




r,.r,J.B J-.'^J ï.V. O;trr,Cill:
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20e jaargang N3r 9.
opge.l.ich";1923,

l-2 dccenber 19?9.
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Een harde zujd-!rester en een nat pak rlskerend, zageneen kJ-eine honperd trouwe Á-opp""tËi" Oldeboorn mè.f,:J-0"zegevieren op e€n beter èielend Sp;rt:ïór;eïi. f"_derdead vonden wij dat de gasten een Éetcr veldspcl
hadden, eaar zij karnpen mei édo enorm probluèÀ. -tefx"

. gelijk hun troosteloze pogltle op de ingf.i;si'wàá"---:. peef !i niq! bj.j -mactrte ielke(scnË J"rr"ooiiÀ3i 
-r.urrl't.

lgnutter. I')coÍ' deze over,,r,irning ucte:t_^n v-e*tá-t. -;g;:
flittcerd'r op dc cerdc pJ.ee,;s oo dí. r::li j..irt." 1.,_i,..-LuDs als achte.rêenvo'1 gc ns eBli;hu:,z ea ( g*t} ) :ó-r ce ]rr.l t i_-.,ad c' (10*tr ) rï.v"ï" (ro-11 ) ïï.,!"ió"-"ii;-;;';._;;á;;;:""'
/1è ,- aa \À^", ^ -:._.: y- 4!-rqub .,. s" in Hall_ru: van d:e cl,r_,.b Cie Cie r:aauoog u--.t1i [.cu:wonha:.1 zc..: i,u.,,r_cn \.crJ1:.e r:o:. ci:aa.i,:n

,,r e e cht r,.,c c in de ko;g:,ce t.IïJt ve Í;ci.il' j.: uit;:.,oi 
"n 'r::ig! iratit nc; r'oo:'iËátotl hct Ítr:..r1 i.r.;c,: i,.l"i,-H..ïingli zo:c,:l ver_!.iecpt'_nte n LLs,wij_: . . ,; I:oi,:ii: i iU-- áí.í-

he i rtconf-L1ct" rrr.,àcn ic hc;;:.ró .i.uêc1rj_c,'''r.fet"àf :ïi
vce]. c-f b,':rh ioen êe.1 dc Eí;e;,e re stti;ste.:t va.:: A:-fÀe"t-,si,e vje j,en.leten tve met z' i al-l€n , I::Obcr.en cie nÀoCia* 

-

ketijke ddnheid tc bevraren. rs i.ecoiiei:-ïn-à";;"Ë;ï-
club-beleng laat p::evet exen zal $.a.n. vlq1,,i;kf.""-ríir.t
otl g 

"
Oldebooc'r: Dil verlo-o:, 

. zoels t"r*"of,t, rnet iuÍri.ê cijfers.,. ,X+*o).in en van uoufugÀrr"s" tu.-xjt is op ,iin áà"Á'--
e e!:a*rde, r,ratrt de ljhui sólu,b-be schil;t ove.r e er: ZTr{_pLoes.'. r.'ee.r'!'Ên d: neesue spelcrs oolt de:t uit!_lakten vLH'h:3e 1. yretke in êe J<ic kr.i;"t{..v.s"-;Ë;;j-d-;.'*'
Zatgrdzg i;huis tegen 0.D"r,1.2!,! r.,c r:rorach.b eà we de.n e irr_,lelijk eelrs wee!' een over*irurinkje voor ter,.lif{ijt'6ceo

ReCaktie-adresi rs" Nieuwoldstr. I.
-o-o-o-Q-0-o-D-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o*o-o- o_o_o-o_o_



voor het móraal, due er naar lekker tegen aarr heren!lt
Oldeboorn 2 verloor nogal fors van Rheem Bergum LrtJ&'r, verzuchtte Ieider Yoolstra later, rtaltíjd in het
laatst hé, dan kunnen lle het tenpo niet neer volgen....rt
En hoorden
we u cndag 3.angs de lijn van G.R.. toen we het over het tralnen
van deze ploeg haddei...'rhet schijnt dat de heren het lieverniet hebben dat ze van het 2de trainen, ze worden ook wel_ eenswsggeetuurd.....tr.-Felt is en blljft dat het Zde welnig.train-
ing-ninded 1s en dlt seizoen ook niet de gelegenheid hóeft
onCer de hoofdtralner te kuxrien tralnen. Zod oend e zutlen de
qederlagen vlel vaker opdoemen da de za feI begeerde zegers"
Ook zondag thuls tegen Tljnje 2 vaorzien we weer een nèder-
laa.g- voor hen, temeer daar Tijnje 2 een goede positle op deranglijst lnneent.
líet 3de ên 4de z'agen hurr lvedstrljden afgelaor.
Zondag-q..6. op bEzoek bij .Akknln I noet het Jde in staat zijneindeltjk weer 'eens een overwj_naii:g te gaan boeken.Na een sórie
liedeElage! is.dat ook we1 eens riïeer nodig ].ijkt ons.Kara nognet voor de wintersop.. . .
Oldeboorn 1, ontvangt lïolve_ga 4 en gelet op de betere resul-tete$ vs.n de afgeloperr welien, dulen we hen wel met een over-
wÍaning op te zedelen, Nu gaat bljna noolt lete voor niets
et: lreleoaal niet bij het bet voetballen, dus vanzelf zal het
wel niet gean.Maêr met een beetje vrerklust zal het hirn wel
lukle en menetr wij .
lalr gêan vJe &.aar poo sj e met va-kaltle.Del.]a!! gêan vJe &.aar een poosj6 aet va]íalJtie.De conpetltie r spas in jan.. weer hervet. Dan zlen ue wel weer vórder.

