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OVERZICHT$

Door een akelíge 'itechnische storing" is hefaas een advertentie
niet in ons cfubblad terecht gekomen uelke er l,,ef in had moeten
5ÏE-an, "n"1. d.ie van etc.
Vanaf deze plaats nogmaals onze welgeneende excusus voor deze
vervelende gang van zaken, r'relke hel-aas e chter niet meer hersteld
kan r,rorden"
lJe hopen het t oz,t. goed te kunnen maken met een plaats op de
r.'oorpagina,

Dus begint zondag a.so de nieuvre cornpetitie r/eer te draaien !

Iets r,raar r^re als recgtgeaarde voetbal enthousi-ast al r,reer weken
naar uitkeken.
Het eerste trelct naar Oldeberkoop om daar Sport-Vereent te bekampen"
Daar r';e de eerste rueken gehandicapt binnen de lijnen verschijnen
door afr,rezigheid (wegens schorsingen) van r€sp. R" \ralk 4 wedstrijden
Joh, de .rong (Z) en Piet Rodenburg (f) en l week vakantie, rekenen
we in eerste instantie niet op volLe winst - een gelijk spel lijkt
ons onder deze ornstandigheden al reëel. Hopenlijk vergissen we
ons !

Het 2e ontvangt RenaCo lJ en dat lijkt ons toch wel een haalbare
kaart om de volle vrinst thuis te houden, alhoer'rel Rinus de eerste
!",edstrj-jden ook gehandicapt is door die schorsingen van het le.
Dat is jammer, maar tris nu eenmaal zo - en !Íe moeten sarnen door
het leven"
Het 3e heeft \,/at goed te maken in de thuisr,iedstrijd tegen Akkrum 3
De laatste li/edstrijd van de vorige competitie ging ook tegen Akkrun 3
en eindigde toen, geheel onnodig overigens, in een 3-3 getijk speI,
wat hun wellicht een promotieplaats kosste. Niet veer onderschatten
mannen! Een en ander za\ geschieden onder regie van hun nieuure
leider \'íietze Rodenburg"



Het 4e is vrii zondag"
Olcleboorn Zloi ontvangt zaterdag 2 uur BoornbergUm 3, De ploeg van

Jan van Veen lijkt ons enigz,ins versterkt en daarom durven irre

het best aan om hen een overr^rinning toe te schrijven, alhoewel
er r:el voor geknokt dient te r'rorden uiteraard"
i,'Je waihten maar a.f . All-e begin is moeilijk, zo ook deze !'overturet:

van voorspellingen"
J.i\Í.

-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-

I'EDEDELlidGEN

Tinus v.d. MeuLen,,zaf .vanar:.-heden als een soort ilcontactpersoonr'

tussen bestuur en Jeugclcommissie, well< verl< in tt verleden
r./erd verricht door J, van Kalsbeek.
llopenlijk wordt dit een prettige samenverki.ng, 1sn rrcordeel voor
het werk van de Jeugdcomrnissie.en haar mede'"'rerlcers!

PIET RoDEi[BUirG Andringastra4l 18 heeft te koop:

2 paar voetbafschoenen, resp" rnaat

38 en 6'j"

tir nnoeten nog enkele !/rrrE sHTRTJES (rnet zr"'arte v op borst)
in omloop zijn" I"v"m. nooazatcerijke vervanging zou Tinus
ï.d. Ileulen Ds" i'lieur,roldstraat 1/, graal zien aat diegene
,.1-ie er een (oi nreer) thuis heeÍ't, deze bij hem inlevert.
i',oekt u thuis even?



Voorbereidingsperiode Selektie 1e elftal

Na de eerste 6 voorbereidende weken staat de 19 man tel-lende
selektie voor de competitie start aos. zondag in Oldeberkoop
tegen Sport Vereent.
1,Íe1 of niet loo2, startklaar valt moeilijk te bezien, conditioneel
is men na het vrij pittige progra.nma (tO trainingen , 7/B wea-
atrijden) in ieder geval- goed op pei1.
De vele en vervelende duur en tempo-1oopjes, het interval en
sprintr,rerk, ze zi jn niet voor niets geveest jongens. 6 . c o r .
Qua spel kunnen we steLlen dat het per wedstrijd nog vooruit
gaat: minder opzienbarende resultaten tegen V en V (O-O), 

