze keeper Joh. Veld net zijn Fokje getrouwd.Dit gaat ook pri-ma;
aldus Fokjeclie ilc onlangs aan de telefoon had,

Dit was dan zoal het wel en wee van de zofr. spelers.
Om èen blik te werpen Ln 1977 is moeilijk, naar ik dacht; met een beetje goede wi1
worclen we misschien een goede midder:aoter en verder zullen we aaar nrstig
afwachten.

Vanaf dze plaats wil ik een ieder bed.anken, die op één of andere wijze zíin'
diensten aan onze ploeg hebben gegeven. Ik clenk in'de eerste plaats aan het
bestuur, er wordt wel eens tegen het bestuur aangeschoptr maar deze jongens
moeten het toch altÍjd naar wcer zlen tc klaren'

Dan denk ik aan de clegenen, die zo af en toe de grensrechtersvlag wilden
opnemen en als een scheidsrechter verstek laat gaan, is Dv/cl Ïraan altijd genegen '

orr in te vaIlen, allen hartelijk bedankffilu- 
*

Dr rest nij nog een ieder zeer goed.È"i.#Wr"nreen prettige iaarwisseling en

u""-"1""'s;"á Ën sportief 1977 to"e te {ESe\Ëi
JÍ-\ -

À( Jan v/d Veen
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TCERSTPUZT,.Vrt

Verti caa]*z Hori zon\aaLt

Jong.ensnaanr
DeeI van een doel
Grappig
Ondernemingsraad ( aft. )
Plaats 1n Zuid-Nederland
Voetbalterm
Heeft onze vereniging beslist

Nodig
Behorende bij Sien
Muz ieknoot
Persoonli j k voornaamwo.rd
Verboden gebaar tijdens v.etbal-
wedstrijdr minus een -l-
Pol-itieke partij 

"Jongensnaarn, omgekeerde volgtrde
Echtgenote
frijká rPol-itie (afk. )
Tak
Naar, tot (Engets)
Verzoek om stilte, (afk.)
lof
Wcrdt,,in OIdeboorn nimmer vor*
smaadt.
Mei s j'e snaam (EngeL s )
IViooi doelpunt
ïl/ater in Nederland
Tourn van scheepszeil
Yoo rze tsel-
Vu]. in: 3l\1.À
loee
Niet lief
Sekend satelliet prcjeet
Motor evenement
Geboden som
Soiírt te]-evisie
Koeien (fries)
Bekende torqn
Nuklcig, in enkelvoud

.81 ectrisch'' geladen atoomd eelt j e
lïat T,warte Piet bij zteh heeft
Ruzie (l'rans )
Eekende voetballer
Puntig, Knobbelig voetbal veld
MÍnisterie (afk. )
,SIe e
DeèJ. van -geh schip
Eurrpe sche - Economi sche Geme enschal
Plantensogrt, op de zandgrond
Manneli jlt'dier
0pslagruimten
NeoerÍandse Spotrwegen (afk.)

\" a 1.1. Trware gclf
2. Soort munt 4'

7.
3. Yocrbaam van lab 10.
í. Naschrift onoer een brief (afk' ) 11.
,. Oplettend 13.
6. Opbergrulmte I L5.
7. Kleur
B. r,idwoord (Frans) 17.
9. Snel, spoed lB'

12. Ándere deel van Snip L9.
l-4. Schepping 24.
L6. Omhulsel
L7. Niet dlcht 23."
2L. Nederland (afk.)omgekeerde volg- 25,.

- i. orde 26,
22. lVater 1n Nederl-ancl
2+. Sociaal Economische raad ' ..30.
27 . Koraaleiland :31'
29. Yc,etbalterm ' .33.
30. Yoornaam televisie omroepster 34.
32. ivïeisjÊsnaann 36.
35. Voegwoord
36. Mêt-andere naam ondertekenen 38;
37. Li-chamelijk
38. Toorloper van de mens 42.
39 . viiÏ in I(8. ^ ,: 43.
4A. Wá.treroamp' Ênu er druk 'ï 44.
41. wpt een aanvoarder meestal- doet 45-
41. càrukkig'Nieqwjaar (afk') 46.
+7 . In, o0, aan (Engels) 48.
49. Vul i-n: T.B. 50.
52. Vcetbalterm 51.
55. Voornaam speler lste elftal i 53.

Oldeboorn 54,
5'l . Flaats in Zuid-Nederland '" 55.
59. Soort graan 5Q.
6L Fensocnlljk.vo( rnaamwoord. 56.
63. tubtshalvé (f,atijnse afk. ) 60.
í,',6. Belgische Omroep 62.
68. In cle nieili jkhedenr zitten 64.
?0. Niet raak 65.
72. Ir'id-wocrd. 6"f .

í7:
,.,

' - 73.

: 76'' '17.

ê.
b.

De volledig lngevulde pazzeL inzenden"
ïVanneer we de letters op de volgende
nurmers rangschikken, vinden we een worrd
wat betrekking heeft op onze club.
Nurnnerss 48, 69, 1, 75, 50, 30, 59, 60, 44, 43.
Woord i-sl .t..............r.
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Dan'laten we nu d.e afgevaarcligclen v6n

woord. voor een korte terugblik op hrxr
'.,.

tatÍes':

Pppil.tgn:S afEelqst

de JeugdelrraJrerl a€Lrr rrel, '

tot nog toe geleverile Pres-

3-dec,.