\,"JO rd el1

J"M.
-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_

De reiekosten naar Terschelling bedragen f,L4r__ trler persoon.
9??"*" zo spoedlg mogelijk afrèkenen Àet'de penningrêester.Iit laatste geJ.dt ook voór degenen.,die de buè naar-Dronten
nog noeten. betalen .

Het Sestuur.
*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 _



0p uitnodlging van de technieeh,e teidlo6 vr_n het eer-
sÈe elftsl" wer{en we vorige neeh dlnsdef,avonri in de
$l.eedKarner verwèht.
Het betrof hler het bespreken eet de spelero vslr enke-
Le. opatelllngoproblenen - wac.rbij aen gràag zorr zÍen dÈtenkele beetuursleden dlt zo[deÀ kunnén eanhoren.
Reelrt van spreken badden wij nietrdaer het beetuur ophet stahdpult etaêt det de èlftalopsteLltng gehee] vËor
{ekening van de eJ-ftallelding koat.
Iíelaes kwaa deze bespreklng Àiet geheel. tot aÍJn reoht
en. werden wiJ 

. 
geconfroate erd e.et eea principleól ver-

echiL van menlng tussen de el9taLleiOfng zeÍf"!e !íeer Slankenberg ueende hie.nult de eonclueíe te eoe-ten trekken door slch nlet ).e-nger 6Lr eêrst€-clfi;al-lelder beschikïlas.y te etellen "
Ne- yan onzo zijde de volgcnde da6 de aaak bcsprckea te
hebbeno neenden vrlj er góed. ae.o te doen gren iilrapo*gtng te prober€n mear r"eei eêrder , het aoel,:en ie-r: eer.
nieuvre leider.
ons, f;as gebleken dat het vers:hll var:, de vorige avondnlet_ een op, zichaelf stae.xci prc L-'l- e e,:, vtae , naa5 det de&oeLlljkheden dieper J.egen" -*}s ka*dldaat kondea wij op de eere"ivolget:ds tïalnln€asr het elftal voaretel"len de tieer 1il1egèr, IÍui. eoe;r o diebereld rïes voor de rest vr:r: dit ecizoen de Leiderá-
f i'grctle opi zích tc nenen "trt:ine r{ cn aenue zige ) spet er.e. vrc.r€!: arcolrd me'i, cnsevoordreciit" D3t dít stcr.npje 1n liet el_f tar p.oe f is ct-gevangêïr nag blljken uit bet res,.rlteai *rsrn-rl:. vanOaài
gespeÊlee tïedstràjd" tïij hopcr: det Een aich za1 bLl.J_*ven llrsei;te$ on s.*rr het ei.-ná van de c*ape .ittie net áorigo€d res lteet i"ooy de.-di..c tc korel1.
Yoot de rest kwrren vri$tàótc geliei:r leni seec oprieui,l
Ie.!'en dat cïerleg net elkaar van eeneitíeel bélang is
vootr eêll goede versiand ho[r] ing fu: de ve:e*Lg*,ng wëernet veeL tl.ensêIi santen tete tot etand raoet vlórdËn ge-

-s-



bracht.Heeft 1êmand problenen of iE het nlet eene netzljn we1 of níet opsteeLn, schroon nlet, neer pak JeLelder blj z-n kladden en bespreek de zeak.
Sensen zoale Blankenberg lopea niet bíJ Èientel3.en
rord ln 0Ldeboorn. áls wtj een ]eider hebben die het
fi88t"i$E!'kËfl"ËBf"Ëài*Bídg*'$*É 38 Silt;""" re bs,!Èmat elkaar aan lets bezig om seroen eèn doel, te.be-
relken en el-s dêar ondertíeg Íeoa.nd afhaakt, oradathij het niet neer ziet zitten le dat iets óat hethele elftel- raakt.
Wij hopen dat Blankenberg niet geheel voor de ver-
eni.gÍng verloren 1g en dát wiJ in eEn andere vonr
nog weer een beroep oI) hêo nogea doen.

