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0LDtBCI0Rtt li{ ont ving zat,er*
dagmiddaq TF 5,
Uit de eersle àaflv-Bl van
TFS Lras het a1 direct 0-'ï.
Celukkig had het Zit het
antr.roord klaar Bn l ninuut

latelras de stand rechtgetrokken.
Tot aan de rust een vrijr,rel qelijk opgaande strijd met
aan beide zijden lagio kansen.
Kreeg 0Ldeboorn dan de meeste kansen, h*t Lras uiel ïf-s
die er Ê,6n uan i,list te benutten.

f,Ja de rust Êsn, uiat ue niet ger.renrJ uarÊny pêÍ"! fel 0lcJs-
boo rn ,
TfS klapte geheel in elkaar en zo konden de Êoarnsters
nog 3 doelsunten scorÊn zadal eindetijk (ueer) Êens. qe*
ur:nnan ulerd,
la qoed als ik ueet Llas dit de eerste overr,linninE dit
seizoen. rlocht ik hierin fout zijn nBern me nlet kr,.ralijk,
i.;at dat belrefc zou het misschien leuk zijn dat de stan-
cien van de verschillende elfltaIlen eens in ons clubhlad
uerden oDgenoÍnBn.

---1---



'Jan ben je uÊer bi j, er zi jn nu Ë à 7 uecjst,ri jden ge-
speel.dn het zei zeknr Gp nrijs rJc!rdan gesielc!.

íl r-rer ideeSn gesprckan,
Ltol.!ende ueeJ< op beznek bij ilUr:3,
i:rnbeer de opgsande lijn vast te houden,
::Sn ountja zou al leuk zi;n efl hct zal zeker lukken met
ri'e in:el als rJit ueekefidu

|"a beland ik den hij de zondaG-senioren.

'.1m eÉn overzicht kort ce hot-rden zilu ja kunnen schri jvan;
/-a hehhen mËl 27-2 verlsren, maar ik vind schrijven
'.reel" te mnoi en Liou dan beginnBn bij
iiLttSí1il4ru 3,
,,ic jorrtens mnesten het thuis opnemen legen HauI*ru!jk"
i'n: hei:ben Ër echf, uel voor EevCIchten, maar zoals het.
npesial is, de sterkste r.rint en dai uaË dan hier ook het
t*,;eL,
i.is gasten r.jaren de betere ploeg en ze LJonnÊn cian ook met
.!:,-1 -

;lieschien Íets geflat,t,eerd, maar toch r,.rel- verdiend.
lnnelijk volq;end r,leekend tegen Ui\iU ? uit, een beter r€-
*'r-.:-.1. taa j: 

n

iiÍel híj de pakken n€Ér qaan zitlen en SUf,lf5.
fllD[Bi][f?l\i 1? had I kkrunr 2 ap bezoek en ook hier uaIsn

cie gasten de betere ploeg.
K*n l-ret 2*, tkkrum t,ot 10 rninijlen vcor het einde de scha
beËerkt hourJen tnt 1 doelpunt tegen, uileindelijk uerd
!^A]L '7 ft

iiak irieË'gctct Caf de beste ploeq heeft geLronnen,
.r i rr.3s 3 r:Jcelpunten misschi.en r,rel iets te veel uan het
ga *rÍe.
llii is dus totaal"/-1.
il "$* zondag naar Uijnjeuoude om 0DU Z {nirt Uagenaar en
karnuitBn) t.e bekamp*r'],
.lck daar liggen ? Funíen t* uachten, laat. de baiens nu
s*nÊ ueêr naatr jullie kant o v-sreaan sn Íreein zE be;-de rïïee
Íraar illCebaarn, Het zaL jullie ei.fial zeker goed ds*n"
Lel betuijfel ik of 0iiU daar za maan'eenoÊgsn mËÊ nëêfi1.
i'laár dae je besL"
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lJu vli"eq Ík van die totaalstand 7-1 naar 17 -1 .
t

