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Utn de bestuurstafelt

Even esn realiteit: 6EEN TERRE INKNECHT.

Het begtuur moet deza,ueêk crQr r,leekend een knoop
doo rhakken.

1. Iemsnd aantrekken op rtFalatisrf om hat
terrein te onderhouden, met de 96volgen
dat de contributie omhoog moet.

2. Per elftal zorgen dat het tErrain 8r
goed Bn gekalkt bij liet.

Het zaL toch r.rel erg zijn als eBn scheldsrechter
het veld af.keurd omdet het' veld sr nlet.-'goed biJ
1i9t.

^ Uij denken dat de laden niet moeten denken dat
hei bestuur het dan maar €ven moet doen.
Er zitten al .genoeg vrlja uren van ons ln sn het
moet uel. sBn aardlgheid bllivBnr ander3... r .....

Het Bestuur.

p.5, Ic Bt iemand die Ben betere oplossing tleett
neem dan evan contact op met Jan de Jong.



Indeling spelers senilrenelftaLlen.

2e. e1ftal
Kecpcr ?

J Otter Í
H Nieuwland
Jch. Poepjes ?

O v Kalsbeek
D lïesterhrven
M v d lltíerf
IrV ï{cuda
M v lvieulen
M Veerma:r

J Frkkena
R Hui tenra

T Rldenburg
A 0osterhef

GEVRAAGD:

1e. elftal
J v d S1uis
A Bcrgsna
3 Hrekstrei
J Quarree
K Postna
J Brouwer
ï Sinnema
J Visser
J de Boor
P de !ïeer
K Kalsbeek
ï{ da Roos

H t.epjes
H Rodenberg
E Riêmersna
H Vinr

Bsn pasr UOETBALSCH0ENEN

naat 35.

TeI. firo 1533.

4e. elftal
TI Iffetseua

S de Jong
J do Jong
K Akkernang
t Jelsna
Ij v Rreden
T Ri jskanp
J T/1erd:r

A Spoalstra
K v d. Velde
ïí l(.uik
U Voolstre
I{ Srcndsne
T Uleester
Th Voslstra

Leidcr 2e elftel ; W Veettstre.
Leider 1e elftal ; K JclsÍna..
Lelder 4e elítal ; H de J.ng.
l-o-o-o-o-o-o-o -o-o-o-à-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Dinedagavond moeat de Selectle van CIIdebaorn da êÊt-
ate oefenuredstriJd spelen an us1 tegen ,Akkrum Z.
De earste :verrassÍng voor de selectie uas dat da keeper
D. Valk bedenkte als aktlef lid l.v.ín, rugklachten,
voor 0ldeboorh voorhesn een groot probleem een keeper lp
bemachtigen, maar op dit moment beschikken bra in 0lde-
boorn ovar goede keeperer fl.1. Siemen/ïhonas/5ipke U",
dus geen probleem voor trainar da heer Kooistra"

0ldeboorn speel"de een redelijke uedstriJd maar kon ds
kJei"ne kaneen dis za kregen nog nlet benutt,en ) è

íIaar ja, uat uil je ook, de aerste uedstriJd sn nog ftaar
e€n keÉr getraínd.
Het rrras da kleine Kees Raltgma die voor 0]deboorn de
scorË openda,1-[J, maar Akkrum liet het er niet hij zit-
ten en scoorde snel. da gelijkmakar 1-1, dat tevens de
ultslag L,as,

Voor 0ldeboorn eên leuk oafenpart,iJtJe en dp heren
Kooistra en Blaaur,l kondan zien hoa de heren dE ZoÍfier-
tf jd door ziJn gekomen. Voor eommlge spelers L,aa het r,lel
gned euen uat ontspanningr uant €r r"ratsn nog enkele spe-
lers die hadden de zuemband ncE niet ingeleverd aan de
badmees ter.
Donderdagavond speelde de selectie tegen Sport-Uereent.
Een veel sterkar Sport-Vereent versloag 0ldeboorn mat
4-1 .
Verder van die r.ladstrijd geen spannende momenten te
vertell en.

Zondag moBst 0ldeboorn Êen toernooi spelen in Langezuaag.
De aerctE uedstrÍjd ulerd verlelen tegen Langezuaag,
1-0.
Een LradstriJd uaarin 0Ldeboorn toch enkele kansen llet
llggen voor de geliJkmaker.