We zoud.en zterd ag 2.( npvembàr voetballen. Maar dat is, afgelost'
Dat "vont ik eng iammer. Vfant wii moesten tegen IrnsLim' 

"'Want wii had.d.en er zo opgerekend-' En wii had'd'en Irnsum be'st kun-'

n.en -verslaan. Ï[ii hOeven geloof ik eerst niet- meerl te voetballen'
Ik wi1 het nu even over de trainlng hebben: ytj hebben vaak een

mooig trainídÊ. \,Vii hebben nu op het ogenblik in d.e ginnastiek-

zaal 'trainen. Theun Pogpies is er een poos uit guweest' $Iant d'e

eerst.e keer had hii een gebroken been, en d.e tweed.e keer had hij l

een gebroken: êrlne d.at vonden wij erg jammer, want hii l'ras eell

goeie speler. Iïii mag nu weer mcc doen. Ïk wens nu de hele'vOet-'

balclub Eog een pgettig kerstfeest en een gUlukkig ruieuwjaarl

Jelle''rVigJda

-o-o.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Overz-Lgh-b PuPill en:.D :

I{a tien wed.strijden gespeeld., en no8 vier te spelen staan we eT

in deze competitie niet zo slecht voorr na^nelijn_":tt 3: plaats'

De eerste wed.strijd tegen Grouw. S wonnen we met 7-O ,duá' de eêr-

ste twee puntjes al r,veer binnen'-
En dan scharnegouturn was niet zorn goeie wedstrijd', maar toch

scoorden Johannes en nefer d.us ure wonnen met ?-o tegen scharne-

goutr-rnr, maar zo ,slecht ha_dden, we 
fet 

nie't verwacht'

Ook wonnen ï'/e'de wedstrijd tegen Grouw 2' Mrn moed'er reeCt dus

ik d.eed. extra miin best, Grouw scoorde 2 maal en wii 3 maal'

De wedstriid tegen Akkrurn 2 wonnen we ook het ging niet zo moei-

lijh we ytroirnen,]met 7-o,4 d.oelpunten van Rimmer en drie doel-,'i
,i.'

punten van nri j.
-\[Ië"'speelden voor de tweed.e maal tegen Grouw 3 en woÏu3en ' met 5-1

twee penaltys van pete r zatevt en 2 van Rimmer en 1 doelpunt vant

mii. Maar toen kregen we het wat moeilijker we moeten t98en Frl-

",iá 
+. Dat was de laatste wed.strijd' die Pieter van ons aag'

Dus we d,ed:en ons best wel, Pieter was we1 tevred-en met een ge-

.,-Iijksp,êlr naa.nliik 1-1 d-at was een d'oelpunt van Piet d'ie met een

tazettd.e snelheid. scoorde'
Irnsem we moesten het winllen maar we verloren met een bar slech-

te wed.strijd. over de stand- van 2-1 . Ook verloren 1ffe de'bijcle v'red'

strijd.en tegen Aklcnm 1 thuis met,2-1 en uit met 4-o, we speel-

den allebij wed-strijden even goed'

Oolc nog een tweede wedstriid tegen Frisia, d'it keer verloren wij
na^neliik PeÈ 4-0.



r* Het was een uitwedstrljd. en zoals u weet zijn w-iJ thuis beter
d.an uit. Er staan nu reiet zulke moeilijke wed.strijden op onc, te
wachten behalve ïrnsem, d.ie moet geuronnen word.en en we hopen op

een derd.e plaats te blijven staan.

Romke v Veen

Rapport: 1C iunioren

ter verantwoord.ing voor de leden.

Onderwerp: voetballen

Aan de leden,

Na in d.e eerste helft van d.e eerste helft van dit seÍzoen wat
onnodig punten te hebben verloret?, zíjn we rrt op weg ,r.m" 

"unvoor ons d.oen, goede plaats op d.e rangli-jst.
ook we1 iets om te vermeld.en is het feit dat onze ploeg een
nleuwe keeper heeft verkregè!. Veel d.ank vanaf d,eze plaats aarr
oraze nieuwe keepel d.ie ons mqt aL. zíjn tcráêtrt en wi.jsheid voor
al- te grote achterstanden behoed.tt .

Al-s we even naar de stand kijken, zien we d.at Akkrr.rm en Drach-
ten 3c met hun tweeËn op de grootste kans trebbers zijn op het
ka:npioenschap. w"T wij, of het moet heel gek gaa! geen kans op
hebben. 0p het ogênblik varen urij in d.e níddenmoot van d.e acht
ploegen, met ons goed. bemand.e bootje.
rk wens nijn med.espelers en mÍj zeLf een goede tiJd. toe in d.e

tweede helft van ilit seizoen,

r-ItjI

t-

o
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D
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Klaas de Groot



C2:,igglo=qe_tl:_

fk 1as het clubblad- op ecn d.ag en las dat i-k een stukie moest

schrijven voor het kerstkfantje. Ik zei tegen miin vader dat ik
er helemaal geen zin in had en het niet zo mooi kon vertellen.
Mijn yader zei d-aarop dat ik het maa'Y leren moest. Nou zal ik
maar over voetballen, beginnen. Zolang rrrij voetballen, zitten vrij
in een verlieselftal" De trainingen ziin goed-r maar et zíin ion-
gens die er niets voor doen.

Zolang wi-j gevoetbalt hebben d.it iaar hebben we alleen Í1a,e1? vêT-

lorerr. Ïfc treur er niet om want ik voetbal voor miin pLezLet,

maar ik wou toch vrel eens een tegengoal hebbenr maa'r die kuhnen

we niet krijgeor we proberen het wel maa.r het lukt gewoon niet.
Op het trainen kunnen rne,vrel viat, maar in de wedstrijd. vergeet
het maa"r. Zoals ik al vaker heb gezegd r wii komen niet zQ vaak

over d.e rai-d.d,en1ijn heen. De laatste man had het d.aarpm zeer druk
hij trapte nogal wat ballen uit het strafschopgebied.. Nog í'ets,
ik vind dg strafschop iets gemeens ik vrreet dat het straf is maar

ik rrind. het iets gemeens. Sinterklaas is nog maar net voorbij,
of je moet al weer een stukje schrijven voor het kerstkrantje.
fk hou er. nu mee oPr want ilc heb er schoon genoeg van a1 dat

schrijven. Prettig kerstfeest en in het nieuv're jaar wat meer

geluk voor 2C.

Arreqg*t+qus rltr, q 9t F*t ï s

"Íï:-

Overzicht A-iunioren:

Aangezien rnijn naem ook bij d.iegenen stond d.1e een o11erzj-c]g.t

moesten schrijven over de eerste helft 'ran d"e competitier heb

ik d.at bii d.eze maar ged-aan.

We startten d.it sej-zoen met een oefenvredstrijd tegen lloutige-
;j

hage(waarbij ond.ergetekende niet aanwezi-g v'ras) en met veel wis-
selspelers kv,ram uit d.ie eerste wed-strijd- een 4-'2 verlies uit d-e

bus.

