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VOORI/íOORD.-

Hier zijn we dan Lreer met de eerste uitgave van jaargang no. 17
Voor de verandering maar in een nieuw jasje en rnet een scala aan
nieur,'re en vernieuwde advertenties. Leest u ze maar eens na - en
bedenk dan dat dankzij onze adverteerders het ons elk jaar moge-
Iijk wordt genraakt om ons krantje regelmatig te laten verschi.jnen,
voor niets.
Toch konen we zo rond de drie jaar - de tijd die geldt voor een
advertentie -'op zotn slordige drieciuizend(t) gulden onkosten te
staan, het eigen werk niet meegerekend, Dat kost niets. D,us, ge-
achte lezers, Iaten we ons bevust zijn: alfeen dankzij onze ad-
verteerclers danken wij ons bestaan en daarom lezers,',,

KOOP BIJ OTíZE M'/TRTUERDERS.-
llet spreekt uiteraard dat wij bij deze ook onze adverteerders
vanaf deze plaats nogmaals onze dank vi.llen brengen voor lrun ad-
vertentie en \re hopen a1s redactie en bestuur van de V"V" 01de-
boorn dan ook van harte dat we over drie jaar weer bij U mogen
aankloppen, al tvrijfelt U r,iel eens aaÍI de waarde van uu adverten-
tie. Iíij hebben toen eens verteld.: líat is reklarne?
Er wordt (soms) niet over gesproken wie er wel instaan maar tEL
over wie er niet in adveri:eerd!
Is dat geen anti-reklame? Aan u lezers de raad:

lees onze advertenties en u weet...6....óó..
. .OO==0. oOO==

Elders in dit krantje kr,mt u de nieuve conpetitie-indelingen vin-
den. Zoafs bekend spelen dit seizoen alle el.ftallen in de FVB,
maar laten we hopen (en vdffiffieïjT dat dit voor ons eerste
slechts dit ene seizoen geldt. Een ver issinq.:ra-i:en is niet er
ais je te iro'rt raaar'li,idig lrersteld! D.rs menï:en Vatl ,.i€t eergte
Over sterkte en Dro noses z':i I en Íie ---ns in dit st-di r:n no ïr1?-r

niet va..en riet lree:-t ocic no. g;een zin, cl-rn-':t ons
A:s straics ar,.: e ei, t'l en be.reno z'-rl.len zí'n, li ikt oirs dat reëe er

Vocreerst zírn , e v.'eer b i; inet dit eerste no en 'e z; 'en
proberen, hopenli-.il: :ne-L ,n; all-er stetn, er i'reer een ':e-tk kr.'et'ie
van te i:t,:rlcen Maar :._..r Leen "1.;r;ct dat niet



D,ts I ezers. 'lee t U ..'tii r-eet U rrat c ..,eet iJ ni,is, selrriii toe
rri1,?r eens Vlriatie ;noet er zi n niet. aar!

Ui' artil:er'en l.:-int U :r,ri it oi) .ret adres S".etteb.rorren 12"
tej
Bi i vocrba.t cl,a:l',.: J M
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}IEDEDEL]iIGEN VAN DE PE}TNIIY]}ÍEESTER -
De laatste -r-edenver,;aderinll van 2j --:,mi lierd slecirts d.oor een

kieine derti' iec1eir bezocht Derha.r.ve ].i.jkt net ons orir lan's
cLeze 11e''i de tli:,risb)-ijvers nog enile infor,latie te verstre?-ken
Zoais bekend prijlcte op de agenda o a ilet p'-rnt voorstei tot
contribr.rtieverl'.ogin,.; De contributie r..'as tn 1 -74 voor het l-a.a-tst
verl:oord en dcor de jaarlijkse verlotin:,en en de invoerin...1 va.n d.e



hotto i:ebbe:r 'u'e ,ret d.e af -,el.ope:i :arerl fin-';rc-ieë',, rede i 'l: :r lr.ne:l
bcir,'err:en Uit e el,,ei.ts van ancl.ere r i;;.s is. eb.€lr"€i1 cllt 'i- ,tet s
onze coiitrib,ties de ]-aa st€ vrLr Fries':,.n-l' r,,'.ren ilàt l;est 1.r r,ir :.]- 