0e ?e r.redstrtjd moaet. r*rordsn aangetreden tegen de ?a
klaesgPg€n0ot F,F,5,
Deze r,redet,riJd r"rist 0Ldeboorn met 2-1 te uirlhBl'lr

0a Laatsta r,ledstriJd in da poulo r.rerd êan 1-1 qeli jk
spel tegen de. vlerde klasser Raad-Suartr gatraind door
onzs cx-dorFsgenoo! Bonne de Uries.

h3h
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Deze uÍtsragen resulteerde ln sen r^redetriJd om de seen 6e plaats tegan TiJnJe,In een uedstrtjd r.raarin de.spelBrs meBr horÍzontaar la-gsn dan vertÍcaal atonden (rret affect van de ber^rusta
zr.rembanden) r.reld er met 2-0 verloren,

Hierna uerdan ds zuembanden aan de bar L,eer redeliikgevuld an met een niet aL te grote beker t<eeroá-h;t-;;"-tant van de overgeblavên spelers huig,/kroegulaarts,

Honkie.
40*o_0_s_o_o_o_O_O_O_OeO_O_o-o_o_o-o_o_o-o-o_o_o_o-o_o-

op de da meesten zi in
misschien nlet) aan á"

HJï;-q1E ' 9uDLD.q0?.1r c... r o.. r.. o. r ' r.... r '.. o....vAN K00s( í ekst: 5, Huisman).
De bour.lvakvakantie zit Êr uraerreeds ean ueekje tfLeurfgl (of

arbeid geueest.
ïk moet er zelf niat aan denken, maar alla.De spelers van het ÊerFt+ elftaÍ naoáen-rrelemaal eêndrukke ureek. TrainÍng op maandagavond, o;i;;;;;"t"ijutegen Akkrum zt (t-t) en tevens €en vriend,schapperiïtceysdltrijd tesen Sport Vareent (1-4 n*u""íààói;-'---.,^'zondag,30 augustus kuam men in een overigená'vrtJ sterkbezat toernool te Langezuaag niet verder dan een"r""J"plaats.
ueinig hoopgevend voor de competitle, maar brj voetbarzeggên de oeFenlredstrlJden meesta.l niet alles]ue gaan echter terug in de tijd Bn vàrmeràán-Áog eenpaar feíten van het seLzoen 1á6?-r6g.

E q-



In dE vorige aflevering ziJn r,le gestopt blJ
taten vÊn de ueJ.pen.
Nog niet vermeld is, dat zs enÍge tijd bregeng
nÍEt mochtan trainen.

de resul-
rluangedra glt

De uat oudere jeugd deed het prima bij de spelregelurad-
strljd. Í
Íï. v.d. VeIde, H.R. NieuLrland ên T, Krarner ulsten vla esn
tueede plaats in de voorronde da finale te baraiken.
Hlerin zou msn het tot de derde plaats brangen,
0e jongens L,arËn ultstekend voorbereÍd dootr, J. íïiJnheer,
TLrse Jeugdapelers van 0ldeboorn ulerden opgBqeven voor deFriese JeugdseLectie.
H.R. Nieuulland uriEt zlch te handhaven Ínet orÊ. látere be*
taald-rioetbaLlers aJ.s loh. Toonstra €n G, Slootjes,
Osk Ben zekere H. van 01jk van Blaur,r-Ulf tg4 zat bi j de
eindselectle.
Femil.le van tfonzetr Haicó?.
J. Nieuulland haalde ook destÍJds al geregeld de bezr,n
door de boxen,
0e spalero maakten at esn puinhoop v8Í1r

BiJ de uedstrljd om de Henk de Jong-lsk6r meldden zich
etCIeds mear spelere van buiten 0ldeboorn aan.
Er uerd besloten om voortaan deze r.ladstrljd alleen maar
voor de rlausltnd€rstr ta drganÍseren.
0p 21-2-r68 uerd aen bultengeL,onê ledenvergadaring ge-
houden. Dit vanulegE de vsla kritiek op het bestuur.
Er kulam tlJdens deze vergadering zslfs aÊn feestavond
u1! ds bus, gnorganiseErd door Êen in het leuen geroê-
pen feestcommlselg.
Íïuzlek: ttDe Ívlatadorsrr,
0ok r,lErd de jaarl-lJkse schutJasavond L,sBr gehouden. '