I



Enkele weken na deze wedstrijd organise,erd.e de

een jeugdtoernooi voor d.e B- en A-junioreï:."
OI,DEBOORI\

De B-junioren v.rerden laatst en a1s men de ei-nd.stand van d.e A-
jr.mioren omdraaid-e stonden de A-junÍoren van Oldeboorn ook'on-
d,eraan . Dèze overr,vinni-ng gaf ons d.e moed om 1n d.e bekerd.uels
tegen Drachtster Boys 1A fel1e tegenstand. te bieden, al-hoewel
d.e uj-tslagcn 4-0 en 5-0 i,',rel het verschil in klasse \nreergeeft.,
Geen volgend.e rond-e in de Friesland Cup d.och de inleiding op de

tot nu toe zo succesvolle start in d.e connpetitie, .r-
Onze eerste. wedstrijd. was een thuiswedstrijd- tegen S.S.S. r6,8 '!A

uit L{arssuJnc Na een leuke r,redstrijd. voor het publiek v'rerd" het
tenslot-be 1-0 d"oor een kopbal- van. Drcky lïuman.

Een week later reisden i,ve naar Dr, Boys 4A, v'rao"rschijnlijk de
-ri-zwakste'ploeg in d.eze competitie" Een hattrick van \ïi11em van

Kalsbeclc en pen d-oelpuni van Ate Oosterhof bepaalde d-e einËL-

stand. op O-4" Zo {e eerste twec zvtaL<\<e tegenstanders z1jn ach-
ter de rug, l,,laak je b:rst maar na';, volgend-e vreek op naar leeu-
v,rard-en, en vlel Blaur,v ''I'/it 3l\. \i/e werd.en lrhartelijkr? ontvangen
d-oor onze riyalcn met d-e irocrdcn '?Die bocrelullen maken rlre na-
tuurlijk Ín;i. Jaja d-at heb]:en I./e gez''en.heren, \','at rvas de eind--
stand.? Juist 2-3 voor de boerelullen.
Za op naar de volgend.e vred.stri-jd., en rrvel een d-irect d.ue1 om d.e

eerste plaats tegen De Sweach 1A. Onze tlvecde thuisv'redstrijd
en tevens onze eerste thuisive..rstr"ijd- met veel- publiek, Deze men-

sen kregen waar voor hun.komst, r,vant na een O-1 achterstand. bij
de rust werd de eind.stand. bepaald op ?.-1 door Wil-lem Visser en
Ate Oosterhof,'. Na deze wed.strijd gingen wij a1leen aan kop.
Dat we niets voor niets alleen aan l<op stonden, konden we in
d"e vnlgende thuisvuedstrijd tegen Dr. Boys 3A bewijzerr.
Ondanks d.e 1-0 overwinning d.eden we dit niet, het spel wat wij
speeld-en was lang za fraaí niet als.de vorige match maar ja
zo gaat d.at. Deze wed-strijd. urerd tevens gekenmerkt door treeït

rode kaarttl voor een speler van Dr. Boys wegeï].s natrappen.
Dit natrappen herhaalde zieh in d-e volgend-e wedstrijd tegen
l-,eeuw. Zwaluwen 3A" !-Vij lieten ons niet uít het spel halen '

d-oor d.eze huf ters en wonnen ook onze. zesd.e wed.strijd en we1 met

O-2. Volgende slàchtoffer wcrd. 0"1['S. 3l' . Uitslag O-2. ÏVeinig
van te zeg.lgen!

Ah gut, alweer een uitwedstrijd nu tegen onze grootste bel-ager
De Sweach" Ook hier een leliilr j-ncid.ent. In een d-irect duel
van ond.ergetelcend.e en een speler van De Sweac@, lcwam de laatste
zo ongelukklg óerechtr dat d-eze afgevoerd moest r,vorden.

Daartegenover stond- een positieve uitslag, n.1. een 1-4 zegel
Nu had"den vre rrier punten voorsprong op num:er 2, De Sweach..

''/[e konden.met een gerust havt t:,aar de r,ved.strijd. tegen le,eu.r-.-

Zwalravren 4A ornki.jken; ,We namèn--d.eze wed.strijd 'duidelijk te-licht
^h ,"ro{. aalr rrra'l 'lr'1 i il.r* rri * Áa m.oê-rrê í-O nrrarnrrinnireo'-



lnze coRcurrent De Sweacl:. verloor diezel-fde dag van Blauw-

Vr;it 3 wat'ong 6 punten vooÍsprong opleverde op nummer 2 op

de ranglijst.
We zj'jn de winterstop d.us o'ngeslagen ingegaan en kunnen met

een gerust hart toezien op d"e start'van de twecd-e helft van

de competitie.

Bij deze wÍl ik iedereen die direct of indirect betrokken ís
bij d,e v"Ir. Qld-eboorn prettige kerstdagen en een gelukkig

en vooral sportief 197'f toe wenseítr

' Aanvoerder A-junj-oren

0-0-0-o-0*0-o-o-o.o-o-0-o-0-o-o:c-o-o-o-o-o-0-o-0-0-o-o-0-o-

JTEUGDCOMI,II S SIE NÏE{JlY$_ :

Ditmaal om meerdere redenen Seen overzicht van de jeugd'com-

petities, want de gepubliceerd"e stand.en efd.ers ín dit num-

.mer spreken voor zi-ch ze1:f en bovendien zijn de stand"en. nog

kort geleden besproken in dit blad en in het Klaverblad.
De jeugdige rrpennelstt hebben d.e zairre:n trouwens ook al keurig
weergegêvêítr Daarom beperken we ons nu tot de nood.zakelijke

berichten.

1- Onze keepcr van d.e D-ouoillen Jan v.d" W is door d"e J.C,
Jeugd.plan Ned.selectiestrijd. voor het

2. ZAALVOETBAI vo-o-q -d-e- -J-E-U-G-D!-EéJ'.[5- 
:

\Se trejkken d.it iaar voor het T"aaltoernooi met ofize jeugd'

tr achttallenrt naar d-e Sporthaf. t?De Tel-ler? in Heerenveen.