,i{inncrtsga (Z-l) verlies en een wat resultaten betreft teleurstel-
lend toernooi in Dronten r,rerden gecompenseerd met goede presta-
ties tegen Fiubert Sneek Z (Z-l vertries), G.Ao V;C, 1 (5-3 vinst)
en Robur (4-t winst).
Het toernooi in Dronten rr'as tekenend voor de gang van'zaken
bij het lste plftal: bij vlagen erg knap voetbal waarmee men alle
tegenstanders vrij simpel op een achterstand zette, doch evenzo
vele malen liet men zich even simpel iueer inpakken r'rat duidt op
een gebrek aan doorzettingsvermogen en inzet bij een aantaL
spelerso >
Al-s een ieder straks in dit seizoen zijnverantwoordelijkheid
beseft voor dit elftal en beid is zich zolrel op training als
in de nedstrijden voor 100/. in te spannen voor de zaak dan zijn
r,ie op de juiste rtr€gro!coo!"""" Er r,,iordt aan gewerkt!

De vaste lceus voor de ie competitieroase ziet er als volgt uit:

Doel: Ate v.d" Laan
Achter: P" Rodenburg-G. Otter- \,"1 . Huisman- Sj. Huisman
l'Íidden: K" Akker;irans- R. Valk- B. Oosterbaan
Voor: H, Nieuvrland-H. de Jong- J. de Jong"

Iov.m. met de nar,ueeën van het vorige seizoen (3 scirorsíngen/
totaal B nedstrijden) lcoiiit dit basistearn voorlopig nog niet in
het ve1d" B. Floekstr, L" Poepjes en S. Rinsma vuflen deze basis
de eerste maand aan waaruit P. Rodenburg (2 wedstrijden geschorst
+ vakantie) H. de Jong (2 rreken gesckorst) en R. vark ( 4 ved-
strijden geschorst) ontbreken,
lJisselspelers in deze tijd I'I. Voolstra, T. Rodenburg en T. v.d.
l.leulen,



De lste 3/4 conpetitiedagen r'rordt dus crisistijd, het is nu de
beurt aan de eerste elftalspefers om te ber+ijzen wat ze waard zijn
knok ervoor om de ze vreken succesvol te overbruggen.

Progr.amma lste_g]ftal: 4-9-7l Sport Vereent uit
11-9-77 Bal<lcerreen thuis
IB-9-77 Read Swart uit
25-9-77 0J-deholtpade '[huis

B" d.e Vries-

Donderdagavond 1 sept, Aanvang 19"00 uur
Oldeboorn 1 .- Stiens 2

IÍIJZIGIlíCi TRAINII,]GSROOSTER :

l{et ingang van Á_septerl}er fug"

Ding_4agavpl:d: 19"00 - 20"00 uur :

20.00 - 21"30 uu.r :

DOI'ïDERDAGAVOND: 19"O0 - 20.0O r,rur:

20.00 - 21 ":lO uur:

1A juni.oren
1e en 2c e1f tal-

àc_Sr _:=l:e*el: (aie niet in
ïcf cfrt-i-c zitten-van 1e eiftal)
+3e-Wi

Selektie 1e elftal

PS

Die paar rnensen uít het lle elfta] en uit 1 r\ junioren clie
anders ook graag tror.rir 2x j-n de rreelc trainen zijn ook nu
trelkoi,i op dinsclag en donderd-a3r van 19.00 - 20"00 uur.
De rest heeft zich aan bovenstaaand scire:na te houden"
Zijn er desondanks ,noelijkhe<ien ;net de trai.ningsuren me-l-d
het dan even bij nij o-f bij de desbetreffende l-eidcr"