--

c\./er 'r:in tot een :;.-e,ne ,; a,er. i ;kse ccntrib .Ltíevertro _ iti el: oo Ce
vergadering vrerden vooï het komende jaar d.e volgênaè tarieven aan-
genomen:

senioren J' 75t-- per jaar (was i 60r--)
A-junioren ,,n 5or-- (was,f 4Or--)
B- en C-junioren 3Or-- (i^ras y" 25r--)
D-pupillen j' 2Or-- (vas / 15r--)

en tenslotte de E-pupil1en .f 10,-- (blijft gelijk) 
"I'Jat de senioren betreft heeft dit slechts als konsekr,rentie:

êên consumptie per maand rninder. Voor de club betekent dit ongeveer
/ 1500r-- extra aan inkomsteno Ivlet het oog op de begrotíng I977-t7B
zeker geen overbodige lu:<e, daar het saldo aan het eind van dat
boekjaar anders.praktisch nihil zou zíjn. Het afgelopen boekjaar werd
afgesloten met èen voordelig saldo van ;i 4i61 rf1, maar dit wás
vooral te danlcen aan de ;'2ooor-- subsidie van de gemeente (tbv ons
sporccoiirplex) en de opbrengst van de verl-oting (ruim 3AO0r--).
Deze inkomsten zullen r.re volgend jaar moeten rnissen, tenzij er r/eer
een verloting komt" De teden op de vergadering kraren voor een nieuwe
verloting, maar ve veten dat vele niet aanwezigen hier anders over
denlcen. Dit punt zar door het bestuur nog nader bekeken worden.
De leden die de contributie automatisch van hun rekening laten af-
schrijven vrorden verzocht de bedragen aan te passen en dit bij hun
bank in orde te maken. verder zit het bestuur dringend verlegen om
2 à 3 totofotto-ophalers, aangezien o.a. tí. de Roos (na 5 jáar
trourre dienst; nog bedankt !/iebe) en D" Brandinga (wegens andere
activitei.ten bij de club) te kennen gaven er graag mee op te houden.
Dourve blij-ft nog in f'unctie tot er een opvorger is en piet RodenburE
neemt tijdelijk de route van I,f. dê -Roos ï/aar, maar za! na'l aug.
geen tÍjd meer hebben (studie, jeugdcomm., trainen e.d.). Mochtán
er leden zijn die wekelijks een beetje vrije tijd aan de voetbalclub
willen opof.feren, dan kan men zich rnelden bij het bestuuro hie kungen
deze bron van inkomsten (het afgelopen jaar r^reer bijna j" 4OOO'--)
beslist niet missen. Uit de vergad.ering kwamen geen opvolgers, maar
hier roraren ]roofclzakelijk mensen aarurezig die reeds een functie be-
kleden. Er blijven echter nog genoeg geschíkte kandidaten over (a1s
men de ledenlijst zo bekijkt) en als niemand. zích neLdt zullen ze
stuk voor stuk gevraagd worden. In afwachtingo

Sj. Huisnan. -

--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O;-O--O--o,-O



SPOTISOR VOOR DE 1A-JU1'IIORE1{:
promotic naar de Pronotieklas zorgde

EGGINKTS SCHOEI{I{ANDEL voor rneer goed nieuris,
@m c1e A-junioren voor een periode van 3 jaar
in gloednieuve trainingspakken te steken"
DINSDAG 16 AUGUSTUS tegen G.A"V.C" 1A om zcverr uur zul-l-en de Als
ffi aan het Boarnster publi"elc tonen,
1{e hopen dat de trainingspakken de 1A-junioren in een rzaarschijn-
lijk erg zrraar seizoen vleugels zul-len geven en genoeg punten orí
behouden te blijven voor de Prom.klas!
-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-

hlegens drukte met training en begeleiding van
senioreyrÁ-junioren en de lNVB-trainerscursus C ben il<
helaas genoodzaakt uit de Jeugdcoiïril. te stappen"
Graag lvil ik van deze gelegenlieid gebruil< rnaken om