Dit altijd enerverende Kersttoernooi gaat plaatsvinden

op 
. 
4qlderÈeg"*23 ê9e.-e-]4b.9Ë en 4ilrq-ê-a-s -2g.-d-e-q-elr!s.I--?t-Ë.'

D-e -D-:pitgr-1-1en eQ B:iqgr-qq.gg spelen S!.lql1slgqq?g. ?-3**W'

:' - D-PuP ' : 9. O0 rr

Í{i:ervoo r nLJr.. uitgenodigd- r

B.-it!ti-g-Igl]: J. Otterl F.van Heel; H" 0osterbaani ltr' Stà-

ker; J. Meesieri P. Heida; J' Dijkstra; U'd-e Vries'

D;pqplll*fr: J.v'd.. 1[a1; S.de Roosl R'Y'd' Veen; P' Ypma;

H. Numan; s.v.d, Ifleulen; J. Poepjes; J. AkkerÍIg.I1

opgegeven voor de.

seizoen 1977,-1978.

Eq-u1-Èrnê-e-Lt=qg:
B:,iil&:'1.. Heer.veense
D:PUPI 1. ltreer.veense

1B-H'i veen 2B-ïVolvega'18'
D'l -Hr veen D2-Nieuweschoot D2.

.:

Boys
Boys



1C:

2Cz

!.;

Op dinsdae.2g deceqber komen onze
junioren in actie,

A ir LiA-qeg en de C-ï en C-Z

Ve_qlrektij{en: 1C-jun: g.OO uur.
:.,,,.2C_junz T,,3O il

. , 1À- jun: B. 00 e?

BÍj 1C zíjn de volgend.e jongens uitgenodigd:
H' Numan; J. Kroesl J.v.d. ltoude i J. Fokkema; M. veermanl
K,d.e Groot; M, Brouwerl R. lÍuitema. - t

Bii het Írter perse gaan?!van dit blad waren d.e teams van d.ec-2 junioren en A:.iuqtqq-en nog niet definitief bekend..
De betreffend.e c2-iunioren hebben inraiddels op de training
d'e nod-ige informatie gekregen, en. de uitverkoren aíiu4ig.rer1worden . in de box veruracht
voor een teambespreking.

1C-Joure 1C-Aklcrum 1C,

2C-irïieuweschoot 2C.
2A-Joure 2A.

De Jeugdcommissie hoopt dat alle Boarnster deelnemers na
afloop op.,een goede en pretiÍg bestede vakantiedag kunnen
terugzien. n&-4-gLE er-gm: kríjg je tegen. d.e *zaalelite*
eens een dikl;e ned.erlaag te slikken, treur en zeur niet
maar maak er samen 

"or. gu"ullige dag van.
Ond.ergetekende vrenst alle jeug.d.spelers en ouders een fi-jne
Kerst en ecn Gelukliig 1977 toe.

Jeugd.sekretaris,
Bq4ne dè Vries

ll il lc il l? !l ll ll 19 ll il lt ll l? tt rr !? ii it t? rl il ll i,'rt ll tt li ll rl il ll l9 lt il tt.it t? n rt it n tt i? it tt tr rr n n"tt t! * r? rl ri * ii *

IIIANGS DE LIJ}TII ,

A-an ons het verzoek een bijdrage te leveren voor het kerst-
nulnmer. Hieraan voldóen we graag, alhoewel wij rïals toeschou_

.werstr van ons 1e elftar weinig nieuws hebben te vertellen.
want zoals dat.mqestal bij vroul,ren he-b geval is, praten r,ve

- meer dan dat we van voetbal zíen. Een derd-e deel van de
, wedstrijd word.t door ons dan ook -besteed aan rwecl.erzj_jdse
kledingtt ( l-euke jas, nieuwe broek, mooie trui- enze) een
derd"e aan de plaatselijlce roddels. en dan kurrt .u zelf "uitre-kenen dat we ook maar 6én dercle deel van de wedstrijd z.'err.
Maar wat we er van z\en is meestal nog we1 grappigh. hoor.
Hoewel we ook wel eens staan te foeteren, maar och dat hoort. erbij r r

1 . !trlveen
Hrv. Boys
Itrrv. Boys

2C- _Joure
1A-Ht vee n



-

Alleen word.en d.e uitslagen d.e laats!gttijd' wat eentonigt'- maar

d.aar komt na ltrieuwjaar we1 verandering inr zul1en we hopeno

want degrad-eren lcunnen vle ,altijd" 'nog wetr.

verder beste mensen wenÊen r{/e ong 1e e-l.ftal Veel succes bii

de volgend-e wed-strijd'eue en natuugliik allen een heel fijne

Kerst.

P.S. Ullke Niiholt
'dames)

. Een ptgkje onzin geschreven d'oor:

Grietje Nijholf : :

Alie van Dijk- Schregard'usi

is een beste voetballer (gefeliciteend

Jeusd.standenI volledig bijgewerkt.'

A-iuniorer]3

; - or,DEBooRN

2. De Sweach

3. Blauw Wit 3

4. L.. ZwaL, 3

5. Dr.. Boys 3'

6.. s..s.s. r68

7.. 1.. 7-,wa]-. 4

8. 0.N. S. 3

9. Dr. BoYs 4

C 1 - iunioren:
-:+-----"-'

1, Akkrum -

2." Dr.. BoYs 3

3. Dr.. BoYs 4

4, '' .-tl-
0ldeboorn

5,. G.Arv.c. 2

6. De Sweach

7,, Irnsunr
8.. lYarga.

9,0.}tr.F.

R- iunioren:
- &'."'----

'1.. Bparnbr-rrgum

2.. T.. F.t S'.. ' 
-

3. Il.D.T.
4. De Sweach

5,. Irnsum
6, Jubbega 2

7. Blue BoYs

B. trillispoJ-ia
g. Old.eboorn

-'1 o. o.N.F.