llLilts{.1{:iRÍ''} 4 i r,relisuaar van de koplaper) kreeg mel 10-rl
vocr de broek,Ik denk zo dat goallie for het uel het
drukst heeft gehad.
i-ii j hpef t in ieder geval de baI 1il keer uÍt het net Do€-
ten helen. Goed voor de conditie Corj
i-4aar uileindeliik, ju1lie doen het voor je ËrLezier, zorn
i:l-n nederlaaE is natuurl i jk niei I euk, dus maê r gelrLi
vergeten en er 8..s, zondag thuis teqen Nicator g maar
ueer met gaecle mced Êr tegen aan.
In ieder qeval Een prettige u:edstrijd loegeuenst'

0L,l[8ilttrl'i 1 tensla tle rnaakte hef €rq banl en ÊrÊsteer*
de het oÍïr de lstaalst"and tct 22-Z op le uoerGn'
Ir r,rerd n,1. in gn teqen Zandhuizen met 5-1 verloren'
Tot aan de rust êan gelijkopgaande strijd met 2 qelijk*
uraardiqe cloeqen, de stand uas dan oak 1-'1 .

jija de rr-lst een iets feller 0ldeboorn, ÍnËar het LrilEi

Iandhuizen rjie een lutlige gnal kreeg en ik gÊ1o'lF dat
hiercloor heel [.]ldeboorn van de kaart uerd getteegdr €t
kuam qepn bal Íflaer op ztn plaats, het uas alle,naal even
rraniekerig,
Irq jarnnor, l,;ant het uas niet nodig ge'leest.
r 1s de Boarnslers geuoon L,ar€r'l bli juen spelenr uas 6r
een heel andere score op het bord qekomen.
fr uerd qeen bal- goed gespeeld En Zandhuizen maakle daar
den ook dankbaar qebruik van'
iij kcnden Í-]aar irartelust r.roetballen en onclanks het 0s€-
ds keepuerk vAn Jan de stand rustig opuoeren tet 5-1.

Hope"li:ik hourJen ju1lie á.5" zondag teqen konl*rer
lïi.1dam het. knp;:i.e sr',JFl hij en het zou te msoi r,iezen om

uí3ar i:* zi jr-r, Jullie zorqen voor ean vËrrassinq! I I

l,rlals ik al eei hcu de knp erbij en
dit dan d* knplnp€t r zekar niet LlÊer
Ílissr:híen ticlrcien ju1lie (dan r.rel ciank
talies) rjcsr l'ílildam nnderschat,r ?a ja
daarl,ríifl., r r o

__*:i__*

het uordt, a1 Ís
een 5-1 nederli?ail,
zi j ju11i.e prer:*
prnfiteer den



.fu'r VHRSLAGEN

Z#NNAG ZílNDHUJZIN - 0LD[B0tRN*-

"lls je Lían u ?,1. r,redst,ri jd een verslag rnoet schri jven,
ciqn írcel j e i;el di*o in de za{ tasten óm nog enlg"iin"'i.nt,s ncrmaals te schrj.jven*

in hal iregin leek hei er beslist, nier Êp dat deze,,,:#dsí:riid r.ioor cns op Zorn trfrsbake]rt ZgU uitloDen.ilÊt' -q1tó {*ur. Eel-iik ap, r-n3ar het LiaFÊn de gastheren die
1,3 + ?t_i minr:ten op voclrstrronq kuanÊn.
.;aaï flns LJas dat het ssin cn Êr iet.s aan te dcenr EÍï net\1*sr net rust,signael uas l"ret Adrie die vsor 1*i zCIrndena q*ed deurzetten \i3í-i i-1nni4ie"

itia d* rust. lien h*'L irr onze vprdediginq vnlkrs,"nen in desil*tr en voordal irê hel uisLen LJas he{; S-1.rïeÉ')r uall er eigenli jk niei le schri j ven.
,iirnÍiaq thuià legen iïildam maar.Lieer praUersn,

i.ie hopen dat, de toeschouuers ons dan sck uÊÊr r_ien st*unaí.;in Én dat urs u o d* beide punl jes thuis hauden,

ffilffc#

---4--- Ien uit,goochreven
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.Elft flI,'oren*ns

cLl[Ëct]Ilf\t ztj - HA RKtf{A . - Zaterdag 1 6 okLober,
Zouden r,ri j, na de vale nederlaeen, deze daq Fens ÊBnpunL kunnan pakken?