!_alle Jeugdcoii,rmissiefeden te bec'ianken voor de prettige
samenwerlcing gedurende enlcele jaren"
Succes met het (stille) nerlc voor de jeugd.3 

"B. de Vries"
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
\.TBDSTR IJDPP.OGRA}I'TA JEUGD :

" - Oldcboorn D pup. 18"0C uur
(voorvedstrijd V en \r 1 - Olcleboorn 1)

6 aug" Joure 2C - OLcleboorn lC '11 
"00 uur

1ll aug" toernooi D-pupillen V"V, Oldeboorn
?.O__eng" toernooi D-pupillen V"V. Blue Boys
20 aug. toernooi E-pupillen V.V. Bakiceveen

VOORRONDE LOTING Bil]:NRI,JI1DSTRIJDEií "-20 aug" Oldeboorn fA
l_jSp!. Read Strart fA

20 aug" Rood Geel 1B
3_l_-ggg. Oldeboorn 1L

20 aug. Ol-deboorn 1C - Boyl 1C

.lO qug.. Boyl 1C - Oldeboorn 1C

--==Oo0oO=---
OE}'ENPROGRAI'[",1{ OLDEBOOR}T 1 SELBKTIE "- t (z-t)
14 aug. T0BRi''ï,00I Dronten

- Read Svart 1A

- OLdeboorn 1A

- Oldeboorn 18

- Rood Geel 18

- GAVC 1

- Robur 1

17"00 uur
19"OC uur

1 5-1 5 uur
19"00 uur

14.0O ur.rr
19.OO uur

7"30 utir

7.00 uur
2.OO uur

1J aug. Oldeboorn 1

21 aug" Olcleboorn 1



I

24 aug" Jubbega Z - Oldeboorn 1

J0 aug. Stiens 2 - Oldeboorn 1

1 oÊ 2 sept. - Oldeboorn 1-Oldeboorn 2

OEFENPROGRAMI"IA OLDBBOORI.Ï 2 -
14 aug. TOERllOOf Dronten
21 aug. iíispolia 1

24 aug" Oldeboorn 2
l/2 sept" Oldeboorn 1

? lieerenveen 4
OEFE}IPROGRAI"MA 1A JUNIOREN"-

ldeboorn lA
16 aug" "Oldeboorn 1;\ - GAVC 1A
22 aug" Oldeboorn 1A - Frisia 14 Selektiei J,OO uur
l3^l aug" .Oldeboorn 1A - Al<tcrurn 1A /,00 uur

.-
20 aug" Oldeboorn 1A - Read Sl.rart 1A 17.00 uur
1 sept, Read Sr,,rart - Oldeboorn 1A /.OO uur

13.00 uur
/,00 uur

1.
,
,)

4

5.
6.
7.
o

o

\í " Veenstra
ll" de Roos
A. v.d" .Laan

i,í" Huidman
P" Rodenburg
T. Rodenburg
S. Rinsma
G. Otter
L. Poepjes

10" H" Nieur'rland
11. B" Oosterbaan
12" B. Hoelcstra
13. K. Akkerman
14. 14" Vool-stra
15" S" Huisnan
16. T" v.d" I{eulen
17. H" de Jong
18, J, de Jong
f9" R" Valk

0EFEÀïPROGR.{1.Í}"A OLDEBO0RI'J 3 -+ ZM.-
20 aug" TOERNOOI SDS voor Zt"Í
20 aug, . Oldeboorn 3
23 aug. OLdeboorn lJ

- Oldeboorn 2

-, s.D"s. 1

- Oldeboorn 2

- Ol-deboorn 2

-VenV3
- Oldeboorn ZM

7"00 uur
7 "15 uur
7.00 uur

1 "30 uur
/"00 uur
/"00 uur

J"00 uur
/"00 uur

-oo-9'o-.oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-
SELEKTIB OLDEBOOfu]í 1.-