Uie r.linnaar uerd ie niet te achtarhalen.
TevEns uErd besLoten dat de chauffsurs zelf de reiskos*
ten met de mederiJders dlenden te varrekenen.
Eventuele tekorten konden bij pennlngmeester D. van Alt-
huis r,lorden gelnd.
0e toto draaide nog redelljk. Deze r"rerd verzorgd door
R, Flulder, A, NiJdam, D. ReÍtsma en P.P(oppe) v.d. Feer.

Het veJ.d, beapeel.d door acht el.fltallan, uerd te vaak
a f gekeurd.
De L,ens voàr ean tuleede veld kr,lam toen raeds nÊÊr vorgnr
Een zaterdagploeg bleak nog nÍet mog.eliJk te zljnr gê-
zl.en bovs netaanda. 0verigens zou het tueade vel.d pas
biJna tle n jaar l"ster uorden geopend.

Thans (aan Lra ovsr tot het selzoan 1968-f 69,

{-
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Het eerste lras Íngedeeld bli Dokkumr c.A,B.r Irnsumt
G.í;u.C:, Go"""dtJ[r EIack noysr u,7.3, e De u81den,
Trynr,r8!.dàn, 5 tlens en fll. K. V.
0náanks de terugkeer van Ate Jeeninga uerd het ÊÊn ramp-
zalig seLzo€n.
Ue móegten ureetrrback to tha F.V.B.tr en Koos r'rerd te
laat LrÊêr van stal gehaald. lYlet hst tueede nÊt 9€€n kam-
pioen €n met het eerste degradaran.
Het sportlavan ls goms r,lreed. .

0e osf enL,adstrl jden braren uitstekend (b. V. eBn 4'1 over
'*rl nning tagen Heetenveen 3 ) .

ïhans dr,rÍnt tlJdnood mti dit epiatel naar Jv.d.1rl. te
brengen en voor de veranderlng uleer sans 3

Uordt vervolgd.

-0 -0 -0 -o,o -o-o -o -o -o-a-"J -o-o-o-o-o-o,o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Na sen uat moeizaíne startr is dan nu biJna alles in
kannen an krulken.
De ploegen van de jeugd zljn bekend Bn kunnen dus nu aan
6en eportief €n hopellJk succegvol naJaalss6Ízoen begin-
fi€n.Zoals U aI ln het vorige clubblad kon lezen zochten
ule n.1, nog om ankgle F Pup.
Dankzij de inzot van enkele jeugdbestuursleden hebben dE
l<abouters nu ook hun aantaL verdubbel.d en kunnen zlJ nu
aan da competitie beglnnan.
Aan de in het vorige clubb}ad gepubliceerde indeling van
de jeugdplaegen is, ep dss enkale aanvullingen f,ar uei-
nlg varanderd.
De tralning van de jeugd ls dit jaar ln handen van
Hn vr DtJkr r,lelko uij veel aucc€s toeurens6n.



De trainlngstiJden zijn als volqt:
A jun. DÍngdags en Dondardags van ,t'13,i;"r:::

B jun. Dinsdags van 18.00 uur tot 19.00 uur
a

D pup. Donderdags van 18.00 uur tot 19.00 uur
E pup. Donderdags van 1?.00 uur tot 18.00 uur
F pup. Dlnsdags van 1?.00 uur tot 1,8.00 uur

De trainÍngen beglnnen op 1 eept. en de spalers(sters)
hebben hlerover lnmiddsls berÍcht ontvanQefir

Dá leiders van de elF-zevan-ta11en ziJnl
A jun. H, Hartmans en H. Vínk
R jun, H,.1 , Brouusi en .l' v'd, lJourla

D pup, H. Nleur,lland en J. ve Kalsbeek
E pup. J. Poepjes en S. Sager

f Fug. B. 0osterbaan
U ziet dat Binne het als lelder aerst alleEn moet doen,

omdat Jan Nijdam uegens te drukke uerkzaamheden helaas
af moest ha*en.
Jan bedankt voor Je inzet en beraldr.rilllgheid dat Je Qn-
z,a jeugdÍgete leden het afgelopen selzoen met je kennls
Bn arvarl.ng terzlJda hebt r.l111en staan'

Oaarentegen goaken r,,tj nu dus nog een persoonr dÍe
met Binne op de vriJdagavond de F pupr ÊÊn uurtJe zsu
ulillen bageloÍden.