Dat uas de vraaq LJaar iederean eigenrÍjk uat mep zat.ïn de reeds gBspeei-de uedstrijden L,as het misschian ai"
mogel i jk geueest om hat puntental bo '.len de nul te ver-heffen.
I'laar het schijnt rnnmenteel niet te moqen.

Zo zou het ons ook vandaag vergaan.
uel r,lerd het vei,d betreden met goede moed en voor ie-
dereen san duidelijke oF$rachL,
Als dnn rJe af"trap ger,leest, is, kun je qelijk zien r,lie
zÍch de opdracht, die henr 10 minuten geJ-eden is inge-
sproken, n0g u,eeL te herinneren.

Hat eerste begi-n vertoonde slechts r,reinig goede speeï-
momenten. f,e kan osk zeqqen dat het, rommelig i.rE$r
lïaar tochr fl3 sen rninuul of 15 spelen kreag de ploeq
uat meer vat op het spel. HBt bagon er uerkelijk Ëenbeetje cp ta lijken, In daze periode viel" er oàt< eenprachtig doeïpunt,
iJillem kon de bal te pakken krijgan, ergens midden oÊhet verdr Qaat dan ogenschijnlijk met g*mak Ê€n p:rar te-
genstanders uoorbij, uerkt zich zelf dan in de moeilijke
hoek en tach lukl het heir **k nog de bal !"angs rje keeFer
in het rJoei. t* schuiven,

gavai síi ÊÊn 1-tJ ilc0r*

ld$Bnde bi,j *e nl"r:eq ann
geui-sseld.

le l*'.eeiie ireifl zitu lrseJ. anders lcp*n dan vsruaËht,
iJe t *,;ansiander nad ook ËBn r,risse l tceeenas.h, uat Benverl-reíerÍnq betek€nde,

fen schitterende akti.e ii"r *i.k
Ëprnnq.
ïcrch naete.'"Jiltern zici-t ni.et l',.o
*n r"'crd daarcrn {rearschi inli j!<
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,rer i:er;in l"eBk zs !ek nCIq niet,
1',ae,ïr nê '1il minuten gin! het qCIËfi .foi-.ri"
,s t-egenstander maakte doeliieflfend gebruik van een li i_rieli.jke tota]Ê verstandsverbijslerini. -*r
:rr8 het qevolg haddat r,jij met 1-Z aclrfsr kua.nen ie staanin nog geen 10 minuten tijd.
I'ia deze turee, misschien te voorkaraen daelpunren, ie*k?i*f; erop dat !,rij toch uÊer in het qoede streifvpá t,eru_q-k'":a,nen. ílB ciruk. op de tegenpnrti j uerd steaJ*'f ro;;;;=ijrq'3p rioelri joe kansen ginqen er Ái.et in. tat ieiers u**_
J--Íl"l1l!.

iiel mocht deze dag schi;nL:aar ook niet lukren,j€ achtersland kon niet r,rórden uegger.rerkt, het, blee F 1-2,,;'ernmer, uant het uJas moqelijk ,leLróÉst een punt, t,e pakken,

Unlqende ueek zal het moeten I ukt<en, urant tegen Á kkrumyq;rl"iezefl dcen LJe nooit.

0. Numan.

ilt-D[sCI0fifii zi'1 ï f-c

iYtcet de 6e uedstri j d dan ueer verloren usrden?Dit l-i6orde je uit vel e kelen van epelers, voor heL beginvan de uedstri.jd.
um turee uur u.rerden LJB de r,rei ingestuurdr om dit karureÍdan maar-e!en op t,e knapp€n.