-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo*oo-oo-oo-oo-oo-oo_oo_



Ï;et Ler1e en het le kriigen i-n Dron'ben, !+ augu^-bYs-' als tegenst?nders
r .c:rr.D. r l rasáènbírg, t:rÏ.íaerberg en Í,{tiand"vogé1s ("erwershoof ). In de
poule van he{-3e spéel-i; IJselbo3rP ui! fiijhe i* 9u p}aats van i'uiderberg.
iiertrek per bus 8.30 uur vanuit he'c l,roelho:f . IJat ue de bus me'c zrn aL-'
len moetèn betalen }i,'',-L voor hanc] , de penningmecster Ïreeft cle lios-ben
begroo-L op een tcieine Í10r- p,p. :la aiioop ván he'b toerirooi zoel.ien we
eeii plaat,s op ïraaï i.rerto-b ee;n ?as-i;,qes-beld uu.r, etend,e en drinkencle lru.n-
nen óntspannón. ,.'s1 zou voor he't bestuur evenr're} pretti,;- zljn a"ls Z'ê

roris-be:r rr'ie er nou;.ieegÍngen na,a,li'.i)ron'ben, nainen vln d.e s'relers en c1a.r:es,
zou dit liunnen heren leiders, b.v. voor Doncierde,g ?
[jcheid-srechters voor borrengcnoend. -i;oernooi vrorden a.ange\^lezen door afcl.
nolle en niet cLoor d-e i:Ía of vivo ' '

;.:.poelstra, heeft dc r:ecla.c-bie van he-b ch:-b'oll.d in- alJ-e s-bil1;e overg-e:
d::agen aa.n d-e heer J.;,ijnheer, op de grens van'V'red.enstein en lovlalcte.
,l .ïtÍjnhee:: hierna te lloenren r;heer Ja.aprr weet ztcb verzrelcerd- va.n c1e

meder^rerking van cl.c da,ines 5,'9a, ,. ofst::'a en .ia:rlie : oelcg-bra, a1s -b;rnis-i;es en
d.e heren L:.. od.en-buri], ,t.t.poelstrc,, eer .la.a.p en .; oelcstra, d.e laa.tste
als orvoll;er: van. :rl v,/d. lreulen, als bezor.,',.er:s.
J van-.'alóbee;';- uerci als bestuursli-il opgevol.3c1 cloo:: .l .i'tijnhcer o

i..i,asnels za.L h.e"b r,ier:ll va.n ;l d-e 'i'ries voor'Éze-tten, ieu3ilrecre-baris.
Onze nicuvre 'Cerre lnverzorr-er D..llrandinga llan noi4 vecl- plezier van'zijn
lrerlc hebbenrcle .f.er{eente laa-i; h-et a:f,g:eraa,ai.-cle ,::rlr.s J-j-'1g,en, a.l.s rla-brrui:lijhe
hunor. . .

De o.rerschrijving van llh.j 'Rondcena is een fei-'t,.
?enningmeester S.Ihrismai wist op-de algemene ledenvergadering te -nieldendat alá ae contributi-es niet werden verhoogcl, hii een tekort op dq be-
Foti"á àou hebben, artikel- L2 club hoeft he-b evenr,vel niet te word'en,
d" conÍributies t:noóhten verhoogd worden volgens de leden, alleen dat
van de allerjongsten moest zo bl-ijven, J'lOr: pe-T ia?r.
!íeet u riat fiót Iidnaatschap van eón E pup. in I'Iinschoten kost, neg, d'at
iÀ F+r 3ó per maand, met ooii nog een veipliclrte bi jcirage 1n cle kosten

"ár 1áÍ ciubblad en of het nog niet genoeg is, de afdrachten aan-cLe
bond word.en ook op de leden VórhaatC' en de spoltkeuring is ook. altijd
nog een,f5r- hogei d-an bij on.sr lut geheel Seeft je r'ie3- te denken.
i.'aI d"e spoitlc"uiing be-breft, mocht ;1=b;L4nenltort. gekeurd r+orden op
school , íraag; d.an óen keuringsbewi;-st*elr'Iaat het de secreta.ri-s even zíetti
De offíciele opening van het-sportèomplex z?L plaats hebben 17 Sen!.&,.fr
ald.us d.e c0lilÍfÊs]i: dot urTB,wIbrt{c SPÓï}"TWrI,D,:}I T."l 0IDï;R00F-N, bij slecht
1Àreer zal de opening plaats vinden i-n de "nieuwe ka.ntine", hÍas het maar
waar 