Dan nu nog Enkele mededelingen:
0ndat de kleino r,radstri jdgoaltjes nieuue netten nodig

hadden zijn deze vooráf nog Bvan herstgld Bn geverfd.
Johannsa en Jan bedankt.

De goaltjee r,lorden voor aanvang van de compatltie op
hun plaats-gezet rnet gaverfde lat en nieuu net!

Uoor mser nleuus over onzs JeugdÍge Ledan mag U vooral
de volge'nde nummets van ons clubblad nlet mlssen.

Jeugdsecretarle
H. v,dr Krieke.

GQ7*
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r+ UARGA - oLDEBooRN t-_ {-3;-
Ue vertrokken om 6 uur naar Uarga.

0m aen oefehr,,Edstrtjd te spelen taqen een plaatseltJke
club aldaar,
l,Je rraren mooÍ op tf jd, heel eventjes lntrainen en us
heqannen met sen nieur.le opstelllng an andere spelBr8r
Ue uarBn aLlamaal hoog ingedeeld, vooral de jongens
ïran de Df s dle nu in àe Bis zÍtten (een gedeelte daar-
uan).

Ue verloren de toasa, eerst van de r,rind êf .
Z Í j epeel.den goed totdat er aen goal kulam, 1-0'
*'e hebben Ban kleine kerper dle ean beetJe ta klein
ie voór hoge ballen.
frren lafsr schoot Sietsa Klaae op het doel en het uae
4l

l,ie Lraran echt bllj met dit doelpunt en gingen vechten
trí'r t,e uinnsn (zoals alti jd).
ïoen kr,lam Uarga terug sn schoot nogmaals, 2-1 sn svan
I ater 3-'1.

Rust-'

ueer Bn r.le haddEn een nieuule spei.Er in
v.d. VIugt.
goed, zodat r,le Ben penalty meekr€tgen.
en Ja hoor 3-2.

se Klaas ueer ln aktle en met een moole
vÍror 3-3.

nuten vÊ'rr het eÍnde schoot trlarga at nog

ds beter totdat hat ft'.litJe 9in9.
onder dE douche Bn to ln met s€n regsnbui

Ben mooi€ sn drege com:atitle krtjgeílr
n goed spalen.

De niauue keeBart
A rJen l/eenetra.

o
o"*

Ue begonnen
het veld" Ptet
Ue begonnan zo
taltja nam hem
Toen kuram Siet
lsp zorgdo hii
Nog gsen 10 mÍ
S6n ino 4-3.
Ue Lrarden etea
Ue qingen sven
naar huls,
Ue zullen nog
maar ula bLlJve
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A Jun.
B jun.

D pup.

E pup.
r PUF,

115

215

q((
s08

610

3119

31 50

Langr,leer

0Ldeboorn
0l.deboorn 14.00
Udlros 1o.oo

J. Klljnstra
' la.oo

11 -O01 1 51 0ldeboorn
1429 0ldeboorn

[rJarga

U. V.

1c g8?

2a 81?

3e 843

4e 84fl

A enguirden
1 9.00

Elalzlrrrl rnn - íll '{al-aar-svr\r.v-G9rí u4uLUU9l aa

0l.dsboorn - F. F.5. 2

àLde Loo, n - O. S, l.
ÍYli l dam 01 deboorn

gErg,E'.-

1e D0NDEROAG 10 Êeotember Aanvang 18,45 uur
5 38 Thor , Oldeboorn Scheldsr. H. Nieuurland

E pup. U0ENSD$G. 16 septesber Aanvang 18.00 uur
E15? Oldeboorn Heag

i

ir,ro zl,ni vÁll DE v.v. oLDEBooRlt rs EEI{..
!
í

?cg9

2AA6

7'L
53

1^An 1 E, Ê+ar.^hártÈs uarraJvrvgr,È

11.00 lïJ. J. Bok

d to.ro
10.00

aI

t t l.tc Jo Llc#A o?A - }tárLoo,n
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11.