C2-iunioren:

1.. Drachten 3

2, Dr.. BoYs 5

3.. Dr.. BoYs 6

4,. R.W.F. 2

5., Thor
6.. OerterP 2

7.. Drachten 4

Br 0.N..8.. 2

9. o,l'T.T. 2
10. Old-eboorn 2

g-1"8

10-14
g-12

8-9
7-7
8-7
9-6
'g- +

9-1

t-'

9-1'B
g;1'1,

10-14
g-,12

9-9
11- 8
10- 7
10- 6
q-2

8-1

11-19
1 1-18
1A-13
11-13
11-13

'10-12
11- 7

10- 6

11- 5

10- 0

10-17
10-r6
8-9

8-B
7-'l
B-T
9-6
7-2
7-2

D:pgUr-1-1-9n: 1 .. Akkrum 1 g-18 5 'Irnsum 1 0-1O

2'. Frisia 4 11-17 6' Akkrum 2 11-10

3..Oldeboorn 1O-1 1 7' Scharnegout' 8- 3
-4. 

G.A.V.C. ?' 11-11 B' G'A'V'C ' 3' 10- 0

Stand. van d-e E-pupillen vj-ndt u nog in het 'vorige rrTc



Ingevolge Uw verzoek hierbíj de copij voQr het Kerstnunmero- t'w:

AIon is bekend de spontaniteit van de Boarnsters om iets vbor,hun dorP of

voo'r elkaar te doen' :l

A].sjeec$terenigejareningezetenebentkomjeervanze]fachperhoedeze
spontaniteit tot stagd komp, nariefiiic afs volgi; lemand belast je met een

zekere taak en vermeld d.a! gêwoon ii een of aider. praatserijk krantjet b'v'

;;-;í= nu in het c].ubblad van de EwarÈ-VtÍítten'

Een ander ienand zorgt er dan wei voor dat je zoiets Leest en voor je het

weet heb je een taak waar je met enig fatsoen niet neer onderyit kuntl er

er wordt dus gewoon eenvrijwilliger aangeu/ezen'

De gekste opdrachten wordu* .p-áÏu naniàr door de meest ondeskundigen ui-t-

gevoqld., zoals'deze opd'racht lat mii ' 
iemand d'íe pas in dit dorp wcont

omtrentonsvieraeelftaleenb}iknaarachterenlewerpen..
Tijd.ens au *.a"l"i3a aoe it dat vaak genoeg' omdat de meeste ballen m:ij

voorbij,vliegen, maar omtrent de histórie van ons vier'de is nii uiteraard

dingen- nu, kritiek heb ik al.s
de schei-dsrechter en dan voor-

ni-ets bekend'
ï""a"" Iuidt de opdracht;- kritiek of leuke
elke rechtgeaarde voetballer alleen maar op

a.l. als we'hebben verloren' -- L^--^-.i"i
.., De leuke dÍngen moetenrt onder ons Ír. blÍjven, maar bovendien maak je in d'at

serieuze vierde eigenl-ijk nooit l-euke d'ingen mee.'

Dat seríeuze in onJ elfial , daar moest iirk in het begiÍr vrref aan wennen'

Onder d.e bezielende }.eiding Van onze toentnalige coach Dl{k Reitsna gaf

voora] het vprplicht 2 ? 1 k;;; per week 1ra!nen( vuaarbij ieder trouw op-

f<want) de .nodig-" "*tp"tsingsmoeilijkhed'en' ' I

Trouwens ook deandere nog. door heá uitgevaàaigde maatregelen, zoals b'v'

8ee.n.:f.ees'tenopzaterdag,,ertb.v.,desexuele..taboes.voolde'wedstrijdwaren
eerst rnoeilijk te verwerken( een troost was echter dat ook aÍrde:ren hier

weJ. 'moeilijkheden mee haddBn) '
A1 net :af :weinig gezellighei'd dus'"
Restmii ,ao-áuze-opd.racht alleen nog een bl-jle in de toekomst te we'rpen'

Omtrent d.e toekomst van ons vierde kán ilc alleen Éaar dromen' ( trg'Uwens

sluitqn -ve1en tegenwoordig hun ggen niet voor de toekornst ?)

In rqljn dromen oier het. vierde kán het soms gebeuren datik' de wonder-

baar].i jkste .ri"io"**n xri jgl 
- 
À.n ,i"--]{. in de a}}ereerste p}aats ons

altemaat zo lang meegaan "i; ;i;";t -l{ijholt( hulde) om dan gezamenlijk

wonderedlngentebqÏjeven'omtebeginnenzu].lenweditjaarnetgemak
en in grootse vorm kampieéa..ivorden en er wordt zo: briliant gespeeld' of het

duurt niet 
'àng 

*""roi- managqrs van gerenomeetrde cfubs van binnêo êÍr-

buitenland, st.aan aan de lijn ÍLaaT o'íLze spele'rs te zwaaien met contractent

., wat, zeg ik, zelfs blgnco chËque's worden aan erikele van onze spelers aange-

boden. aan de lii "r hoor je dán d.e inwoners van stobbegat en de Knijpe aan

elk-aar vragen'r íat noeten. aI di'e Itatianen en Spanjaarden hierrr'

tïij weteo au.r, u"rrler oat siËnor viego caballo eYr aan Meastro Pescador

( Spaanse voor respr Knol ;ïïi"";"Ï ttoe weer betere contracten worden

g"pr"""ttt eerd.
'.:,Spe}ersvaneenc].ub,,metzo.\sterkonderlingesaamhorigheidsgevoelen., zo.n sterke band net het orrd"' dotp zwichten ttiut voor een paar miljoen

meer of rrinder ( en trouwut" **tt vj-nd je weer zulke sociale voorzieningen ?