"Illachten waren er plen-blrrbij cle eerste training;en welteverstaan, alles
*ás te zwa.aT, m,oar'vergêót áiet da-b alle begin nioeilijlc is.
Doorze-bten en volhoud.en, wie weet worclt er bii de eerste coll)eiatae
wed.á'orijd geroepán; "Scha'crhet heef-b geholpen, r^rij hebben weer }uchtÍ'
lïo6paals Dronten l

De.eersteweds,crijd.vanheteersteistegenKra,ggenburg1}}.!Quur
De ,, ) e, ,t , , tlleede rt ,, ,, .r? ?!9.{QuurDe 'rr' ,, ,, ,, 

're 
d.er.-d.e -r, , ! .A.fl.V.D. 31O.OO uur

itrainór en táíderé'zuiten'èen afdnrk van het pro€tranma ontvangen.

rn ons clubblad 16e jaargang no 2+ schreef de heer I{.Sikkemar. )'.?o'g
er voor, d.at jullie áan ómstreeks die da.'cr-rm het bestuur een jubileuil-
cad.eau kunt aánbied.en in de vorm van pr omotie, welke ka"ns m.i. zeer
groot is" d.e heer Íiikkema doelde 9p--het 55-i?rig bestaan va-Í'L otaze
ïereniging, L5 npril 19?8, \Tatrrurliik zou_ het prachtig z,ii\ voor het
testuuí , Ááar Lre- dachten dat voor de gehele v_erenj-ging mooi zou zr-iv:-.
De Bste'Ivlei in Gorredijk, de degradatie van Oldeboorn, waÊ 9p q?t
moment inrel het ergste ,- máar 3 bestuursl eden weten nu rvel dat alles
toch maar be-brekkelijk Í-s.
Trainingstijden jeugd., met ingang van 15 .nugqstus a.s.
B jun. Máandagg' 19.00 - 20.00 uur
C1- jun. lioensd.4gs f9:.00 - 2O-'.O0 uur
C2 jun, Yri-id-ags 19'',OO -2O1.0O uur
D jun. I,loensd.ags IB.O0 - L9.0O uur
E jo"r. Iia,and.ags I7.0O - 18,O0 uur

onderzoek 2il. alleen dan aangevraagd worden, a].s mochtXen mOnd.eling OnderZOek ZAL all-een dan aangevraagq woroenr aJ-s uro(jrr.t,

fiï;tè" á;i ie seheid.srechter eeg speler -bó.dreigá met, .eel- !.pe-e-1*.
r.róïráe or een sabei, ats u Èeárijpt r'rat het bes-tuur hiermee' bedoelt.



COlÍPETITIE_ÏITDELII]G JEUGDELFTALLEI'I 1977-! 78..
A-iÍ{rioren: Promojiekl-as B" B" ''ïUï{IOREN: groep 7.-
1. A.V"C. (/.ugustinusga 1. Blue Boys

2. Bolsr.rarOia (Dolsward.) 2. Drachten 29

3" C.V"V"O" (Lernrner '3" Drachtst_er Boys 28

4. Delfstrahuizen 4" Ol-Ceboorn

!. Heeg 5" O"i{"T" (Opeinae)

6 . Malcklmr 6. R,ï,,í.F " (f rieschepalen)

l" i;i;i 
(ooste'e na)

9l lieerenvdense soys (ltfveen) t, T"I'.S.
10, Olcteboorn 10" v/ispolia

1C-JJX{I0RE}Lr_gryep. 9.- - 2C JUtiïIoREi\ï: groep 14.-
'l . Boarrnbergn.m 1. Akkru.m 2C

2. Drachten 3C 2. Bl-aui,r IIit 5C (Ltr.raraen)

.3., Ef " 
,Eoys 3C 3" Frisia 5C (Lrvaraen)

4" Dr.: Boys 4G 4" jr"V.C. 4c (t,,yardcn)

5. G.A"V.C. 2C
.l

6, Irrrsum,

7. o"N"F.