-o-o-o-o-o-o-o*o*o-o-o-o-o-o-o.oYl-f :ï:::::i-o-o-

Voor epÍge R actle
3.v,/ét -r{cude Sualkant 5
C .va:l leeL
R.l{IeesLa:rdl
J.Sethlebea

oorlopi-ge Vaete líIed.eríerkers
P.v/d Feer
R.!1u1êer
Tralners
Àl"Le aanvoerders

À1.1e cople voor DlosdagÊ
15.00uur op 4e Sudl.kent

BIJ het u{tkomea vaa het eerste nualrer van dÍ.t ueêe-
l j.ng€nbLsd .D6ee Ík graag 4o ge3-egenheld. te baat onhler u1t één te zetteu wat het bestuur zish voorEtetdít Jonge stekJe dle levensvstbaerl:eÍ.d. mee te geron
on ep te groêlen tot r:ruchtb&ye - ea hopeJ"íJk óok
tsflrtdlgs pIant"
0p êe vorÍge ledenvergadtrering le duld.eltJk gebleken
d-at b.et algenene euve}. 1n o$6e el_ub hct gebrek aaa
onêerl1ng eentact ts. Dit geLd.t voor het-beetuur ea
Ae eomrri6Ele rs, naa.r seker ook voor ele gpel_crs,

liedetle1.ingeabLeê
sept. L960

Y.ï.Qldeboern

--Á---



Setaosrrjk voor êEËe rerenlgiug te éet mc' det elkaarover het voetbaLl_ea.praat, órei Ce *"*"t"ítaári ;;**yoÊral ook over êe tiahlág
9T_l ,il!. endertrlug contáói te verstevigan sordt uu
_r*crc cc:ceteJ.ing ten d.oop gehouder.
-À 

r:_ë.€ J-eCGnvc:.9:rder-1ng-paá volgcnd.e $ack gehcuCcr: aa]-word€r en d.e red:ctio dus nc6 íJ.ct tinÀ::,,á i;,-;ï;;-ufi als 'rlroorf-onis,r fn êe Èàfi eËió*=iï"irot bestuu_Fbeeft de Eeer l"vfd v;o.*aË. [àieïá*!Ë"-oiau= cle kr.antl"ed.ere r"eek Ín cllecr te r,etten. EÍ..1 cal, dcr:':. inwc-d.r! bi.jgestean dcor. een-be"t,i"rËiiiï een tid, vaed e clf ir-.1cctrEl-s3 j_ê - €rr €6n iid -"ac';;"1iirríor.cn_corc_

3l:iÍg: q b.B?+Jpt'eirc",-alt*aË*i"Ëi.'{Íe dit rarkril.et zond.er riedewerking vaa alle ruáá.-i." voLbcuce::.HlJ verrsaehteuo dat va.n Led.ere veestriSà au u,ooo"ur*derr eeir kleln verslagJe schríjft en r,Íj Uopen aai--opbeuerei'rde eritiek dè-redactiË nràt àóËpaerd zal-For6cD..
Gecf ur.- erltlek. )-ewsx" u'.s. biJdrage aan dle krant,16ée d.e rocdedclíngen cn e,tuc-nui"urr-ïtiou.siesn$
y.g biJnq lB Jarlsá 'oóttáivàráiid;g-,*à" "uobloeÍes.de toèkonËt.

C"F.van EceJ-,
Voorzliter.

ïaerl-oplg re1 eens p.er veok eeÏ} nedeêe].Íag;ab]-ad
ïïïÍ*l.l*::, terwiJi *"ou pe*-*a;;-;;; r,.ltsebreídex.BÀsu u.r t,&.iJIIj u .

3:-T:i"*?gJgï_:31 êe wcitorrljêec d.coF dr ee=voera.srs
ïy1-=_*o rr1nsda66e,3rg6nts ve.rtiaeh.t rêarr e: anr:erè ;tat"Ëc cr. 6Jp1'tatsi h.rnnee r:orden

&s!: Í *C
Eierbá JfrtrÍtnaild die

zl.ekeabuie.

lou Ík 1-C rjillea bedadren vroï de p:acbtir:ei!: beb 6ekregen ne nj..jn thuíêho=st 
";;;;;---

iÍe}le Vis6êr. 1*C
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F van Ya.rer cats. 
B