Als eenheid stoten we dan áoo" naar d.e top o*. na nog en:ige jaren eerste

divisie te hebben gspeeld áan uiteind.elijï< *eu t* diaaien aan de kop van de

rangli jst j-; ae urË-àivi.i"lo*- á.t tot sl-ot 'landskampioen te wordeF'

Dat landskampioensschap.geef t dan weer recht op neediaaien om de E\fopa Fup

en af-reen d,aarove t zou Je nog ti jden. kunnen &romen, afleen jamrnert' 'erg

j.a:nner dat je La zo'n droom il"""-wakker: wordt "t *j.u dat dan toevallig op

een drrhitigere Zondagmo"gu; iu "t',je 
hebt je weer een: n:i-et aan a:L die

voorschriften van Durk Reitsma gehóuden., aán kiik je heimeriik naar de

tel.efoon naast jg bed "r, 
t"lr"p ie iezelf erop dat je het nlet erg 2ou

vinder! al-s de *óatt"i;a zou worden afgelast'
A1s d.an deze heipeliike h;;B ii;ái 'trïirtt te zijn gewe'est en even later vrak

voor de oo*á=triid de-meqsten van ons in de bQxr-naást zoals gebríiJcelijk

hun beurzen en.trorloges aan onze huidige leid'er- Albert veld' al:smed'e ook

hun haarstukjes .en kunstgeuitten in bewaring hebb,9l g"guuent dan:trqn ie

tot het b.;;;-dat voor áe meesten va.n on" áu ESHTE toekonrst niet neer

,,. ,2.e veraf za.- z'Sn,ver&oeddLijk zaL van ons vóerde arleen a'rbert Nijlrort nog

r;.', sa:n 20 jaar meegaanr hi'j wolat dan ae avona voo.r l:.-*:U"ttijd 
uit Leppehien

gehaald, *.á" d'eiest zai-' zLch e'r mee moeten verzoenen dat het vergane glori-e

i q-rro.rre? voor,:e:en iede" ;;;; frettige feestdagen en gelukkig 1977q err



LANGS DE LJÏN
È

VAN VROEGER EN NU

Toen d.e eLftaLlen het veld opkwanen zei de man naast tnij en naar ik
aannarn een steevaste supportertl waaroa .aouden ze Dijkena uiet hebben
opgesteldil, nee, inderdaad hij zit er niet in, nompelde hij nog wat na.
Bij mijn weten mankeerde hij gisteren nog niets, hoewel je dat tegen.
wwordig nooit rrveet. :

.Ze hebben j.n deze tijd on de haverklap watr'al-s je eens wist wat voor
kneusjeÊ er rond.liepen, je.ge,L.ooft het nj.et. meneer, daar dat was ïi.roêgêr
wef even anders.

.De supporter naast mij, aJ. aardigr op leeftijd maar zo te zien een'sterk
figuur of op z'n Fries,gezegdr! een,sterke l-eail ging snuivend verderi je
kon: het hem aanzien, hij zat.heLemaal,in zijn ro1 en het deed^'hen zicht-
baar goed. I

Ik was dan ook, een aandachtig toehoor:der, zijn enthousiasme boeide nij.
,. Hij vervolgdet Een blessure wae vroeger ee! hoge uitzondering maar kom

' daar nou maar eens om. ':

Vandaag de dag zíjn ze al-lenaaL ziek of gebrekkig, lees de sportkrant
maarr dat is geen krant meer meneerr . dat ís een opnase lijst van een
ziekènhuis.
En al-s ze n-iet gek geworden zijn, worden ze..geschorst, zo is het toch?
lerJ.ijk waar:meneer, de ener speler heeft dit 'de andere speler heeft datt
en al-s je het goed bekijkt neneer, d.an' word.ea de spelers afleen maat:

.beroemd omdat ze=altijd buiteaspel staan of dat ze het regelmatig aaÈ
hun achillespees ,hebberl'of neer van d.eze modi:r.ne dingen, maar beroend
worden om hun prestatiesl nee meneer die zijn'er n-iet veel.
Nou we het er toch even àver. irebben meneer, neen me niet kwalijk meneer

. voor r::tjn sl-echt hofland.s maar,jar u weet hèr weinig geleerd en veel
gewerkt, zo r/uas het vro.eger.
Maar op d,ie spelers terug te konËn neneerr het lijkt heden ten dage
meer op een rr"ta vol J-opende patiënrten, je houd.t het niet voor nogelijk.
Zal- ik u eens wat zegg.ên meneerr êr.is geen hardheid meebt ze kunnen
nergens meer tegen.
li{eet je hoe dal nu komtr,-rreêr nou dan zal j-k dat eens piekfijn uitlegglnt
Mijn vrouw en ik hebben vorilg jaar een kleinzoon erbij gekregenr'de
twaalfde, dus u ziet veeJ. komend talentren nou zè{ nijn dochterr vaderr.
a1s hij straks gaat lopen kobp J.k hem schoeí{jes met een anti-slip zoolt
'Ohzin neneer, laten ze maar weer op kloupen gaan lopen dat is heeJ. wat
beter voor de spieren en.kríjg je ook sterke enkelbanden van.
Anti-stip zole? meneer, a.Ile spieren gaan naan" z'n ouïue moerr sorrJr voor
.deze uitdrukkiÍlg meÍrêer1 maar ik moest het even kwijt.
VSij tra-inden onze spieren, voor de wedstrijd. a1s je het veld moest ka-lken
en de doelpal.en er j-n hossen.
Voor dat 3Ë iret wist.stond je met ên tot je enkels in de koeiendrek,
zwaan. we3k meneer zo'a veJ.d,klaar makênr was je -tw.ee uren mee bezíg.
Moet je,.nu:êêRs zien -een,mooi- lijrrkarretje hebbêÍr: .z€ nu, je hoeft nj.êt

' eens te drukken meneerr ook dat wordt tegenwoo'rdig nog voor ze geregeldT
ja meneer de techn:iek staat voor nietsr maar praat aiet. over de techn-iek
van- de voetba-l-Iers van hed.en meneerrmoet Je ze op de tra-ining zienr dan
houdên ze de bal wel. vijftig lceer achterelkaar op de schoenrgeweldig is
datr..:want dat konden wij vroeger nietrmaar in een weds$rijd kunnen ze

' de bal nipt eén raken meneerr zo ís het toch. :..:.