B" Tijnje'
?. De Sr'reaèh

10" OLdeboorn

5" G"A"V"C. 3C

6. Leeur,rarden 4C

J" Oldeboorn 2C

B. Zr,/aluwen 4C (Lor.,iarden)

9" Berl-ilcum 2C



PUP_ILLEI- D: poule 723"- pUpILLEN E: pou1e.B16.-

1 . Langezl.,,aag 1,;.Akkrum

2 " liildam Z" Bhle Boys

-J" Oldeboorn 3" G"A.V.C.

4. Oldeholtpad,e 4. Joure 2

5" De Sweach 5. Langezwaag

6" Tijnje 6. Olcleboorn

/. Udiros 7. De Sr,reach

B. \'Iispolia g. Tijnje

-ooOoo--

Een voetnogt van _de Jsgg<lcoJnmissie"-
r pe Jeugdcommissr'e samenstelling is nogal ger,rijzigd; de
i volgende heren verlieten onuuiteenlopencle pqedenen de J.C.:
: .1 , van Kal-sbeek, FI" van Dijk, J. Teunissen, ,R" Valkr B. de Vries.
b Momenteel bestaat de groep van Stil1e \,trerlccgrs uit:

ll" Huisrnanr H" de Jong, J. de Jong, S" Tegnisfênt G. Otter,
B. Haspels (secretaris), piet Rod.enburg.

Te lleinig rnensell vóor veel teatns:
/ leiders op rui;n B0 jeugdleden!

Pe.D-pgpjlleq zoelcen nog steeds eeíI leider voor de
zá[eraasïnorrno 

-
ZE i'/ACI-ITEN OP U, r,,rant zonder een leider lcunnen ze níc?t sPefen"

--==OO0OO==--



ELFT.\LINDBLIIVG Jeusdteams t977 -t 978 :

. de Vries en'lí. Huisman
B" Haspels; P. Tijsma; t{. Visser; J.J. v,d. iloek; J. v.Kafsbeek;
1d. v"Kalsbeek; ,\. Oosterhof ; ÍI.J. v.d.Krieke; li.Wo v.d.Krielce;
P. de Meer; G, Visser; J. Dijkstra; U. de Vries.
1B-juniorgn: Begeleid.íng/training: 1;í. liuisman en H. de Jong
F. van HeeI; J, Otter; J. Meester; I{. Oosterbaan; FI . Stoker;
1,1" Zandbergen; J.J.Dijkstra; P. Heida; D. Bethlehem;
K. de Groot; H. i[uman; J. v.d.I,"Ioude; T. Yprna; R. Huitema;
A, liaayeso

1C-junioren: Begeleidinfrai-ning: S. Teunissen en G.Otter,
J. Fokkema; A. Spoelstra; II. Veerman; T. de Groot; H. Numan;
R. Tijsma; R" v.d.Veen; "r" v.a"i+at; P. Ypmal R. Veninga;
R, de Groot; J. Poepjes; R. Vel-tman.

2C-junioren: .Begeleid.ing/traíning: P.rtodenburg en B, Ilaspels.
J" Akl<erman; J. Brouwer; J.Dijkstra; P. Jefsma; H" v.Dijk;
J. de i3oer; li, Brouwer; G. Heerema; M.T" Jelsma; J. Kroes;
I{" de llries; E. v.d+ Krieke; S. de Roos, '
D-Pupil]ên: Begeleiding: -nog niet bekend" ,
f;-nafaa; S, v,d.'i'{eulen; D, Rodenburg; P. Rodenburg; J. Visser; .
H. Dijkstra; F. Kieefstra; J. Wierdai ,G. v. Kalsbeek; E. Bokma;
S. Grootenhuis; S" r/isser; T. Poepjes.
E-Pupillen: Begel eidinfraining: J. d.e Jong/traíning J, de Jong
O. vod. Meulen; I{" Pasrna; H. Brand.sma; F, Spoelstra; J,Visser;
T, v.d. !/af ; !,I. Veltman; J"Í.IrÍijbengai J. de Graaf , G. cte tsoer;
C. Mufder; T. Tígchelaar; S" Oosterbaan.