ïn hei heqin van de eerste helft, uard er nerveusl dochredel ijk qasneeid.
ïf-5 had even iets meer in de bsnen Bn scocrde daardoarcian ook rr als eerste met eer'r af standschot, die ín de ui-tarste naek terech t kua,n o

'-loch tJillem ua tr.aisheei< brarht, ons spoadig daarna €p qe*
li:ire noogte, na sen sra*hti.ge scL,:"-in*h gingen LrÊ theedri nk*:n mài aen z-1 ach berstand ini:il2Ë broBkzak,

ALs hprbafen janqon* m$,í3tÊÍ*r ue cie bnx uit zi;n qeka-

i';f:r..:'r"{aiki: v. iiiji{ c}Íls dan t.*sh suËr,:*hnli:en rnel zi jn Ëreal.ia van: 11 ï t
'íï.k hen daar aeàn mneite nj fi€,t,

het donie Funt heen
ïs zg sÍmpeltt Ên

---fid**



Íie tueede hel f t nadden ue minder
eensianders, LJillem v.K, zÊt,te ons
hoaqle rnet z I n fr.ieede goá l.
'"je qingen urt aQressiever spÊlen en
de "hatrichrrgemaakt.
biu stonden ue dan sp voorspronq.
CIÍt moclrlen iiË niet mear uit handen
soms de haren je te barqe uÍ1den ri

ilíck Numan hracht, ons op 4-2, ual
r,rinninc benadrukte,

moeite met lnze te*
LjeÊr ap gelijka

al qauLJ uerrJ dan

qeven, alhoeuel
i:on

Ílns de eersbe o vÊr-

Rimmert.

:grylyS:_t i"g rtq-s e n s chi: id s rec.lr reï: en gÍ,i ils ï:e c1i I er s

Ër dient een goeiie samenrverk.in:È tussen cie r1r*irsrecirters en de
scïteidsrecht.er te ztjn" Ne gr:ensrechte-r Íioel iir ciir-, eevai1eo, e7s61.-
in hii van mening is tiai. c{e -ccheidsr:ecirt*r ï:ur!. si:el, onbeirr:clrl i jk
gc-'draË.,.:f een andere r:vertredicq van de spel,er lj.et heeft gezi,*t-r,
i:iet de vlag een trii;.en í:Êr.rrr?.'lr i!'éii:r.ri]p de st.:iiei,jsrecilter êrrentueel-
i;an. r:eai;ererr.
Iltn spel.er kan i:i j,-'egr:ireeld, vartrrrrer hi j in ,Je posif ie is die op
dc tekening slaat.rigeber:Lci, rJe ba1 nret cie iiairrj meÊnenien zo,.rder
d;-:.I dr: sr--ireidsrecirrer dit k-an zien, I]an is ee-rr reken..,a.n da gïens-
r:echler vr:oi: ci*-'sr:irei-dsrcc.irter voldoende t,",r i.rr te grijperi.

*--7 ---

Itli,
Ir #
l-



Hïftsï
!Lijrq!!js !-.- ;rquLrRUJ;K 4,*

In het bezir van een uoetbaLtas mer de gebruikelijke
íniroud plus enkele l"*nrljes in nrijn hoafJ, vertrok ikz*ndaeochtend richting voelbal r,,eld]iiu heb ik het geluk rát: nijn erftai enigB autorit,eitenoF voetbalgebied rijk is, en cieze kenneis der voetbal-sport hadden mij zonder in LachBn uit le barst,en un"-teld, rJat r.re deze uedslrijd ecrjden ujnnen,
Llandaar dat ik eniqe n1i ài"eri:aren had uiiqenocJÍqd cn-ze verrichtingen te beltijkenr Ín valJ_s o\/eituicinn iaLzêt na rJe uoo:,,li,J al rraststaand* {.r,rat Cnn) ouirrí";i"rlzouden zeggen:rtsoh, tach nach ien elÍ'iai in [joarn ol*g0t foelballsttt,
In de stort,'loed uan knmpl.imeriten ciie hierna zsu uolQenrzou ook mij ten deel u*l1en.
iJat had ik het in gedachten al" moci gBrsEeld,

