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Zondag 2 sept.
Deze maoie zamer behoort al bijna weer tot het ver-
leden, hetgeen betekent dat in dit geval de voetbal-
competitie al weer is gestart. 

-.:Direct na de feesten moest het 7e thuis aantreden
tegren 5t. Jacob.
fn het veld een veel beter Oldeboorn, maar opgelegde
kansen werden om zeep geholpen. Doelpunten bepalen
uiteindelijk de uitslag en de 2-2 was wel een juiste
verhouding. Jammer, maar het kan nog wel eens een
kostbaar puntie zijn wat is weggegeven.
Oldeboorn 2 stond zondagrmorgen voor een zvrare opgaaf ,dit dan letterlijk en figuurlijk. N.I. de uitwed-
striid tegen Irnsum 2. Het was dan ook ïrnsum dat de
wedstri jd maakte, maar 3le Boarnsters maakten de d.oel-punten, wat uiteindeiijk de uitslag bepaald. Al met
a/ een prima 0-2 overwinningr \
)ldeboorn 3 zag z'n wedstrijd verplaaËst naar woens-
dag 29 aug., maar ondanks dit, bleken de lfargasters
toch de.beste ploeg en ze stuurden Oldeboorn dan ook
met een 3-0 nederlaagr huiswaarts.
Voor degene onder u die het nog niet weten, de v.v.
Oldeboorn heeft ook weer een zaterdagmiddag elftal.
Uit enkele oetenwedstrijden bleek al dat er een goed.
elftal op het veld kon worden gebracht en de eerste
competitiewedstrijd op donderdagavonè 6 sept. was
tegen Leeuw. Zwaluwen 8. fn deze eerste wedstrijd
waren de Boarnsters heer en meester_'en de uitslag
werd dan ook 8-0. Oldeboorn kan het zeker nog ver
brengen in de 3e Klasse FVB. fk kan'.een ki jkje te
nemen bij dit elftal dan ook zeker bij u aanbevelen.
Zaterdag I sept
Oldeboorn zn. moest op bezoek bij Cambuur,/Lwd. 4. Ookin deze wedstrijd bleek dat dit elftal knap kan pres-
teren, dit getuige de knappe 0-6 overwinning. 6a zo
door.
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Zondag 9 sept.
Cld.eboorn 3 moest thuis aantreden tegen
Ook deze wedstri:d bleek dat het 3e het

Rood GeeI 8.
niet giemak-

eigenlíjk
doen en

keiijk krtsgt deze competitie' R9"4 Geel'
een veteranen elital, liet de bal het werJ<

slagen van de eerste 2 wedstrijden, zien we
hiel 2 punten voar Oldeboorn. Aanvang L2'00
Oldeboorn 3 gaat op bezoek bij OSI '78 5. en
deze wed.strijd zai het moeili jk worden om i
pakken, alhoewei je.weet het nooit-

de Boarnsters werrlen vooral de eerste helf t van het
kast je narlr muur gestuurd. De 1-4 nederlaag was vol-
komen terecht Erezien de spelverhouding'
Oldeboorn Z, oàX in z'n eerste thuiswedstrijd, moest
het opnemen tegen csÏ '78 2. Ïn een goede wedstrijd,
met d.e thuisclub het gevaarli jkst, bleven de punten
in 0ld.eboorn. Het werd. een knappe 5-2 overwinningf .

Oldeboorn L, die bij de Westhoek op bezoek moest'
d.oor velen aIs kanshebber voor de titel ingeschat,
leverd.e wel een hele knappe prestatie, door de west-
hoek maar eventjes met L-3 Èe rzers]aan. Door deze
keurigre overwinning ben ik dan maar zo vri j, ondanks
dat grêli jke spel van vorige week, Oldeboorn tot een
titelkandidaat te rekenen.
woensdag 5 sept. leverde oldeboorn L ook al een knap
stukje werk d:oor voor d.e beker Blauwhuis zm. met'1-2
te verslaan, waardoór de Boarnsters dus verder beke-
ren.
Programma zondag 16 sePt.
Old.êboorn L moel op bezoek bi j Fochteloo. Geen gemak-
kelijke opgaaf, maar de Boarnsters zullen zich zeker
niet |atdn verrassen en beide punten mee naar huis
nemen.
Oldeboorn 2 ontvanqt Bakhuizen 2 en gezien de uit-

toch ook
uur.
ook in

punt te

Uitslagen zond.ag 2e Klasse FVB.
5t. Jacob - Fochteloo
Mi ldam
Gers I oot

- Nesurant
- Zandhuizen

???2???
4-0
3-5
1-4
L-3

Aengwirden- FFS
Westhoek - Oldeboorn
Buitenpost vrij.
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Tot besluit noq een opmerkingr ten opzichte van dit
overzicht. Het is voor mij ondoenlijk om van iedere
wedstrijd een volJedig verslag te schrijven.
Hier ) iglt mi jns inziens een taak voor de leiders,/
aanvoerders om iemand hiervoor aan te wijzen.
Dit garandeert een g'eregelde verschi jning van ons
c I ubbl ad.