"Ê- . Taet ook de wÍJzeln Ële Eour*, 6-
W Daar zlt een gel:J e 1n d€ vourÍ. 'ÉÁ

A Dear ls geoa ueas zo weJ- golaerd, F!
S Noch on zÍJn kunct zo hoog goëerd, S$FÁ. Daar Ls aÍet een 60 lrliíc nn:r, b\
"ê Hoo veel- híJ weet, of rnt hlJ kan, ..9

ffi DÍe nÍet eon gekje blj zteh voedt, 7;
ks 0f bírnen aÍjB Ioousen broed.t; Êá
o^\Èe EE zlet, dat-nlJ. cr dikwijls'uÍt, S
!3 Ook êaar het è18::eaL niet en Bluit. Ë:,á 

14 aar wearoa biortoe neer gczcld., ÈÉ
Ë, 0f net veei woorden ultgebreid? ê,
"É, r t le net èe nsr: alzo geeteld., á,
Eq Eoe rÍJk, b.oo sl.Js, hoe grote held, 'dÁ
* 'ï{1e dtat er is of kos€,n Eal, q$

tê Een ledar heeft aiJn eigen'nal, N
7È, Een ied.er heeft ecn stil gebreh, È\/á Eeu letler hcoft aiJn e!.gen gok; ïji
6Á Bn Eog ls rt a}' êe uiJote ne.a, -fa

H DÍe beair zijn gckJe hc'rca kall. 
ffiu,\ uï

p) SrettÍgo f@estrta6an, n"ÈN

&. benovens een voorspoedÍg ca K01TT.A.E?vo1 ,)j
€x vlot verlopesd 1980 'ê-tr- feW#.\\RW/p;i-{*àeW/ó€'d\.\F&#*&Wf/€-



WED$TRIJD-

Oldeholtpade - OLdebóorn t.
Zondag $osstelr re tegen Oldeholtpêde voetbaL].en.len noellijke tegenelanaer, fnufË-Ëàaààn re gelljkgespeetd tegea deze ploeg.tye ueeÀnnán-net eei pàËiBnellê aanval_len naai" ;aàrer À;;;e"Ë";* er nits uírNa een_kwartte.n speten-4ràcs à'à-iiïiËËi"b het heftln-handen vrat reeirtte*raó ifi ;;"-;"rr;;ï"senat orde_lrolÈpade 6er een betee draÀidà;fi1;;;etd. lraar
99ht-Eevaerlijk werden 

"" io"ir-oïài-àoá a" *"t-staad bleef o-o.
Ne.de rust weer een beter Èpelend Oldeholtpat!e datoet ee& ;:aar ho€ksehoppen wàt taneèn- lroUeerde tekrÍjgen wat nlets oprËi;"d; "p;ló"nif,i voor ireteinde-vÍer rrer eersià d;;til;t-v;;rï;;. Goed voor_bereid van Bl.nne een.nooie puË" óp-ninËe en toen dekeeper nos even en 11;,!;;,i?;; _bà€;ï.dro"rrortpadeaLles op niets te eoeien en dat feïeraà' een gos]- oDUit. een hcekschop wàrd. deze ;;;r;;;;i-;n Gcmlr zoàl" ler wegkoppen-naar r<ree! ffi-;;;;;";d op zlJnhoofri e? kopte hen tangs eón tansiózÀ-Éanaer I_1 .Dlrect daarne werd sleleq-À;*í;;i;-Jn"àauk" rra,zija plaats in.Meer +; éÉi p*tjà-ráï L" ;o'ru, s"-loeg niet ln. Maar we nochtei ÀiËi Àáppà"en warrt inde.eerste helft werd er "ár-i Ë;;; h"íil genaêkt in
3:t-:l1t."hopgebied waar niet -vóór-'íeiioten 

werd €nwe nret raêr ures k.Éarnen./..s. zondag Ëóàl"n ne aan_treden. tegen de-hekrunsr;rter-È;"íË";;; en maar ho..P6n det ut* 
' '*tï;:* 

--t" 
::" eLr????



0Ldebootn I - Sport Yereent.