Lan nu hsa het echt, qÍnq,
0e,rledstrí jd begon rornmelig, maar al vrÍ.; gau\Àr kreqen
fij gliqe grepp 0o de r,redsirijd.
Fiet liep lekker hij ons, maar de kansen die L,e kr*nenkonden Lre niet benutten. ZeIfs ondereetekendà (;;;;r*__typte) liet de bal eenmaal tegen cie íal-stuiteranr-*J""noq qe*n doelpunteri iJe Ëerste h*1f l.

De t,u;eede helfl tregfin voor nns e$ecJ,InerEiek als onzs qehele olneg tsón n{]q Lras, uisten LJe0p aen i-0 v0orsprone Le kom€n.iiit bleef het totdat on'ze vÊrrjer goed keepende dselmanJohannes, in êÊn poqinq zijn nleurle handschosnen schennte hou.ienr een schsr met zi;n uoeten;:urirde kËren*lr-in hij i^rierp zí3n voeten rJÊ ïucht in (maar vaatbal isgapn karate), uaar:ria cJ* L':aL flriêr de grcnd h*l dnel inlrobbelrJe 
"iji.l r,;erd, samsr, met h*t qebrei( aan kcnditis varï velenaan t:nza kant, 0ns $tal"ingrad.

--*s-*-



ilaulerulijk kreeq fin$ in de hendgrÊep an i":ei re;ende eiien
ooaIs, qe1ljk lintjes op lintjesdag.
tJnze laatste man Íriet,ro, bezorgde nag iemand hrandenrJ
$aagzuur, dcor zijn voetbalschoen in de man zijn maaq
le zettaD, Uri j ven met, de proppÊn hielp nietr €Fl nie-
rnand harJ rennies bij zich" Dit leverde ons oak ai geeíl
punt,en cOr zociat rJe eíndstand 1-4 u;erd"

iYlaar za ik aI aei, mijn ploeg beschiki sver enkal-e
kerrnsrs clp rrnetbalqebied, en deze heran voorspel"len
vÊor komend ueekend €En overuinninq, optinnistisch als
?-e bJ- i j ten ,
De besie brsuLrer,s brouuen echter noq steeds heerlijk
heldar vakmanschap, hetgeen maesterschap is.

[]us kunnen Lre komende zondag na de i,redslrijd ueer
praier-r uaar het dit keer fcut ging"
Dat -lee*t u dan urel L,ear in dit orachtige voelbalkran-
tje"

Pieter da lï.

---9---
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ïr;rrioren
!!![fiC0Í]N 1,i - fiAULIRtjIIKSI BCyS 1A,*

zat,erdag rnqesten uJe orn 11 .00 uur voetbalLen tegen
i'jaulerr^ri j kse Ëlays 

"lia ons omgekleed en opqeuarmd te hebben uerd de opstel-
li*q bekend gemaakt en er qeflnten vcor de aftrap.ita uat neen Ê. Lreer tikken kreqen ue kansen oie niet
L;erden benut, totdat R. veeninqa de kans kreeg le sco-ren €n hi j benut,te deze kans, 1-0"
i)eze vooxstend Frobeerden uÊ nu vast le haudenr #ln cjat
1r-rkta eÊrsl uel aardiq, tntdat, l.tat-ilarLJi;rkse Ëoys ster-
ke.r: uerd en ui.j BËn beetje nsrr6us r,rerdán.liaar tot de rust bleef het in ieder geval 1-0,