B, 3e_lirige

-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-



':l-qugdtoer4goi D- pupillen v"v. Oldebooqn 1.3-eggg-tL

Een ger'reldige inzet en sportiviteit van de 120 deelnemertjes
ciie je blijkbaar al-l-een nog bij pupilien treft, prachtig weer
en een goede organisatie stonden garant voor een uitermate
geslaagde toernooidag in Oldeboorn"
Zoals verlracht bleek het een vrij sterk bezet toernooj. te zijn
vaarbij claNOOK een aan+al- boeiende duels te bezichtigen l,/aren
rnet als hoogtepunt de finale tussen de beide poulewinnaars
Aklcrlln en A.S"VoD, (Dronten)
OnZe gasten uit Dronten lieten er in deze strijd geen gras over
grooien, rnet grote cijfers l.r-erd Akkrum naar de 2e plaats teruE-
gelrezen, overigens nog een goede prestatie van onze buren die
iret de jeugd duidelijk een grote stap verder zijn dan r,rij"
De 3e plaats \.ras voor Lerrr:irer dat T.F.S. gemakkelijk de baas
bleef , T"F.S, dus als 4e geëindigcl.
Blue Boys en Balckeveen streden orn de 5e en 6e plaats rraarbij
Bal*eveen met 3-1 onvervacht aan het langste eind trok"
Oldeboorn gelukte iret tenslotte orn na o.a, een 12.0 nederlaag
tcaen A.S,V.D,; tegen Gorredijk 3 revanche te neinen en via 2

d-oelpunten in een "sensationele lredstrijd': paicte men de 7e
plaats

=\ Belangrijlcste conclusic voor onze Jeugdcommissie vrat resultateni ' betreft, !/as toch rrel dat er met de jeugdopleiding een geweldig
braakliggencl. stuk terrein ligt bij de v.v. Ofdeboorn,

ggg:l."gi 1, A.S.V,D. (oronten) 5" Baklceveen
2. Al<l<rum 6 " Bfue Boys
3. Lemmer 7" Oldeboorn
4" T.F"S" B" Gorredijk 11

Via bijdragen van de volgende middenstanders lconden r,re de teams
een leuke prijs en iedere deelnemer een herinneringsvaantje
aairbieclen: i{otel Goerres - Y, Rodenburg - H. Eggingk - B, de
r t:De Kioskr:- Procee - R. lïuman - P. v.d. Feer -lggulJ - uE À!v5& - ! I vugg - r\. ll wl(4..

J" Betltlehem - \,/" v"d. Krieke - P" Rodenburg - A. v.d. lieulerÀ -
J. Simons
Onze lrelgemeende danl< voor dit sportieve gebaar !

Ool< een r/oord van,dank aan de heren scheidsrechters: F. Knee-fel
D. vod. Laan U-li v.d. Krieke alsmede de EHBO post die bestond uit
J" ïeenstra-Brourriere mevr"'Pasaa en P" Rodenburg.
De'"reds'i:rijdconmissie kon de zalcen in dit 2e toernooi van de v"v.
OlCeboorn vrij gemakkeJ-ijk besturen: volgend jaar met 2 velden
nog irleer inogelijkheden om er iets blijvends van te inaken!

De Organisatie



llet lijkt ons zinvolr oD via dit orgaa:n, uitleg va,n za1:.en te geven aan
de led-en omtrent o!1ze aanvraag voor het plaatsen van reclameborden rond,-
on het voetbalveld.
WÍj hebben d.iverse malen dit bij 3 en il aangevraagd maar steeds kregen

we een nu1 op het requestrmotivering hienran líasrda.t deze bordentrland-
scha"psontsieiend" rnreiktent frà d.eze motivatie beglínt het bestuur van d.e
v.v.0ld.eboorn te geloven d.atrB en liJ en de raad niet eens weten rraar het
sportconpfex van Old.eboorn ligt, d-oor de prachtige bebossing is het
trouwens haast niet te vind.en, ridoor de bomen ziet, nen hot bos niett'.
Er zLJn trouwens :-rt cleze gemeente lrel andere d-1ngen die landschaps-

ontsierend werleen, we zouden zond"er veeJ. moeite, de raad. en B en'1.i,
hj-ervan een foto-reporta.ge ter hand kr-mnen stellen, d,a.t werkt dan mis--
schien verhelderendr wê ztjn er echter van uitgegaan, d.at nen met C,eze
sj-tuatie wel- op de hoogte zaL zíjn.
Dus, opnieuw een aanvràa; ingediencl, d,eze keer evenrvel d.oor de |port-