En dan wassen na'de wedstrijd meneerr een probleem was dat.
In ijskoud. water zo uit de sl-oot moest dat gebeur:en, maar het deer:de,
nieten 'dan de slechte boxen van ,vroegerr varkenskrotjes ïuarên *tet en
anders ln:iet, en al-s de poolwind er om heen joeg dan was je thee bi-nnen
êen minuuÈ, hard.stikke koud, was n:iet meer om te drinlienr maar voe,t-
ba-Llen moestën we.
A1s ze tggen#oord;ig in de. pauze geen goede thee krijgen dan voetbalLen
zê de twe:ede helft n-let meneer, ia dat is hier gebeurd meneer.
En dan de tegenpartijen m.eneerr ofr niet te vergeten.
Je speelde in de binnenlanden, waar nog kannibalisne heerste, want ze
lusbien, je rauw meneer-, ze loerd.eo op, a,lles lnaar maar vlees opzat.
Maar blessureS meneer, neie hoorr dat was er niet bijr wij wanen sterk

, van lijf enleden, dat is het'm. ,' ,

7ríe nou de jeugà van tegenwoordig maarp rneneerr ze liggzn in de watten.
Met zestisn,. jaar. janken ze atr om een broBmer meneer., waar moet dat heen.
De spie::en worden niet meer gebruíkt, hoort u dat meneerr': de motoren



Moet je nou eens zien meneerr vervol.gde hij zíin Zondaaagse speecht
die daar, die laat derba.l- zo maar van zich afnemen, in mijn t5.jd gebeurd.e
dat nieh niet voordat j-k de laatste d.ruppel bloed bi1i wi j ze van spreken
kwijt was.
Dat was de oertijd, in de voetballerij &eneer, naar zo hoeft het nu ook
vreer niet.
Vroeger eind.:igde men zíjn voetball-oopbaan met een voetbalknietjer ro
beginnen ze ernee
De jongelui van tegenwoordis.meneer, alls ze een corner moeten nemen
irrl.]-].en ze eerst een rooie vangen, zo erg is het met de'voetba-llerij
gsteld.
AJ.s ze een boertje, een pils boertje weJ- te veïsrta.an Ëeneer, moeten laten
dan worden ze al- vervangenr waar of niet. ':
En de trainers maar klagen, dan kunnen ze die niet opetellen en dan die
niet, ze moeten ma.ar eens een controlerend. geneesheer aanstel-Ien meneert
en lie$st een d5-e zeJ-f ook heeft gevoetbal-d..
Het is een gekkB wereld, voor een eJ.ftal van hel-e en halve fondspatiËnàen
word.en kapitalen neerseteld en aLs het uur de.r waarheid dan is aangebroken
meneer, dàn lopen ze te hinken of ze liggen in d.e zwachtels of hebben
het grootste woord i-n de dug-out.
liríaarofo i-L híer a]-tijd op het veld ben meneer zegt urnàuddat zLt zol ten
eerste.wj.J- men op Zondag d,e ba1 weJ. zien rollen en ten tweede geni-et ik
er op nijn eigen manier van weet u.
.A,Ls ik d:it a1les ziè meneer, dan vergelijk ik al.l-es met vroeger en dan
denk ik maar weef steedsr'wat waren wij anders.
Daar leef ik elke week weer naar toe meneer, die vergelijkking net het
voordeel aan mijn kant houdt mij overeind.
Ben aLtijd nog bJ-ij dat ik tot d.e sterke generatie heb behoort.
De scheid.srechter floot voor de laatste maal-, op dat moment wercl zijn
betoog wreed. onderbroken.
Maar toch schijnbaar opgelucht verliet hii het veld, net een - dag
meneer-
H:ij had zíc}rzel-f weer geeotelijk opgeladen voor de komende dagen, en zo
te zien zou hij d.eze zonder problemen wel dcjórkonêoo
De moraaf is mísschienr dat wanneer wij zo oud zíin a1s deze mant
$raarschijnlijk hetzel-fd.e doen.
Na.neus onze hoofd$iguur en nanens alle andere supporters, wens ilc u
aJ.len prettige dagen toe en een geJ-uklcig 1,9??.
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Frisia
Surhuisterveen
m-u1eJ..I.U.

ïfilper Soys
Buitenpost
Gorredij k
Irnsu^m
Haulerwij k
tij nj e
Oldeboorn
r\kkrum

o.ll. F.
\tlispolia
0ldeboorn
fiinj e
Gorr,edi j k
Read. Swart
trïispolia
langezwaag
Jubbega
Blue Boys
lhor
Akkrura

4
óL
7

3
4'
7
2)
4
7
3
7

1

0, iY. T.
Easternar
Dr. BoStg
Rottevalle
VenV
Suaneer
Oldeboorn
VenV
Suameer
Jistrura

1 1-19 77-
1 1-18 31-
11-15 41-
10-14 27-
10-14 20-
10-10 20-
10-10 18-
11-10 , .16-
rc- 7 11-
10- 6 9-
11- 5 10-
11- 0 ,-

126-126 249-249
112-112 117-131

10-'19 43- 4
11-16 15-13
1O-15 21-10
9-14 26-12

11-12 2B-18
B-10 21-17

11- 9 17-25
11- 9 19-29
9- 5 Tl-20
9- 5 13-32

10- 4 9-22
.-!!=-?----2=!?

12A-120 250-2rA

1 1-14
12-1+
10-15
1O,-13
10-1 à ,

11-12'
9-9

11- 9
9-7

11- 
'oÀ

20- 9
1g-11
22-10
7- 4

15-12
10- 9
1A-11
10-11
10-15
e-25
+- t+

opgemaakt t/w
Jubbega 5
Langezwaag 2
Drachten 4
N" Schoot 4
lenner 3
Oldeboorn 2
O.ld.B" 3
n;\Til2va., a - a q

Àkkrun 2

Read Swart 2
Renado 3
Gorredi j k

Tij nj e
Oldeboorn
0, 1'Í.8..
Jubbega
Jubbega
Gersloot
3.I,. S.
O1deh. pade
Udiros
Udiros
Bakkeveen
Read Swart

4
4
6
9
B
a
z)
4
4
Ê

5
4

,-12-1976
7

12
12
11

7
17
19
22
401<)

lo

55

11-21
11-17
11 -16
10-11
g-1 1

9-1 0
11-10
10- g

12- 6

9-4
11- 3
.B- 2

64-12
?5-to
36-18
21 -12
16-22
35-22
29-11 i
19-23
1e-36
25-32

7 -55
11-31

r 1 22-122 1o6-3a6

Zolangznerhand wordt aIle koffie
tÍGOUDïIFIRKI| '

o-c-c-o-O -
ItHoge omes van€en veel winclrtaldus Jelle

0-o-o-0-o
Voetbal-ler tegen scheidsrechter;
ftHoe heet uvr hond ? n

Scheidsrechter:trlk heb helenaal geen hondrl
Voetballe:r:rrVerschrikkelijk, blind en niet eeris een

hondrl elders gekniPt door Jel1e

0 -0-0 -O-0-0-0 -0 -O -0 -O -0 -0 -0
\ïat verstaat men onder Conditie.