Na vler uitwedstrljden op rij, en vie.r punt€n
daaruit te hebben gehaald, Boesteti vre ooli weol
eens thuis spelen. loor de harde 'nlnd FrêË het
cpel níet al te beet.Maar 0-0 bÍj de rust rlefi
voor ons zeer gunstig en toch ook wel erg ge-
iukkig. Xnkele fraaie lcansen vrerden door Sp"
Ve-rêei'rt os zeeF geholpen.Híer konden vrÍj elech'ts
één gevaarlijke situatie tegenover stelLen. Een
3en Kopbol ui-t een vrlje trap, díe dooÏ Piet C.
over v{erd gekopt.
I,l e rust dus een aa.nvalLend oldeboarn. Piet Ro-
derrburg profiteerde fraai ven een te zwakke te-
rugspeelbal en het tiês l-0. Hlerdoor lres de ne-
chlne geact j-veerd en L,ylde Poepj es er"r invaJ-lee
Ja-n I'lee.ster profiteerden de^nkbaas van de ka.nsen
die vrerden geboden. Met een beetje overleg harJ
de elndstaxd ncg wat hoger kunnen zíjn, raaar t
enkele opgelegde kansen werrlen gernis'b.
lÍet deze overwlnnfng hebben '*ij de sr-ncl-u1t1ng
met de kop weer terug. Yolgende week H*l-l uro uito
en neal te hebben gehoord, katr hc,,' daar aardig
epoken.Een gelijk spel zie ík wel z1-!tenn maar
een overavinnlng ís de wens, als revé'chc voor de
3*2 nederlaag die wij thuls tegen hu]1 leden"
Iet zou trouwens een priIsa eÍnd zljn voor 1979,
Áangezien wij een tro\rne aanhang hebben die ons
bstuurlljk ook rveer ze,l steunen heb ik goeie hcop
voor volgende v+eek.

R. Yal-k.
-0-0-0* 0*o- 0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0.." G0- 0* 0- 0-

8-t2-L9','Í9.
$egl.leclees-ZU-:-919 g!99r3*3U:
Zaterdag om 1 uur vertrokken we ult 0ldeboorn,riehtin! Íloutigehage.Y/1j dachten eerst dat wij
nlet hoefdén te voetballen mear dat hadden we mlc.
0m 2 uur trapten we af .!Ylj konden dê &.a.nnetr van
Houtigehage behoorlijk bijsloffen. Maar op een
gegeverl Eoaent een uitvel van de thq16c1ub, en
Uilke kou dlegene nlet bij houden en pakte hea
vast, en híj kwaa ten val 1n het etrafschopgobled,

S *- (verrcl:i ctp }:e'g!D'a 1,)
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€lo n ieuws
ft...".. boe vinden jullle dat?

Dat kan tocb beetr Jullie horen er toch ook biJt Een eigen Jeugd
pagha kaa €r beat biJ eu zeer zeker aIg Jul1le a1leraal aeer*erkea.
lleea bijvoorbecld een voorbeeld aan .lohaa Àkkeraa!. Hl,J echreef
de redactie een keurlg veralag ya! de redetriJd BolYega 1-C
têgel O].deboora 1-C. get le alleen Jp'nlaep dat .lohaa toea nog
ll€t ríet dat de redactio een ai€uïê EacbiBe heeft gekregen.
Daar kunael ne a11e6 E€e overieurea vat Je opechrlJtt. Kljk Eaar
êvet1 traar ee! etukje verelag van rlohaa.

Eet iB vel €rg oaduldeliJk be. Dat kost ondat het Íêt e6a
balpel! geschrerea iB e! alat [e€at de aachine !l,et zo qooL over
uae! Jat dat rslst j,k ook !l,et va:r te eoloa. Ik zelf acbriJí
altiJd net aêE BRIIYNZEITT. SPIIS r dat Íe oea duaae zuarte vlLtetif,t
weat dat ksn de nachine nooi overleaeEr bljh Daa:tr rrr

rK .BêN,BRUyNZEEL-3ptrl,, EN Kosr i/AAR f L6r
a . ta

IK TEKAV .ngr EN .DUN, EN TETAV /-Í@t. g.HRCF

ig rcx EENI w oe KRAIYT ?
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Nu de tekeuiag Ya! ilohaa. Dezo vae ook lèt balB€E geaaakt
rnaar ik yold [€E zo leuk dat ik toeb lal Broberea bea af tc
drukkea. Eeret zal I'b bea voorzicbtiS proberar ovet te trekken
reot rssrte Lakt.

l{u.,.. hêt ie re1 aardlg gelukt Êé'
Ue bedêtrkea Joh,al voor bet goede voorboeld É4 bopea dat aadere
clubgêttootJêa heu gullea no1g6!. AIle verelagent vêrhaaltje8 es
tekeiiagen-siJa rclkou op bei redactlo adrca, Ds. Nlenuold€tr. 1.

drka

ZoEk de 5 Yêrêcbillêu.

fr€tt{ge Kerstdagatt on een oportÍef 1980.
De redectle.