B

!
E

klasse
pup.6x0
pup. 610 ó

jun. 115
jun. 

"15

pup. 466
p1lp. 508

ï{. nr.
1 429

1410

11 Z5

11 5e

I rnsum
0ldeboern

0ldebeErn
0lde,boorn

1126c Cldeboorn
1 15rJ 0Ldeboorn

20i)9 ,Ol d eharerl

2C8{t Renado 4
72 tsIa.ck Boys
65 0ldeboorri

A1 D.ïf "P.
38 01det- s0rïi

Competitie-rvedstri j den 1 6, 18,
Vledstri jd

-0ldeboorn
-Wergir

-c.v.v.0.2
_ïr. R n

-Oldeheltpade
-/rkknrru

-0 .lï .1.r.

-0l deboorn
4 -0ldeboorïr

-Irnsum 5

-0ldeboorn
-'r.,0 .P . '61

19en20 scpt
Aanvang

18 ,00 r

18.00

14.00
10 .0íJ

10. íJ0

1 1 .0r)

14.00
12.0C
10 . t,.l

10 . ,,J

sept,

18. Jo
18,30
1s.10

1e"

3ë,
4e.

1e.

A jua.
B jun.

$|02

s1?
843
s1.0

cgfnJ-wecistri j<ten. Donderdag 24

$4S winn. Delfstrahul zen/d.e Blesse
winn. Iherl0ld.eboorrr

hot trguzolen rn"t 
"un 

inworp,
doelech.rp of andore epol hervatting

*70 -



Conopetitie-r.;edstrl jderr Zr, Zj, Z6en27 sept

F

F

klas se fí. nr .

pup. 610 \4ZA
pup. 61C 1+rO

jun. 115 ,121
jun.215 t115
pup. 46ii 1125a
pllp. 50u 11 +9

Vfedstrijd

Y. V.Aengwirden
G.A.V. C.

Ze erobberr 2

!! arga
0ldcbcorn
frnsum

-0Idabosrn
-01de boe rrr

-0ldebgorn
-0ldebsorn
-Lrimgweer

-Oldeboorn

-0irieboorn
-Lrenrnar 5

-0ledbocrn
-V . V. Àcngv;irden

-fiÍlI'lV.

18.JO
18. CC

12..30 r

9.ou
10.00
10.15

i4.oJ ,

11 .O0 :

12.OO

10. 3r)

A

B

D

E

1e.
2e.

Je.
4e.

8A?

817
845
s43

2C J8, V. V. Aengwirderr
2098 0ldeboorn
7,? C.A,B. 5

64 0ldeboor-n

r lJoe

l-o-o-o-o-ooo-o-oro_o_o-o-o_o_o_o_o_o_oao_o_o_o -
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-H.H. Handelaren! T.k.a.gr.
partrj éênbenige spitsen (rech-
terbeen ontbreekt).van houtza-
gerij. (60.000) Ook wel te ge-
bruiken als stadionvulling (pu-
blick).

ls.Aoenen.
. 7,Lg6

l&a
lrl

5 Middenvelders te koop aan-
geb. in redelijke staat - moet
iets aangedaan worden, dan
kunnen ze \ryeer lopen.

Gouden belegging! Grote par-
tij geslachtsdeelbeschermers in
div. mate: (voor elk nhuw lid
b.v.). ^1-L-



Humor is humor als ei hu-
mor op staat..

-r-z-

I

keltje gedurende 3rl uur.

In_ K. Kwiek uit St. Uderode hebben we de nieuwe.

nl?:l*:ge r "tekker s p.i nge n 
;. - iir rpïá 
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Í*Íi Jaeques le Grand uit Marseille blijft proberen

;s! iegen de Eiffeltoren op te springen. Vahdaag

,lJ sprong hrj 1.52 meter hoog; Morgen probeert hij
i/ het opnieuw.

h\* -+5 I

l0 bijziende, 1ryat oÉdere duit-
se herders zoeken arme bewa-
kingsdienst (met goede ogen)
om in 4auws. sameqwerki.4g
dreigend te kunnen optr.

-72 -