raad, waarna het in, de raad behand,eld, zou rrorden. ,

(,p l! lug. j,l, 1,Ías het d-an zo ver. riad.at er eerst over t'profielschetsj
Van de nieurore burgemeester was gesproken, rirerd" de vergiaCering vOOrtge-zet en kltam genoemd ondenverp ter tafel. i:.et raad"sli-d Bethlehem, triófO.
een voor ons gunstig pleid-ooi, liaaïrroor aJ-J.e respect, l;.ierna kon uiter-
aard elk'raadslicl zíjn zegJe hierover zeggenrwe beginnen met d-egene.dieer voor waren, deze verd"ienen d.e meeste _aand.acht, TraaT oyLze smaak, dat
wàren d.e heren J.Eeth-lehem p.v.d. à. , T.Veldstra ]''.No D. en .t"Oosterhof
V.','.D. De motiveringen van d,9ze mensen, waren kort en zakeLtjkropmerkin6
zoals het"steun_envah {e, sport*r'tniet storenclr' e.d. kwamen daar'ià voor,het moch.t niet baten J tegen J voor,
Gaarne hacld.en rrij g de motivatie van d"e tegenstemmers gegeven doch. die

Tas- er ni_etrrrlandschapsontsierend,i: is geen motivatie. Ván-tegenstemmer
d.e heer llemminga krijgen we d.e inc-lruk, zoiets van, 'tkom jongens laten
we modervr d"oen, r^lij stemmen tegenrl
IIet streven van ons, vond de heer llemminga J.offelijk, maar da,t er lrrel
andere r^Iegg+ ïIaren om aan geld te kornen, misschien-d"at de heer Hemriringa
ons door niddel van bord.en de weg kan wijzeyr.Itliet leek hem nergens naari'rzeL de heer I'iiedema op z'n Bolcnrerd.s en stemi
t egen.
l-re heer liicd,ema had op z'tt rei-zalUn$r.r o.à. Amerika gez:etlrwat voor een
chaos het kon worden met aI die recÏa.me en verkeersbórd en.' Zo 'n vaartzal het h.ier niet lopen, de raad heeft hier het laatste ri,roord.
Over verkeersborden_gesprokenrOldeboorn heeft er anders ootrc genoeg, of
neem anders d"e i,^reg Drachten - Groni-ngen eens met een snelheid van-ioo lcrper uurr om de 1O sec. komt u een verkeersbord. tegen.

\dethouder Breeuï,rslta ïÍas oolc niet-be overtuigen, hij dacht dat de mi-dden
stand. er niet veel baat bij z9u hebben.Of zrj er nu baat bj-j hebben ofniet, d.at maakt de midclens band zelf wel- uit. -

Het Í-s voor u, leden, misschien wel i-nteressant te weten, dat het D putrjeugdtoernooi gesponsord j-s door d.e midd.enstand- en dat deáelfcte midd.eà--
standrd.oor d.e reelamerhet mogelijk maakt dat wij een clubblad uit kunnen
geven,
Als nu enkele leden van diezelfd.e rniddenstand, bij het bestuur een ver-
zoelc indienen om borden te mogen plaatsen rond.om het voetbalveld dan
moet zolets_ gesteund worden en zeker door de raad, maar het tegendeelis r^raar. i'rchiin!?"" kopen-de tegenstemmers liever bij zaken aló VenD,
Iiema e.d. dan bij eigen midd"enstanders en vind-en promotion op welke rira-nier dan oolc overbod.Íg,
Tn totaliteit bekeken moeten wij cle conclusie trekken, d,at d,e lM.,{D

ongemotiveerd de zdren heeft bena.derd en door deze besiissing veel onge-
noegen heeft opgewekt.
i'fii vonden het nodig om U, l-ed.en van d.e voetbalclub, va.n de gang van

zaken 9p de hoogte te stellen, mogelijk gaat u bij dó eerstvolgende
gemeenteraad.s verkiezingen profielschetsend"e fr.aar de stembus.
Natuurlijk gaan_r,vij bij de-GS*ïfr*66r6êF;:frïet on gelijic te krijgen,

maar we1 om het belang van de vereniging te d"ienen en om aan d.e r,rensen
var: orrze middenstand. te voldoen, dat zijn ltij verpli-cht. (het bestuur
kan natuurlijk ook wachten tot onze gemeente ingelijfd is, in de naburig
gemeentenhebbenofkrijgenzewe1borden.red..)
Itíe hebben deze financiéJ-e i:rjectie we3. nodig, gezien de steed-s stijgend.