*- €*.-



(vervolg van pagina B )
Dus een-penalty en die werd door-de tegenpartij goedbenut, dus 1-0.Na die achterstand heeiï-fè"s 

"lolveidel!q_":i nooie kans.gehed en Willem Kelsbeek ook een---p?ex Keerr Êear zii lryup..nr en n1€t i;ot scorerr.Jesmer.ïoen \'íes er the e" en -ti_jdene de ree hebben vre nog éónen e-rdcr.besprokón. maÀi-áai ;;";;";"ï;;s, nier baren.
vr s"it Ítl <ic tr'eede helft wgrèn *u ,roe-riàirker. --'--''Een paar ninuten na ds^aftr- apf.wamefi *:à-at gau* opeên achterstand van 2-0. Toen^was Oe t_noop áoo:rgeËaktncg een paor minuten_later r";erd oi:ze echtèrstanà j_0:En vlak voor het einde vierd t ót +_ó.2"-Ëruui o"-"íuËàj asfier 

. 
j óligens ! oaar de volgende'r<"Àr"irJtur.

vo-Lgende vreek weer thuis tegen O.D.ï. ruU. ik hcop d ariop eea beter resultaat.

-0-0-0-0-0-0-0-o-0-0- o-0-o- 0-0- 0-0-5:8:0Iá:31ó-o_o_o_. *

il:_::".:: -"-?ï !1kq" koffie bij Jeèke tc trebberi gedrcnken
ï:C?1 ï".vo-L Boede &oed naar temispeL.,;/e wistón d|t*e"*" {q+ tegen aan moesten we-nt we-hadden cle thuiJ*vredstrijd met I-0 verlorerr.ïn de eerste helft kuam geen van beide ploegên tót
I'Ie een lekker vr arm bakje thee,keerden we ter,ug nasr hetveJd .Ílalveluege de tweóde helft kreeg Dcuwe yórrena OËbal-en ja^hoor hij trok de bal goed ioór en deze kvraaop fle s.t.or vari onze gastspeler Kees v.d,yeLde die er1-0 Lt í-t scoorde. Dlt- t/as ievens de eindecore.!eze twee
Iulti"g haddeh wij a}s 4de etftal- oori nàra noá:.6" 

- --
ïolgende week thuie _tegen Blue Aoys nofen vrlj oJk tr,;eepuntjes te behal-en. I,{ede nemeue dó a-ndËre spélers v,, i:Lik Kees v.d. Velde .nog harteli;t OedantÀn rroor het
me e spel en .

f. M.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0*0-0-0_0_0_0_O_ 0_0_0*0_ 0_rl-0*0_

l:scgl:e-3*:-glge!99s!-4_l-9:1, ) .

*ss_*.
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. Oodat door de nrrinteratop'r
elagea reg blijreap heeÍt de redactie beolotea
beÉte eD belaa6rlJkote opeler te iatervierrea.
Zi jn aaau i6i;, BtL 

'Vraag: Uilt U zicb evên aan de Lezero yoor6tê1lea?
ÀÁtv. !íj. j! naaE iB: aal.
Vraag: Hoe viàdt U het otr geinte!"i&rdd te worden?Àntu: Ik Eoet ueggen det Ju1lie daar hardetikkêr Laat nee ziJa.

0p h€t sportvêId katr netr ee! epeler uieseB., r[en taa dei_
aoods zonder keeper of kaartJêEverhoper. !íaar sonder BAL
kan aea niet.

?raag: 0 uordt 6teeds Eaar geecbopt on geelagen, hoe vindt Udet? Ë

Antlri Iu het begÍn had ik Da de sedetriJd overal piJt Eaar
riu Íaakt bet BLJ gee! BAr, ooer ul.t.

Vreag: Heeft U zeLf ook verstald vsÁ yoetballêa?
A$t$: Tijdeas de eerste Hed6tlljd begreep ik er geaa áÁ.L var,

aaa! t:u beb lk er wel aardig kij& op,

de voetbalver-
oqr aen va! olze

Vraag:
Àatl, Í

Vraàg;
Antï !

Haaxon bÍjgt eu piept u zo biJ het geven v.$6 arrttr6oi,de!?
Da.t kont ondat enkale aAlFturige en BAlorige Jollgel-UlniJ tÍjdens de trai!'irg ia de etruikea hcbben geochópt
en daar bea íh toeu 6 dagen ea nachten bli.jveD liggei,
waardoor ik eeo f,ikse kou beb gevat.
Ead dat verder aog gevoJ.gea voor U?
Jazeker, want door aI dat hoestea rria,kte de rek uít nlJa
longen ea daardoo! heb ik te weinig lucht on nog iu heiperste te kunuen epelea.

ïraag: Hoe Eoet aea traiÉe!.dê Jongelui zul&e elordÍgheden af-
1er en?

Ànts; Me:r zou zulke BÁ,r,d.adíge Jongelui oaveruijld voor de be-
stuurÉ BÀtie nnoeten slepea.

Vraag: Uat vitrd je de Boolcte pLaate ia het veld?
Àntls: ïn bet net biJ de tegerstender natuur]íJk.

. -- L4:)



Vraag: lrlat viedt It !a!e eD vervelende dirgetr?
Ants: 1. Vereleten noppea net 6piJker6 er doorbeenrwant dat

doet g€Ëeen zeèr.
2. Ballen net a1ler1ei baadtekeningel op tru.n buik.

