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Til1en gie mengen rÍelke nog sleutels van
box ery/oÊ ballenbox in hun bezit hebben ên
inmiddels niet rneer in functie zijn dezebij één van de bestuulsleden inleveren.

-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_c

ENXSLE KORTE PI'MTEN.-

Onze verlichting op het trainingsveld eordt
uitgebreid en ver.beteld. Dit brengt het nodige
nee.
Door de feesten, vaar eLders in dit blad oot aIis e.e.a. nat verlaat.

op het ogenblik
ongernak net zich

sprake van is,
!íe hopen echtel dat U net elkaar cleze Feriode zo goed nogelijkprobeert te overbruggen.

Cndat de uitslagen en standen van het totate FVB progranunà,dit jaar voorlopig als proef, door een lomputer verrrerkt zullen
worden, is het nodig dat de ruilfoxmulÍe-ren zond.agavcnd op depost komen. U gult er aan oot E6i-miEffiTorgen dat U deze
.forrnulieren uitertijk zondag4iddag inlevert. (Heren leiders dus! )Door deze ververking vorOen-ae ui.tslagen niet rneer in de
Leeuwarder Courant vermeld. De sekretaris van elke klub trijgt
elke week een komputerlijst net daarop vermeld a1le uitslagËi
en standen van de klassen waarin een elftal van de klub uiitomt.
onze leiders en de jeugdsêkretaris krijgen van onze secretaris
een kopie val deze 1ijst.
Uocht U infornatie hierover !/ensen, dan kunt U dus terecht bij
de desbetreffeirde leider(s) of de j eugdsekretaris.



t_-

Eén regel velke eigenlijk zo nu en dan even aangehaald moet
worden is de volgende:

ELke leider dient bij thuiswedstri j den voor het ontvangen
van de scheidsrechter te zorgen en hem zijn plaats in de
box te wijzen. U kunt de scheidsrechter verder êên of
trree konsunpties op kosten vaÍI de klub aanbieden.
De meisjes in de kantine veten hiervan en verrekenen dit
met onze penningmeester.

-o-o-o-o-o-o-o-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-

PROGRAI.ÍMA 16 SEPTEMBER a.s

D pup. Read, Svart - oldebooln 10.00
E pup, oldeboorn - Thor 10.00
Sen. oldeboorn An - Dr. Boys 8 14.00 A.H.ten Boon N.V.
Sen. Eastermar 3 - oldeboorn ZII 2 16.15 Lei.der
B jun. Oldeboorn - D.IJ.P. 11.00 R. de Boer 0.V.
C jun. Oldeboorn - Langezwaag 16.00 J.B.C.Vuist N.V.
C jun. oldeboor:n 2C - Terhorne 15.15 Leider 0.V.

17 SEPTE!4BER a. s.
Sen. T.V.V. - oldeboorn 14.00 J. Jansen

oldeboorn 2 - olyphi.a 4 'l4.OO B.U.v.d.Bij N.V.
Frisi.a 11 - oldeboorn 3 11i-00 Í,eider
0.N.8. 7 - oldeboorn 4 14.OO R. Wi.tteveen

PROCRAM},IA ZAALVOETBAI,. -

1e kI. A DINSDAG 19^ 20.15 uur Balk - oldeboorn te Balk,
M.F. van Dijk

1e kl. A UOÉ}ISDÀG 274 20-50 uur Malckum - Oldeboorn te Makkum,
c. Vlas

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-



GEVSAAGD SPORTIEVE JO{GE I.TENSEI{ VOOR
ÀDSPIRAIÏT-SCIIE IDSRECHTER. -

Verlangt U ernaal U na.het uerk eens op rn heel- gezonde vijze
te ontspannen?
Hebt U behoefte aan een of andere vorn van sportbeoefening, aa]Iaktief zijn? Dan kan de kursus voor adsp irant-scheidsrechter
ueleens rrat voor U zijn. Deze kursus, die maar 7 avond.en d.uurt
met een pralctijktijd van plm. een half jaar, start rned.io oktober
in Leeulrarden, Drachten, Sneek, Heerenveen en Oosterwolde.