Àls men geen cond.itie heeft, dan komt er van de sport die men beoefend Seen
snars terepht
Orn in een goede conditie te geraken zou men best eens een keertje met

-- L{eint Hofstra mee kunnen gaan te snoekvlssenr men treft op óén of ander
{l to"""rr"tf vast we1 eens een hond en'ilan is het lopen geblazenr over hekken en

sloten, vand.aar die goede conditie van lÍeint.
Jelle ÏI.

5 10-17 44-10
2 9-16 34- 6
B e-13 23-12
2 9-11 29-22
t 9-10 2+-25
4 ,8-7 11-18

zm B- 4 10''25
4 B- 4 16-24
5 9- 4 14-31
5 8- o 9-41



íwart op Wtt Cornmentaar
Allereerst wi11en wij pl dg'schri-jvets en schrijfsters beclanken die het raogeliJk

hebben genaaktr.d,at we dÍt Keístnrrune1 ïveer uit kond.en geven.

Itet is niet het formaat boekje dat u'gewoon bent te ontvangen, de reden hiervan
is d.at onze,,,tlrprrste J.Hoekstra-Jttsma is ultgevallen, vingerblessure.

0m het geheel door te schulven naar onze and"ere typiste G.Hofstra-qchregardus
zou te veel van het goede zijn geweest t zij zat aT mgt haar tekeningen.
Het gehele krantje is nu getypt op schrijfmachines mét een srnalle wagen en wel
door S.Visser, B de Vries en schriJver dezes en niet te vergeten een gedeelte
door G. Hofstra-Schregardus.

'Íij hopen dat onze aclverteerders, nu er
dat dit een kwestle van overmach* tt. 

":,Iehet oud.e ding van,de club typen, het was
',...;idu het gèschreíend irr het Kerstnunner.

Onze voorzitter zou vrat korter schrijven dan de andeqe.kerenr wij geloVen d.at
de heer Visser het verkeerd heeft begrepen, het'verhaal noest wat korter en niet
de zinnen. 

:

De heer H van Dijlc schrijft dat he* met het eersteinog piq"t. te laat i-s. "trj.j
hopen het nei hem, stel dal het wêf de tr.V.'Bq.. zou wordenr- ori-dan met d'hr Bosma
te spreken rr d.an zijn we niets neer tr alfeen "àan de lcrant torntïe hct wel merken,
er wordt niet neer, over je gesehrófenr. of zoals Yne podenburg zei.trdan liunnen
we nog niet eens een straatsteen van de geneente krijgen, ja op je kop rf.
lrlisschien spelen ze in aá p.V.B. wel gemotiveerderri zoie,ts kun je ook te horen
krijgenr"'DïT ï:l0ET i,IU TOCH 00K }ÍOGIIIJI( ZIJI:I "

l,tet z'n al1en moeten wij het eerste steunen in thuis en uitwedstrijden, zegt
dhr Valk, dat is pog niet eens zorl-Èek ideé, Heren die he't rrzwerk 'r drijven zien,
kom ook eens een'l:ec. ,

Ids schrijft dat het bestuur ehkele têlenstlijdige uitspraken heeft gedaan'
"Y.. -,.wat betreft het derde en het vierde.

Informeer eens bi-j uw leider en vraag wat er besproken is op de vergadering van
bestuur, leiders en aanvoerders, in de kantine d.d. 1O-11-1976.

Prettige feestdagen enz. en schancle over de persoon die ne d.it werkstuk heeft
opgedrageor u schrijft in enkelvoud, het ïraren er 4 personen die u dit opgedragen
hebben. Àls u nou het gehele krantje gelezen en de puzzeT opgelost hebt, dan
kunt u ook zeggen il hier heb ik aan neegewerkt rr of nj-et ,:,VlI:i.

frOp bevel van dhr Spoelstra rr, zo begint onze penningneester ook a1 , met z'n
vÍeren waren ïre. lïe z:-jn.trouwens blij *at hij de zorgerlr eï. voorlopig,heeft
uitgeschopt.

Jan d.e Jong bakt het helemaal bruin, " hij hoort en ziet a1les trl en dan in
het oneindige doorgaan met tweede met éen e te schrijven.
lTel gehoord hebben wij dat d.hr. llenk de Jong er zich aan heef t geergerd, d"at er
eeen bestuurslid van de v.v.oldeboorn aanWezig was in Surhuisterveen.
Heer Henk de Jong, ons Sestuur bestaat uite I spelersreen bestuursl-id dat in
principe niet op Zondag gaat en d.an rnogeen, clie Laatste gaat niet vaak naar
uitwed.strijdenrmaar van de eerste J vreten hij dat die. er geregeld zijn.

Jan v/d. Veen meent dat ze maar tegen het foestrrrr" 
"u]r, 

zitten te schoppen, Jan
lnrnnen we meedelen, dat wij zoiets nooit z1rl1en horen en wij verwijaen hem
naar het gezegde van Jel1e \í{sgenaar; hoge omes vangen ypel wind.

De puzzel was een werkstuk van onze voorzitter. *- 
:

geen reclane in. zi-t, zulleh begrijpen
zien het al voor ons, ori dejbeurt gP
denkelij k een Paasnunmer'Leïvprd ent'

Oplossingen inzenden voor 21 Januari 1977'

Onze clubbl-ad. bczorgster lierrr. T.Rod.enburg
van harte beterscha.p.

I{et eerstvolgende clubblad kor,rt -iuit in de

het aclres staat voorop.

flat ngmeáteel in het ziekenhuis,

eerste week van FESRUARI,

De gehele redactie bestaande uit l.Ievr. J,Hoekstra-litsna, I,ievr. G.Hofstra-
Schregardus

en de heren B de Vries en J.Spoelstra wensen u een Prettige l(erstdagen en een

Nieu#;AAR.
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