kosten en tevens omdat de gemeente d.e huur van d.e velden nogal wat hóeft
verhoogd..
Indien er raad.sleden zijn d.1e hierop wensen te,reageren, in dit d.oor

d-e mid.d.enstand. moseliik nemaakte cl-ubblad- rle-t kan- eÈ rnrorrlt rr n'lea'Í:sr-



TRAINÏ}TGS OPKO}.{ST SBNIOREN

Na 9 avonden meten we de volgende opkornst

Selektie ïe elftal aanviezig:

1 " lJ" Veenstra
2" TI" de Roos
3. A" v"d, Laan
4-" !/. Huisman
5" Joh" de Jong
6" Jan de Jong
7 " L" Poepjes
B" G" Otter
9" P" Rodenburgi
'l 0 "H. iÍieur,'land

i)1'

llx
.6>c

o..

Bx
(a,

7).

o--(JX
cl.,

11 . fS,Rinsma

12. T" Rodenburg
13. K" Aklcerrnans
14. B" iioekstra
15" S" lluisinan
16 " i{"Voolstra
17, 'T. v"d. iieuf en
lB" R" Valk
19" ts" Oosr-erbaan

7x
7><

6>:

4x
Jx
4x
5x
4x
2x (rni1"d")

avondeir)

3x
3x

1x
4><

2x
4x
4x
ix
.tv

Rest senior€rr = gedeelte 2e e1-ital + .:)e elftal + ztt ( 9

1. S" Teunissen 6>:

2. R. Ve]dstra 2x
:J. J" ldieur+]and 2x
4" 1,I" Zandbergen 1>.

5. Ii. Poepjes tv
6. J" Brourrer 5x
7. R. Heimstra 2x
8. G. Klompmaker 4x
9" J. Teuni-ssen 6><

10"fi" Kleefstra 1x

A-junioren: B avonclen

1" J. v" Kalsbeek
2" \I. v, l(alsbeek
3. P" Tysma
4. ts" Haspels
5" i"I" Visser
6, G. Visser
7. J " Dijkstra
Gerniddeld: Selektie 1e elftal :

Rest senioren:
A-junioren :

11" P. Floekstra
12" H" Horstm:rn
13. ii " iiojlstra
14" J. Hernriringa
1 5t, R" Eyzinga
f6. J, Zijlstra
17, D" Brandínga
16. L" Visser
19. A, Quarró
20" S. v" Zindereir

B" H"J" v"c1" Krielce
9" H"!/. v"<t. Ituieke

tO. U. de Vries
11" J"J" v"d" lloel<
12. A" oosterhof
13 " P. de iieer

I

1:<
QV

6:<

6x
llx
t:,,

2x
4x
4x
6x
e.,

3x

1a at-11

7 t1
van 19. spelers
van 20 spelers
van ]3 spelers



Ui!-s l- a g/Resul t aat _C oop qjc- t e s t_
/.(is zoveel nogcleijk
12 min.) na .3 r,reken

(re

m" afleggen in
= 6 trainingen
aug. j "1" )

R/lBo rn.
R

n/,7o n.
/JO rn"

n/65 rn"
R/125 m.
í/zts ^'

'1.'ri" Veenstra e ,ona"lt/125 re" B" T.v.d, i,ieul-en
2. H" cie Roos 6 R /.7O rn. g" L. Poepjes
3" .1,'" Ili"risman 6 R /2OO ;n" 10. il" irlie.-n+l-and
4. S, i'luisnan 6 R /,,55 ,,r" 11" I(. Akkermans
5, R" \ralk 6 R /125 rn. 12" S. Rinsrira
6. T, Rodenburg ) R /,32i ,.r" 1r1. G, Otter
7, H" de Jong 5 R /3OO r;," 14" P.Rodenburg

6

7
7
7R
n

7
7

t^..(Bij deze conditiepeiling lcoint alleen het algerneen uithoudings-
vcrl'rlogen naar vOren)