DÍe kunaea e! da! tel net epeciale BÁIJpe! opgezet
zijar Eàa! tooh vlrd ik dat zoíet6 aiet hoort.

t. Te hard opponpe!. Teqeel lucht ie oanodi6e BAflaet
en bovendien bezorgt het niJ al.a BA! last.

Vraag: sat wae uH leuketo $ed6t!ijd?
Antu: legea t.V.V. op Terochelliog. Het werd toêE 2-2 due de

uitetag bLeef aooi ia BÀtalle ea Earry lÁ.Llanceerde qle
eeu Brrlleriaa.

Vraag:: Gaat O na de rredËtr.ijd ook oEdeï de douche?
Asin: Neer ti-JdeEs er aa de vêdstf,iJd nordï ik al

gedroogd. ( zoader Baleea. )
geaoe6 af-

Vraag: Wat zou U liever zlJn; eea bokeBA!, eea naeoleBÁL, eea
EaeeuvBAI, of eeÀ voetlÀ],?

Ait$: Geea boko8ÁÍ,1 r*aat na een klap ben je kaceie wijlen.
Geeu naeéleBÁlrHaat eea hap ea Je bent aassÍe r+iJ1ea.
Geen eneeuw.bÁL, yaÉt een graad te veel eo Je kunt een
plaeeía dceilea.
Nee, lk blijÍ maal voetBÀLIeD.

Vraag: rat ylndt tl va! da6eèvoêtba1?
Áatv: Daar vindt 1k geen BAL aan!
Vraag 3 lrat viadt U van afgelaete iÍedEtrijdê3?
êatv; Daar heb Lk de BÁÍ,en vaa.
Vraag: soe vilt U de ríiÀterotop doolkonen',?
Áats: Ik rri1 ae verhuren ale Kerst!&],.
0pn: BhL, Í! da-ak II voor dit irterview etr uen6 E nog heel

Teel Eportieve Jaren.
Àntu: Dar* U BÀLeef,d.

Dit yaÊ een verelag vatr ieuand die we op oí oat bet voetbal-
veld altijd tegenkonen. Zonder hen gáat e! geen enkele !red-
strijd door. HiJ vliegt over het veld aet eetr êneLheid die
door 6oea enkele epeler iE te benaderen. & toch le bij na de
wedstriJd Diet noe. lvee, drie rredstriiden achter elkaar is
voor hen geen bezwaar ê! bij zaL ook looit íeigeleu ale biJ
opEesteld 6taat.

15-



Van de redoktle .

f*. d.lt keretnu$ner tyeft u eeÊ a,fd.nrk aas. vaa h.etggrlte klubkrantJe, -toen nog gebetcn rrnedeàellngan*
b]-ed va$ de v.v. O]-d.eiroo:ra lF eeptcnl:er 196Ol.e j sargang no 1.
Ftj schïiJyen nu ai 20e j aaz'gaug, net and.erc rÍoordenve ziJn een Jacr ingelopóa. let-Éc iil ecn *""irà-ii-ialcven.dat wls'b ik, near-zc snel, dat ha.,r ik-;t-ni;i*
eéclecht.
I{ se-rêag biJ êlverse r.g, insÍ.d"ers 't sesy66 ook nietvee1 op, en]reJ.en zeid.en pertinent sekee te weten- l
dat we net hst clubblad. ln êc ?Oe JaÊ.rgeng zÍttèn,nou dan Fltl_rt bÍJ dezc vast d.ct àe eËri]r-[;ÈË;,paar ík bliJf er b1j, hÍer Llopt Le.bs-nrei;.
I"1aar Hat we1 klopt is dat de eituatÍc io ]-96O eeqècrBAS Ae,U nu..
Dr. van FIeèL schreef Ín nr. L over te uelnlg 'rkon-
!-*5tnr-6n al.s u uu het artikel v*n onae voorzÍtter
ïl "Bren'dsna l-eest d.aa. zit er rr.a" *en ïàet jo- -oi ---
boter gezegd, helenaal geen vereehit fi.
Oser tot de ordc van d.e d.ag.
De ellend.e d.Íe wo d.e laatsle rnaa.ndsn mochte* onder-viaden-met ds ete:lciJ:ee'chinc en ae lypér"actrfneu ---heeft d.e reéaktie doeu.besl_u1tán Àea"ËÀueer niËuyslul-*sJe" en:r' te schaff cn t.tr.-*""-"ïJlre.e sten_etl.nashlne eÈ. een a.g. aftaster.-lool-Ëet raÀ,iJtg3lg"ï9ul is hot ueseHlr-uq. ergcn áeu:,fft-op-iáp:.er
9y:ï_ï* brer.gen, nlts cLuJ,de]-lJL-geaeb_teven ea he*rrL.r.Etr D;;ï uj"-3r..t 3 DÉt1E Clt typsn ka:.. u:.lur::J-ijL oc!:.Ect Ír ecn hel.c ult 5,..r cu ,ra:i- i=*: rrtált tcgcn cvcrdat u in c-r tccr:o;:;{ e"i, *eórer a""-iïJei,"e,:eer
€rqEtJe lÍl&t rrela"a*htcrn .Vardere voordelee Eíj* Aát 99 r:c1. 10 F.V.E" boekjes
1!. -$ryrt:n ;.rclrffeau el3crr u1taàiïeï"r,ul'e.r_t uo.Ë"ile:1€$ rre ae].f r!*ken, cl"e advePbeníioïc t"g:.cli rr"a];s hÊt ncrt seran:lcí,err, p;r -reo:Ë -áè.iooac 