Het scheidslechter zijn vereist een sportieve instelling,
jeugdug enthousiasne en leidinggevende kapaciteiten,
Ílet is in feite een dienend.e frrnktie, want U dient er Uw sport_
karneraden mee.

De sportwFreld. zj.t te springen om enthousiaste :nensen (min.
leeftijd 16 jaar) vooral bij àe jeugdspcrt is er grote behoe.fte
aalr .

U voelt ervoor? Akkoord, vu1 dan snel onderstaand.e strook in,
U bent van htrrte velkcm.

O Gaarne ontvang ik van U inlichtingen over de opleiding tot
adspirant-scheidsrechter, Lrelke door U lrordt georganiscerd

0 Hierbij geef ik nij op voor Ce kursus adsDirant-scheids-
rechter, welke binnenkort ztl aanvangen.

Narn ..
Adres. . . "
Woonplaats.

opsturen naar de Koninklijke Nederlf,ndsê Voetbalbond
r\.fdeli.ng Friesltnd
Enrnakade 20
8933 AS LEEUIIARDEN.-

oPsTuiEN vooR 1 oKTOBER 1978.



ZAALVOETBAL. -
0p het moment dat U dit leest zijn de eerste vedstrijden van

de zaalvoetbal.competi tie reeds gespeeld.
Een erg vroege start r{at ons ook i.v.m. de feesteli jkhed.en d.e

nodige proble:nen opleverde.
Het prograrnma lrat in het feestwe€keinde gespeeld. had moeten
worden was na de veek hieropvolgend verschoven, het eerste
meteen een bekervedstrijd en dan ook nog eens een zaalvoetbal_
team bij elkaar zoeken.

Het bestuur, rrat in het begin van een nieuw seizoen toch
a1 noet overwerken, noest dit er dan ook nog mf,ar even bij
doen, dat hebbcn ve dan ook naar gedaan.

Nu zijn er overeenkorïr=iig a" afspraken velke op d.e laatste
ledenvergadering gemaakt zijn 2 teans opgegeven.
Ook verd er destijds de afspraak gema3kt dat d.e spelers welke
aaÍr zaalvoetbal mee zouden doen ook een gedeelte van d.e kosten
op zich zcuden nenen.

0m nu tot de uitvoering van dit zaalvoetbal gebeuren te
konen is het nodig dat êr in de eerste plaats 2 coaches
voor deze teams komen. lJilt U zich daaroÍn, a1s U hiervoor in
aannerking 1ri.lt komen, neteen naar één van de bestuursled,en
spoeden cm U cp te geven.

Dan is het nodig dtrt ve weten velke spelers hiervoor be-
schikbaàr zijn. Er moet n.1. de nod.ige administratie vervelkt
worden om o.a. de reeds genoernde kosten via de kontributiê
te verwerken.

l,/e vragen larigs deze veg d.an ook de leid.ers van zovel de



zaterdag als zoadag seniolen on bij hun elftallen te inforneren
vie hieraaJr mee r,riLlen doen.

ALs U dan teveos de rnoeite wilt nene!. orn deze naneÍr te notereÍt
en dêze aan het bestuu! doorgeeft dan nêten r,r"ij en de nieuwe

coaches straks vaar ire aan toe zijn.

Iíe hopen dat U zich er enigszins van bewust beot, vat een extra
verk dit rnomenteel voor ons oplevert en daalorn voor een vlotte
afhándeling zorg rrilt dragen.

Bij voorbaat onze dank.

Bestuur.-

-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_

RENAM - OIIDEBOORN 18. O-0.

Dinsdag 5 septenrber gi::gen we met een eLftal uit 19 speLers
gezocht raar St. Nyk om daar een inhaalvedstrijd te speLen.

Voor degenen die het nog niet veten: 1A is itove! de koprr, van-
daar dat er eel]' paar in 18 moesten blijven.
0m iets over zevenen kondên Lre met onze eerste conrpetitievedstrijd
beginnen.