-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-
P_ASFoTOTS INIEVR8E_NI (t foto),
Martin Jelsma; Jan Kroes; Geneils lleerma;
Jan de Boer; Henk Tj. de Vriesl t{inne Brouver;
Peter Ypma; Theo Groot; Sibbele de Roos;
ilenk Nurnan Romke v.d. Veen; Jetze Dijkstra;
B. Haspels; H,J. v.d.Krieke; P. de Meer;
J.J. v.d. Hoek;

ïnleveren bij B. llaspels, l.Jeaze 3.
ZO GAIJ'!Í },{OGEI,IJK.-

-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-



ZATERDAG 13 AUG" A.S"

TOERNOOI VOOR DE D-PUP]LLEN IN OLDEBOORN.-

13 AUG. A.S. een toernooi voor d.e D-pupillen op ons

sportveld.
Het heeft weer de nodige zr,reetdruppels gekost, maar

is het dan toch r.reer gelukt een seriedag voor de jeugd te
organiseren.

Dankzij financiële steun van vele middenstand ers
konden we weer r,rat leuke prijzen inslaan alsmede een herirure-
ringsvaantje voor iedere 3leelnemer"

De voorbereidingen zijn geslaagcl, nu is het vachten op

mooi weer en een sportieve r/eclstrijdd.ag voor de 120 sperertjes.
De ka::tine zal de hele dag geopend zijn,
Ouders zorg ervoor dat uw pupil niet tevergeefs om uw

gezicht zal zoeken op deze voor hen zo gewichtige dag.

Tot zaterdag 13 augustus a.s.

Narnens de organisatie:
B. de Vries

--O--O --o--o--o--O--O--O-- o--O--o--O--O--O--o--O--O--O--O--O--o



TIJD:
10.o0 -
10.2' -
10"50 -
11 "15 -11.40 -
12.O' -
12.30 -
12.55 -
13.20 -
13.45 -
14.10 -
14.35 -

OPEI,IING: t 9"50 uur

WEDSTRIJDPROGRAMMA:

10,20
10.45
11.10
11.35
12.00
12 "25
12 "5O
13.1 5
13 "40
14.O5
14.30
14.55

F INA],E VTEDSTRIJDEI'{ ".i5.05 - 15"25 uur
1 5.30 - 15"50 ii

15.55 - 16 .15 :;

16.20 - 16"40 r:

door de voorzitter S. Visser.

WEDSTR]JD:ffi
Akkrurn
Oldeboorn
A"S.V.D"
Lemmer
Blue Boys -
Bakkeveen
T"F.S
Gomedijk
Lemrner
Bakkeveen
Oldeboorn

Blue Boys
Lermner
Bakkeveen
ToFuS.
Gorredijk
Akkrurn
A.S.V"D.
Oldeboorn
Akkrum
Blue Boys
T.F.So
A.s .v.D,

POULE:
-T'-

A
B
B
A
À

B
B
A
a

I]

B

ï!r.
llf 

"
11r ,
l1r o

4
2

2
1

poule A - nr.
poule A - nr"
ppule A - nr.
poule A - nr"

4 poule B

3 poule B

2 poule B

1 poule B

t 17.00 uur: Sluiting toernooi en uitreiking prijzen,
--==OOOOO==--

POULE INDELING:

Poule A:
Tffiffi-
Lemmer
Gorredijk
BIue Boys (ni; eeets)

PouLe B:
ffi5. (Dronten)
T.F.S. (Orachtster Comp.)
Baklceveen
0ldeboorn

A1le r^redstrijden zuIlen wor<ien geleid ooor de scheidsrechters:
D. v.d. Laan en F. Kneefel (uit Akkru:Tr).
Bovendien zullen de beide Jeugdscheidsrechters H.\tI. en H.J. v.d,
Krieke als grensrechter optreden bij de 16 duels.

-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-o-