i'Ja €sn bak je thee te hebben opqedronken tsn J. poep jesqeuisselcÍ te hebben v$sr f-I. irjunann
f'ia de r,".rst uerd er naniekerig gev6etbald,
Dcnrrjai er niet cvërzi.chletijk gevsetbalrJ uerd kreegHauleruijkse tsoys nogal r,rat, kansen dÍe niel benut uóroennf docr Sipke &nder controle u;erden gebracht, maar + 1s.ninut,en vflnr hel einr:e uer-d FJr een klein foui3* gemáaktin het vel,rJ t en'1-'1 .
In, tBqn r.ierrJ Ë] vaíï ili"rJei:*arn-zi.jcie LJeer beter gevoeN-bald sn ze k*ncÍen rrre deze 1e punt t,ot aen hal elnde uande uBdst,rijd vasthnt:dei-ro

- iius mensÊn, l-iet eerste punlje is nu binnen (alte beqinis rnoeil.ijk) Bn nu hapen ciat, ár meer volcan;

f" vodn KrÍnka

___1tl_-_



ffifuni*trem,
pCIr.nas 1q _ 0Lp.tB00RN_.1g.-

.liii rnoesten near Nieuuehorne.j,li.l besannen nner de ;Ft;;;.Uij speelden goed maar niet za goed.0ngevÊer ean half uur *u"r.t* uairo""*"n doerpunt,fen-nul veotr Udiros,
1 * 0,

l:t yas tijd, L,e paueeBrden,
Len kuartier.
Ue qingen de opstelling anders doen
.iun de graaf ging er iË "o Si"gfries gÍng er uit,
],]ï- q:ngen Lreer naar hel veld.Udiros had de af t,rap. -
Ui j Lraren €en beet je vsl,Èlaar het qíng goed.
rva een kuartier Bn paar minuten, schopte Hilbert debal ín het doel 2 1-1 .
LJa stonden gelijk.
lriaar na een paai minuten schopte udiros uÊar een doel-Punt, 7--1 Vc0r Udiros.
Aan het einde ginQ er een hóekschop voor ons.Gerke nam hemr-de*nai qing n*t ovar het doel.Jammer voor oflsr
Het Lras afgelo6ren,
9u. qingen onder de douche"Lat,er zaten ire in cle "uio,[ie L]aren muÍssiil..

Ha::ry.

-*-11---
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ïrffiisrem
I .f -5.' Ut-iJLbUUnil.-

iJe mnesten 8,15 LJEgr maar er LJaren Ëen paar dj.e ku.ra-

mei-r niet, toen hebben r,re iílarines opgehaal"d'
ri*t- rsJas S,3n toen ue ueg qingen.
l_aler onqevÊÊr 9,00 uareí''t r,JÊ begonnen t,e voetballen'
ïn rJe eeíst.e hetft de ?e minuut scoorde frnelof C-1
!-cn poos 1at'er uerd hÊt iJ-Z dar:r Hilbrand.
Lar:er d$or Êen penal.tie leqen uerd het 1*2 en nog Ben

nncsje later Lras het rust'
De lr,.reede helf t, gíng ik in | | doel en i4arines naêl

uoren hel uerd noq 1-3 door Hilbrand.
T$en ue laier gedóucht hadden qingen LJs naar huis mpt

finZe tueede overr,.rinninq,

5ible Jann

^'\



ffi:ffieËËffir
0ldeboorn E - Irnsus E ? _ 0

Ve moesten saterdag )0 oktober voettrallen tegen lrnsum,l{e r+aren on hal_f tien in de boxren we mcesten on }rl uur voetbal.ien,rrnsu:n had de aftraprze vielen d.irect aan maaï ve hierden ze teEen"ji"laas schopte nêar ileltsJe en dre schopte de bar. na,af, sÍetse, enhij zeÍ tagen mrJ , Árjea ga jtj nasr naar v0.ren en toen g1ng. ikng&r voren toe, en toen hadiien ï.€ een doeL*
Rust,

