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VERTOTIIÍG V OI.DEBOORN.

In tcgenstelling tot de laatste jaren heeft het be_
stuur gemeend on dit jaar weer een verlotin3, mét d.aaraan gekop-
peld een feestavond, te moeten organiseren.

De loten zijn inmiddels al binnen en vorden
veek via de }eiders verdeeld over de 5 senioren elftallen
el-0tal van'de A jr.rnioren. Het aantaL loten wat per elftal
dient te worden verkocht is 2O per pers. De lota kosten
per stuk en het totaal aantal loten is 20OO.

tíorden alle lotcn verkocht dan geeft
dit dus een bedrag van Fl. 500or0o bruto. Na aftrek van alle kos-
ten (nruziek yoor de .0eestavond,l prijzengeld enz.) tropen ,,re strJs
een bedrag van zorn F1. 2O0O'0O over te houden.

De feestavond is gepland op 21 februari 1991. Het
prograÍma voor die avond wordt latet via het krantje aan u gepresen_
teerd. we'rekenen er op dat elke speler toch we1 één boekje kan
verkopen e& ve dus niet op het laatste moment êËn aasrtal hal-f lege
boekjes iagerevert krijgen. Mochten er ook mensen zijn die graag
een boekje voor de v.v. OLDEBOORN willen verkopen, dan kunnen dázeterecht bij een van de h eren van dc FEESïtrO}S{ISSïE
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Beste sport- en puzzelv rienden,

Li kunt nu nog sneller klaar zí jn rnet uw Gaia puzzelposter.

0e Gala puzzelposter aktie is een dtorsïaand sukses.
Ër wordt driftig en enthousiast gespaard. De puzzelstukjes vl iegen de
winkei u it. Ur"r poster gaat snel de volle kant op.
Maar het kan u niet snel genoeg gaan - zeg nou zelf.
Daarom hebben wij gemeend u nog een extra handje te helpen.
I nges loten v i ndt u g0 puzzel stukjes.
Dat is heel wat, wêardoar u nog sneller klaar bent met uw poster.
l{aardoor u al heel snel Ce beloofde 350 gulden ïn uw clubkas hebt.
En d;ar gaat het toch on

fabrieken b.v"
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Teuens verzorgen wii aok Uw subsídie aanuro,gen.
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Kocp nir het'Friese Voetbalboek'

vsor de halve prils en steun uw clubri

wruw.."
lsacpes#

* V*:lcr !e$en verkccht exemplaar stort
d* uitgever f ïS,* in de clubkas.
{deae aanbieding is get*tig tot 31 december 1$8S}

Naar aanleiding van het 75-jarig
bestaan van de Friese Voetbalbond

is 'Eerst de man' . . . voetbal in
Friesland verschenen.

Het is niet zó maar een jubileum-
boek geworden. De redactie

bestaande uit Chris Kruisinga,
Wim Vervoort, Willem Stegen-

ga en Symen Kingma, hee{t sa-
men met vele medewerkers een
waar epos geschreven van het

voetbal, zoals dat sinds 1883 in
Friesland is gespeeld.

De auteurs schreven het met
honderden foto's, tekenin.

gen en tijdschriftfragmenten
geïllustreerde verhaal van

personen, clubs en verschijn-
selen op en om de Friese

voetbalvelden. toen èn nu.

Hl Ëiï$Htre iï,ï$ïi;*ïHï i.À:#iiJïïÏ"ilï' tr P Ë, -
Het boek is veri{rijgbaar in de kantine en bij onderstaande adressen:
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INHAALPR0GRAMMA ZATERDAG 6 EN Z0NDAG 7::.DECE|"1BER 1990.

A-junioren zaterdag 6 december

l8L. 06 VVI-07 0ldeboorn

B - i unio ret z,a!e_q9.aL.lí d.e.qemb,e.r -

22L, g? GAVC 2B-0] 0ldeboorn
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E" v"d." Dan
J. Drjkstra
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L.J. Menger
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' Wedstriidprogfamma zaterdag senioren
ZATERDAG I'$ECEMEER 1980

ae klas I (C2'l)
gorredi.jk zn Z-Rottevalle 2
jubbega zn ?-Hrv.tsoys L

Bakkeveen zn-ONÍ 4
RïT' i-11a1a1ut ,n
Dr.Eoys 8-Oldeboorn zn

Wedstrijdprogramma iunioren A
ZATERDAG i] DEcEt'tEER 1?to

Oroer 4 (to?)
Hrv.Boye 2A-Oudega U
lleeg-YVC
Oldeboorn-lJo1ve6a zo
VVI-NOK

Wedstrijdprogramma junioren B
ZATE.RDAC 1' DECEMBER 198C

Poule 9 (22ï.)
iIrv.BoJre JB-Langweer
ljieuugschoot 2B-GÁVC ZB
l{eerenveen JB-Oldéboorn

Wedstrijdprogrammá junioren C
ZATERDAG i] DEgEilSER 198c

Groep 7 (1t1)
Gorredijk 2C-Heerenveen 2C
Oldeboorn-Wolve6,a Jë
Langezvaag-Hrv.Boys ]C
GAVC-Oudshaske
DtíP-.Ioure jC

Wedstriidprogramma zondag senioren
ZOI{DAG 14 DECEilBER 1q8O

1e klas (8Ot) a x 4.'
fil I d an-Eo o rnbe rgum
Sparta-Oldeholtpade
Tere che ll i ng-OLd e bo orn
Bakhuizan-Robur
IlDl-Buitenpoat
l{arga-Akkrun

4e k1a6 J i828)
GAVC 4-0erterp 5
Ger6loot Z-l,angezraag J
GorrediJk 4-Irasun 4
0ldeboorn J-tíislolia J
5e kls.s c (8tf)
Sportclub 4-ODIS 

'oNB ?-Ëeereaveen 5
De Sweach ]-OI,tebocrn 4
Ni.euweschoot 6-Àkkrura )

l. Blauw
H.H.!1, Bijlsna
J.Il. Vo6e1zêog
J. l.lielseÍae
F. lianstra

G. .Hunnana
A. Sloterwi.jk
G. EppÍnga
D. foekena

D- Nijdam
ii.G. iía0perveen
R. Jonkman

J. v.d. ldect
MeJ. D. Voêtberg
H. Schriener-Schoolenar
L. Uialna

S. Boersma
B. Bosoa
Th. Foks
D. BokÍle
lí..I. Prrper
Í.D. Schuur
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