Succes !

Albert Ni jholt.

De redaktie is het bovenstaande volledig eens.
í'tlillen we ervoor zorgen om iedere 2 weken een club-
blad te laten verschijnen, zal er voldoende copy moe-
ten worden ingeleverd. Dit behoeven niet alleen wed-
strijdverslagen te zijn. Ieder ingezonden artikel
(wat enig'szins door de beugrel kan) is welkom.
De redaktre staat verder zeker open voor uw sugges-
ties.
Dus leden als er iedere maandag voor 20.00 uur regel-
matig de nodigre copy door de bus valt bij P. Ti jsma
J. Benedictusstr. 33, zal er zeker in de toekomst re-
ge lmat Íg een clubblad verschi jnen.
Nog een kleine suggestie van de redaktie;
mocht u nog voetbalattributen (kIeding,/schoeisel etc. )
kunnen gebruiken c.q. willen verkopen, even schrifte-
lijk doorgeven op bovenstaand adres.

De redaktie.

lqm#'
i'ïd#[',
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ZATERDAG 15/9.
01.5 OLDEBOORN ZM. VRTJ
1t t 3i.06 N. o. K. Ai- - oLDEBooRN A1 10 ' 45 u '

21.3 OLDEBOORN 81. VRTJ
452 1076 '

521 ]208 OLDEBOORN El- _ AKKRUM E1 9'30 U.

540 1260 TERHORNE El - OLDEBOORN E2 ].1.00 U'

VRÏJDAG 14,/9.
ó10 L429 OLDEBOORN Fj

ZONDAG 1.6/9.
803 2017 F)CHTELOO L

809 2052 2LDEBOORN 2
823 L3 05Ï '78 5 -

_ AKKRLM F1 1.B,OO U.

- 7LDEBOORN L 14.00 Lt-
_ BAKHUIZEN 2 ].2.00 LI.

OLDEBOORN 3 1.2.00 LI.

ZATERDAG 22/9.
0L5 8L AVC 3 - OLDEBOORN ZM. 1"4'00 u'
1.].1 OLDEBOORN A1 VRÏJ
21.33134TERSCHELLÏNGzl_oLDEBooRN81.14.00U.
452 LoZZ '

irj izoe TRNSUM El - oLDEBooRN 8L 11'00 u'
540 1255 zLDEBOORN E2 - wwj E3 9'30 u'

VRTJDAG 21./9.
61A L428 1LDEBOORN FL - ÏRNSUM Fl 18'00 u'

ZONDAG 23/9
803 201.3 OLDEBOORN 1. _ NESURANT 1. 1-4.00 U. D' JORNA

80g 205L LEM|ER 3 - OLDEBOORN 2 1L'00 u'
823 15 1LDEBOORN 3 - GAVC 5 L0'30 u'

ZAALVOETBAL V, V. OLDEBOORN.

MAANDAG 1/ 10 UTTNGERADEELHAL AKKR{JI{

OOg OLDEB:OORN 1. _ ZONNEHOEKBWRT 1. 21'OO U'

DTNSDAG 9/10 DE T-WÏNE GROUW

oo;- GAVC 4_. oLDEEo-oRN ! 20'20 u'



Drachten 4 - OL,l.eboorn L

.l/a eerder van .Akl<rum en Odis te hebben verloren Ë/as
het eindel i jk zover, tie wonnen, en hoe.
Met maar liefst L-9 werd Drachten ingemaakt. Een mak-
kie zo lijkt het, maar dat wds toch even anders.
Een ruststand van L-2 zegt wat dat betreft vold.cende.
Drachten wist zelfs nog op voorsprong te komen.
ïn de 2e helft wisten we bijna alle Àansen te benut-
ten. Jan Nijdam scoorde 5x, Johan 2x, Sietse Akkerman
I.x en Harm Lx-
Ook hebben we reeds de eerste wedstrijd vaor de be-
ker gespeeld. We wonnen met L-2 van Blauwhuis zm.
f n een wedstri jd die het aanki jken niet waard was-,
wisten we door goals van Johan en Sybrand toch nog
de 1-0 achterstand weg te werken.
Blauwhuis zm., spelend in de 3e Kldsse tezamen met
Oldeboorn zm., was veel ieller dan ons. We moeten
hier dan ook /??aar verder niet over praten en schrij-
ven. We zijn een ronde verder en dat is het belang-
ri jkste .