1 Ronde = llgo meter

B" de Vries,

-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-

Rgjd Geel J-B - Oldeboorn i F_

Zaterdai; 20 au.Et,rstus lnoes';cn lri; naar Leeulrarden otlt daar tegei:
RooC Geel te voetball,en om dc Friesfaied Cirp.
liij lconclen echtef niet veel- tegen deze ploeg uitrichten"
In de 1e rnínuut hadden ze a] direkt een voorsrPongo
IiJij cl.eden er van allcs aan orn de volgende doelpunten tegen te
houdcn naar het gelukte ons niet"
De stand in de rust rtas dan ool< 6-0"
In c1e 2e helft ging het niet veel beter, ze líaren veel beter
(en .rolgens ons ook veel oi,rder).
\{e noesten danoolc naar huis gaan r:1et de gedachie dat lre met
14-0 verloren hadden"
0p i,rocnsdag 31 ariglLlstus ko:'nt Rood Gecl naar Cldeboorn, r'.'e hopen
dat het dan rniat beter gaat.
Verder r,rens il< iedereen il prettige feestdagen"

Dou'-e E"

-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-



Oldeboorn 18 - Rood-Gee1 1B

Donderdagavond half zevcn rfloesten we aantreden tegen Rood-Geel"
Toen het zover \,/as en Rood-Geel de aftrap had genomen giirgen
ze direkt in de aanva1..
ltra een 20 min" over en tegen en naast de paal te hebben ge-
trapt :'naakten ze een goal .
Kort daarna schopte êên van onze spelers de bal in ztn eigen
goal 0-2" Dit vas tevens de rust stand.
ïn de rust werd er gerrisseld.
Na de rust gingen lre er '!.Íeer fe1 tegenaan aall.gezien .Jat niet
goed lukte vant er verd direkt al een doel gescoorct" O-lJ,
fn deze hel-ft ging het niet zo vlot als in de eerste en de
eindstand r;as dan ool< 0-6.

Tjeerd Ypr,ra"

-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-

PROGR/rirl{A ,j en 4 Scpternber

Voorronde Friesla:ed Cup pupiJlen D

1e rvedstrijd- te spelen uiterlijk iioensdag I Sept. 1B"OO ur,:.r
D 21 L.S.C. - Oldeboorn

2e wedstrijd tc spelen uiterlijl: \{oensdag 14 Sept. 18.00 uur
D. 21 Oldeboorn ? L.S-C.

ll SePt.

E pup. Oldeboorn - d.e Sr,'each 1O.OO uur
D pup Iilispolia - Ol-deboorn reeds gespeeld
Jun A C"V.V.O, - Oldebooru zn 3.15 uur Tj. l,/agenaar
Jun.B Oldeboorn - Drachtcn 28 3"15 uur ïr. itjaarsrna
Ju.n C'l 0"1f .F Oldeboorn 11.00 uur l,Íevr" Brinkman
Jun C2 Oldeboorn 2c-Ziralurren 4c 11-00 uur Leider
Sen. Oldeboorn zm-Boarnburgunr2 l4.OO uur A" i-l . ten Boom

4 SePt.

Sen. Sp. Vcreent - Olclcboorn 1 14.00 uur
Sen. Oldeboorn 2 - Renaclo "J 14.00 uur
Sen. Oldeboorn 3 - Alclcrun 3 10,00 ur"rr

A" Bouwer
B.U. v"d. Bij
F" Looper



Nieu',re gezichtspunten op de sPorts.oreo.oe ooes oceoe.o.o

\íe staan aan het begin van een nieuv seizoen, waarvan we niet
rneten, hoe dit voor ons za1 ailopen, afhoe1reI er reeds enekele
spelers van het eerste el-ftal hoort zeggen: "volgens jaar naar
prornot i e:;
Er bestaan genoeg spreekvooríJenr die het tegcndeel nogelijk
lcunnen aangeven,
ilaar rraar hebben',re het eigelijk overr het lijkt soms ideL,