De rrêdstrijd verliep sportief en er zat voor ons best een over-
winning in.
Jan !íeester had vier goede kansen, naar ze mochten er zekel niet
in, ook Ricnt lluitena had een goede scoringskans maar ook hij
niste, pech dus.

In het laatst van de tíeede helft, verscheen onze tegenstander



nog een paar keer gevaarLijl voor ons doel, nraar ool dÍt haalde
niets uit, dus bleef het 0-O

Als Ce andere 18 eLftallea evenzo sterk spel.en als Renado,

l nnen ne best ÍÉedlaaien.

Gerard Visser.

-O-O-o-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-G-O-O-O-O-O-O-O-O-OJO-O-O-O-O-O-o_
On stra&s vlot te kurleÍr verken wilLen we de heren trainels enleiders op een paar putrten attent rnJ,ken voor zij straks aan deslag gaan. ,

De trainers hebben al.len een sleutel van de balLenbox: In deballenbox harigt een sLeutel van het naterialenhok rr,aaria U detrainingsattributen kunt vinden. De gnote, nieuwe sl.eutel moet
U hiervoor gebruiken. Na-de training noeten alle spullen -veer
opgeborgen worden op de plaats waar zij horen, dus bauen in
ballenbox, shirts op de hangertjes en Ce lest in hêt materialen_
hok.
Neent U ook even de rnoeite on voor en na d.ê trainiRg het aan_tal ballen te tellen.
lJarureer er een wedstrijd gespeeld r,/ordt dan is het een goede
ger.roonte orn zowel gasten als ei.gen spelers enkele ball-en te
geven orn even in te kunnen trappen.
Zorgt U er echter ook evea voor dat d.e ballen ueer achter slot
kornen vooldat de $edstrijd aanvangt rrant anders gaat de jeàgd
met de ballen aan de haal en kost het ons niet alleen ba1Ien,
nalr ook ruiter.

De r^'edstrijdbalLen hangen bij líaÍlder Veenstra in de garage
en noeten voo" de vedstrijd gehaald en na Ce uedstrijd meteen
teruggebracht rrorden.

.Als laatste uillen vij cr bij U op aandringen om ook eere, a1sdit nodig is, een bêzen door de box te ha1en.
Een tleine moeite wat veel ongemat kan besparen.
I{e rekenen op Uv aller ned.ewerking.

Bestuur.

-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_



Geen overzicht vandaag
J.l.Í. heeft last van z rn rnaag
Aldus zin vrouw
D:ar zitten we nou
llie het overzicht nu geschreven
Redactie niet zo bedreven
Gew:,on ze hebben v:n voetbal
Geen kf,.as gegeten
Al staan ze dan altijd wel op wal-
Ze _schijnen het niet te rreten
llereld van glanour en glitter
Club nog steeds zonder voorzitter
De dagen die ons nog resten
Ku.nnen ze elkear toch testen
!ÍaarvaÍr eigenlijk zo lang bomen
Om tot een Éesluit te komen
Heren laat je niet kennen
Ieriand moet toch mennen?
Het eerste zondag naar T.V.V.
Misschien ve1 op de T.V.V.
Per bus uit Doelhof hrra"t over acht
Een bus van De llagt
van Harlingen naar Terschelling
Nee, ni.et voor een schelling.
Oveïtocht anderhalf uur
Slecht weer, lange duur
I,le moeten alles verzi.nnen
Om deze vedstrijd te Írinnen
Bij verlies niet getreurd
De mannen opgebeu.Id
Echt vaar ve kunÍren het niet rnenen
Boarn 1 bad last van zeebenen.
En nu de werkelijke onthulLing,
Dit is zuiver bladvul1ing.

--==0==--

l.I]J VERZOEXEN ONZE TEDEI'I IIEER EENS I'AT TE SCHRIJVEN

ZODAT HET T&UflTJE I{EER GEREGEI,D KA}T VERSCHIJNU{.-
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