0]"êeboorn had na d.e rust d.e aftrap. Eerst voetbarden He geriJk op.Naeen nooie voorzet ven s'etse lleas de {ong ekoarde Janco.iils.as .ïritsma stond op klep. -
De stand bleef ? - 0 voor Oldeboorn

cRO.lJu - O!,prFq0tN,-
10 uur gingen ue het vald

De aftragr LJas gedaan,
fn daar gingen ue fiaar mis,daar ginqen z,e er vandoor á.,
rJn(f r q ro uli *

llaer de rusl gingen uij arSietse de Jnng rnet de bài opln schsot in iret doel ,l*í,-
Ën d*í'ura$ ds einiJetand,

Arjen Pier ïeenstra

oF,

daar had qrouLr de bal endaar schoot qrouuo 1-fi

tegenean en daar ginB
het doel af,

Ioltja v. d. Uoude,
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'F,ïf"m,Emileilw$
OrrI gËI.E MEDEDEI.INGEN
KONINKLIJKË NEDERLANDSCHE VOETBALBONË
AFDELING FRIESLANP

t,qN 0t 8[.5ii.tu!]5:Afil

iSeL re.Í t. : 0n,:Êreql!S{Ë__Êg9l-Ël:
De lurhtkoflm:lssle !àn cle K.ft.V.Ë. Afdeiing friesland sar'Jt de laatste tr*rd srt.êeds meer qecon-
irDntËerd Ílci h9t- "riLkomen !an on$€Íóchtiq.te spe.lers" in ïrÊdstrijden georganrse.r,J dóor,)n:-..
i{ iCe} : ng .

Het tlel,oea[ ilit_etaàrd qàe. betooq dAt hier sprake rs van een ovartredlnc] uan ernst.'qs aard,
wasrteoen de ïuf;htk3nmissie elrenge EeaLreqel.en zal nenen, bljvoorbeeld Lerucr.rekkes of terug-
plaai,sen rJan heL belreil'ende elítai uj.t de ko*patit.te.
ilel Best.uur nÍl alle H,H, lerenigrngsbesLuurders ni.izsn op hun sporliev* piichtOn dre zi...j i-err
catichte van *lkaor drenen te frebben, ock met bêtrekkinq tot de saÍnenstell!.ng van íle in de
komgÍ:liLie si.+.komende sl flê.|. leri,
Hel bli,Tkt voor te koftên, dat spelers Ëondef vecleende overschrljving urtkomen voor gen nleuse
leÍeniglnq zondrr dat aan de reglementarre v6rplicht.rngen !3 uoldaan, Hiervoor verwijzen wr..;

naar het Íieqlernerrt lredslrijden Amateurvoelbal' titel.l, àrtikei 5 lid ?,
ïJêrder is ons qeblek*n, dat bij diverse uerenígÍngen lid ) van hetzelfde arlikel niet Bord!-
ndeekon€n. H€t is nret toegestaan dat Errj !Êreírrgiogen, die zo$el eên de kompetrtie zf,lêrrjaÍl-
vcelhal als zandagl'oeLba! deelnemen. cjezetlde spelers in beiCe konpetilres rrr[knmen' De

bet:efíende sper.ers dienen vooi aanvsng van het seizoen hun ktuzê "zgt.erdags" of "zondaqs" l:n
nakenr dre behoirds.s disFensstie, te verlenen doar het Sestuur, voor hsl qehele seizoen
bindend is.
orverse,-,ereniqingen die aan bÈiíJe kaF,f]eLrltes deÊInemÊn hebbeír tal nu Loê ver:urnd dÊ nàlo-
li.lslen docr te qeven ván de spelets dle àên de snderacheiclen kotnper:rlres deelnenen'
Het At'delj.ngsbas|.uur sle!t" de tretrefÍênde vÉren!qlngeri hieftóe noq lot- urterli.jk I nnrenb'}r
i982 ieerste posti rn dÈ qeleqênhÊiíJ hun opgave tc dcen áan hel Aídelingsburo.

l.li:j verttouwen etop, dáL U allen ran heL bo"enstaaidê qoede notá zuli.- nemer.
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