dat allcen het iieerster' inaar belangriik isr alle accent wordt
hierop gelegd, ook cle n eeste kosten die we hebbenr r+ordt
Liieraan besteedt.
Je kunt je dan ook wefeens afvragen is dit een terechte zaak"
\Je hebben toch meer elftallen, ',relke ook aan ]:r.ln trekken moeten
kornen, voor !íat betreft onze belatrgstelling e"d.
Vele besturen, verenigingscotnmissies e.d,, ,naken zich hieraan
schuldi;.
Er worclt ook {oor de diverse mediaes steeds lnaar geaccentueerd
op deze groepen sportbeoefenaars,
l,ïaar ja, \fat 1./i11en we, als het prestatiestrevenr dat onze maatsChapi
zo kenmerkt, ook in de sPort is doorgedrongen en hierin een
vaste plaats heeft verover{.
De sportorganisaties en de genoernde mediar s lraken daar gretig op
i -^lrr.
Het is in dit verbancl interessant te 'luetenr dat van alle
liïederlanders tussen i5 en )! jaar, slechts 22"/. sport bedrijftt
in verenigingsverband.
lluiten verenigingsverband, bedrijft naar liefst 65% een sPort.
Hj.eruit mag je concluderen, dat de meeste mensen lrel behoefte
hebben aan sport, aan beweging? echter zonder in kret prestatie-
keurslijf tc willen lopen.
Hij of zij r,rordt liier vaak in ged'.vongen door de verenigingen.
Het wordt tijd dat een en aader verandertr niet alleen mijn
mening, echter ook van t1e overkoepelende sPortorganisaties
in i{ederland, getuige een onl-angs gehouden onderzoek.
Iriil}en uij a1s vereniging, als leden en a1s gemeenschap deze
nieulre trent inde sport mee beleven, dan zullen r+e ook onze
insteLling moeten veranderen.



Ik bedoel ermee te zeggen, dat .le zo}arrgzamerhand eraan toe zijn,

omsportieveRecreatieenRecreatiesportind.everenigingtoete
laten.
Mogeli-jk zijn r,rii een van Ce eersten in deze provincie' die deze

ontr,rikkeling miaáets htrn cl-ubblad aan de leden voorlegt "

liet is een ontwixi."ii"g die niet tegen te houden is, mede door-

dat de overheid en andárc instantiei zich hiernee bemoeien"

Er zul1en clan r'lel enkele voonvaarden geschapen noeten' worden

om tot goed functioneren te komen'

De verenigingen zullen meer het accent op ;' ber'ueginE" moeten

leggen, hr,ur organisatíe daarop aanpassen e"d"

Uu!"e"n geheel nieuve verenigings-structuur"

De Gemeente za1 moeten zorgen voor accomodatie e"d"

Tevens zal deze via beroepskrachten' sPortinstuiven' sPort-

dagen e"ci. moeten organiseren' ,--^^^-^++i
Daaromza}indenabijetoe]<omsteen'.recreatie_sportanbtenaar'
oncntbeerliik bliikcn te zijn'
GekoppelC aan aezé functie moeten lte aan SIOS mensen denken'

diehetgehee}deskundigendoorcleoverheiclbetaa}d,gaatuit-

iÏ"liË; natuurLi-jk overleg zíin' niaar dan in het totaal- sPort"

gln"rl.un, zorvel g"*t"ttt"ti jk als provinciaal "

Ook het sport-onáerr'rijs op de scholen' zal uitgebreid moeten

r,,rorden, wat weer aanpássing van de nod-ige acconodatie vergtt

De lessen zulfen i'ieer gericht, moeten zijn op hct toekomstige

vrijetijdsgedrag, lees sport/recreatie"
Vij kr.urncn ons ioorstellen dat een klej-ne Gemeente hiermee

rnoeite heeft, vooral \'Ialrneer het gaat orn betaalde-beroeps-

d.rachten.
Het zou in d'it verband. gunstig zí jn, dai de. Gem. Sportraad

zich eens ging buigen over deze nieur're problemati'el< zodat

we in de nabije toàkornst niet tussen r+al en schip leraken"
\'trij hopen als vereniging(eir) in cleze Gei'reenre nog eens een

voorlopig standpunt van cleze Sportraad te mogen vernemen'

lJorgt vervol-gd in ons volgende cfubblad"

Donderdag- 1 septcmb-gr g-qeë.ggijl4g'