"Yoor" aader e verënÍp-.írl€sá 
"' "àaià 

- ;.q:àËiË r",, r ïuin*e)'E"ur Brídgeclnb c,iia.-r:aày re oof vóór-ar€al^e$,Íe hot ook een v*on:it.gaae uu-Ë*;Ëà'lrun eigene*deáeJ-íngeyr z. g è v€retërei"

_* Ë€Ê_--



I{a de redactÍevergaderlr€ begln J anuarJ. koneu
rÍo tlogeelxg op hat oen clr aacler terugn verêer
wenaen
Janke Hoêkstra
6ea Hofglbre
Át:nLê B}êaurí
Jeppie l{iJnheer
T,eo Groetelears
T lne Rodlenburg
P{et Hoekstra
ÀEae FIJêa,n
Berera.d EoekEtra eo
Joha,racg Spoe3-etra u eell

f"""l r!,J.,,
en eeh

fï"11,,, u

gEsooRD.

et . t u kh9 Nt "uw laar
J
L-&e

fk Troêg aa!! eea daue:í! Ligt Jan nog op êên oor?rl
Antw. tt Natuurlijk euf,f,crtr1l1op tw6é oron gaat

eea beetJe noeiliJk. rl

-É7 
*



II{T6RHÁTIONÀÁI, E]:EïJHq.

Een epecJ,aal verzoek vaa Mike ea ?JerkJe
on onderotaandê !Ísr.6 in het cLubbla.d te
publicerea.

o_o _o-o_o_o_o!o-o-o_o_o

oÈ6-o-o-o-o-o-o-o-o-oro-o-o-o-o-o-oro- o-ó-o-o-oEo-o-oro-o-o-o, o-o-o-o-o-o

fr.rl* uislet k ill n6lo,k 
,"J rJt/í r.o/e"s

(ou.l",n / / ) (u C(,J-n,o, onJ lln /*'fr^-
{y*'.t s/cc,e!Í f; lÁ" l# f*^ f.1 lgYei ,

, Í1il) onrlttl-o/r,'*

(,t*t í,,^1*{ /,.}r)



;#5!i*ráÉ#*tl'..ïïffiffi"

,wrL tr6 /t{AN, otE Qt€." 0^t AET íÊ}.!
rOËLÊuNÍ wAS, Ev:N (oAE* |(tJ(Éti ?"

*******
r.r{rJ vÉÊtaouwr voLLEot6 oP Zt JN
ÀC,{ rÊ QHOÊD6."
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$soc"*Br bef
@ffiue

adver$eerdere !
.$s
aÈt

deee r"ci:,;i e!; uil c.i,-

gÈote kerstballen waarin

jrcCl.ctl.e cace tgcr:.uo aCl-er
té6:.íicÍ's tledon::sn voo: ltr":lr, fieesci6l.e eteu,B Lu de ef-
gelcpen Jar-ee. Lle nceudêD
dit te !rcêtea doee 1n de
tlorE vaa tyeo l(eratkaartea
op. dE .bfurneakeat van d€
èa61€9. Uet EiJ! tvee

- 

ye a1 onae adyerteerdere
..qe't hun náan of herkenaia6atekea hebbéb genoateerd. De redectieI neirst a1 bazE ad"erteerdêre 'rPretti6c I(eratdÊgêtr eE een voor-
l slqedlg 1980, naarln we wee! graag Àen beroep op i, dc6a. t{ant
Eêdè.eB denkzij,,ïIr ÍÍaanclÉ1e.:*têqa ka:r bet krantJe bliJren

, draaie,B. Daarolr'ze8go! we in dit sLotEoord ,tegen oaze leÀenl
.. 9KOOFÍ BIJ OTZS ADVERTEERDERS X

D€ redac H.é.
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