Harm.

Oldeboorn 1- - St. Jacob L

ZondagT na de feesten moesten we aantreden voor de
eerste competitiewedstrijd tegen St. Jacob.
Dit brengt elk jaar de nodige zorgen met zich mee,
maar dat viel gelukkig dit jaar enigszins mee.
De wedstrijd op zich viel gelukkig wel mee, wij had-
den de meeste kansen, maar die werden niet benut
op 2 gioals na. Tot na de rust stonden we met 1-0
voor. J. Ti jsma werd grewisseld. Hi j had een maag-
bles of kramp of hoofdpiin of alle drie (wie weet).
We hopen nu natuurlijk dat hij volgende week weer
kan voetbal len.
Sietse Berqsma die het 7e doelpunt heeft qemaakt,
werd ook gewisseld vanwege zijn blez (enkel, of..).
5t. Jacon deed ook nog wat tegen, ze kregen 2 kansen
wat ook 2 doelpunten op leverde. En zo werd het 2-2.
En dat allemaal op Radio Boarnsterstim! ! ! ! !

Age de Spits.
//



rje Westhctek I - r)l'ieboorn ]

Afgre}openzondagrwachtte.onsd.ezr+areujtwedstrjjd
te-qen'd.e llesthoêk. Een ploeg 'L-te vor.rQr laar 3 pun-
teí van Oldeboorn afsno-epte. Iloe antiers zou het ae-
ze keer gaan.
oldeboorn nam in d.e eel^st e helf t het initiat jef gre-

ljiinhand.en,ietswaardeWesthoekdujdelijknjet
rèkende. Men wist z:ch geen raad met het groede com-

binatiespel van Oldebc-'orn' Iiec veldaverwjcht lever-
de echter voor de pauze slechts L trefier voor olde-
boorn op. Het was'Jan Visser rlie de scQre opende'
.lfa de rust verd. old.eboorn teruggedronqen op eigten

helft door een aggresief spelend de Westhoek'
Toen men na. ca'-25 mrnuten spelen in de 2e helit
Àoq ae geli jkmaker niet had' greproduceerd' s)aegr de-
,*- ugtgrásiviteit over in onderl inge woordenwissel in-
gun h1j de spelers van de ílesthoek'
Old.eboorn wist onrLer d-e druk v'andaan te komen 'loor
enke]ema]end.eba]ge]ijkvanachteruitnaarVor9n
te spelen, alwaar onàê spitsen Sietse Akkerman en

inva-llerspits Kees v'd'. 
-Veld'e de stand op 0-3 brach-

ten. De Westhoek was toen d'uideli jk verslagen' Men

ir^""g nog: wel de helpende hand toegestoken van de

wel zeer verwarrend 
-fluitende arbiter, die het no-

dig vond. in de Iaatste minuten nog een onterechte
stlafschop toe te kennen. Deze werd verzilverd' zo-
daende ook de eindstand' bepaatd op 1-3 voor )lde-
boorn. Al met ai een prima overwinning'
Zondagr reizen we af naar Fochtelao' alwaar we om

L4.00 uur hoPen aan te vangen
Hopeliik tot ziens in Fochteloo komende zondag'

Pi et

/.



Oldeboorn 2 - Akkrum 3 Zaterdag lB/B

Met een wat and.er elftal dan voriq Jàlr en twee re-
serve speiers van het Le ( Jan v.d. W- en Sietse À' )
trad.en hle om 19.00 uur aan tegen Akkrum'
Met een stevigre speech van cie nieuwe coach gringen
de spelers eensEezind het veld op.
Met 

-een 
groed spelend. Akkrum 3 en een slecht spelend

Oldeboorn 2 gingen we met L-2 cie rust in met een
goal van Sietse A.-ne tweede hel f t hetzel fde beeld. AI in de 2e minuut
verdraaid.e Joh. Fokkema zich en blesseerde zi jn
zelfde knie als voorheen. Twee dag'en later liep hij
alweer op krukken.
Met het eindfluitje was
moqen hopen dat we dit
nen handhaven.

het L-5 voor Akkrum en we
jaar cns in de 2 Kld"s.se kun-

Jel le.

Irnsum2-?Ideboorn2

Zondagmorgren vroeg veràameld.en de jong:ens van het 2e
zich bij Btundsma om vandaar de tocht naar Ïrnsum te
ond.ernemen. Hoewel aan de meeste gezichten te zien was
dat er danig gefeest was, waren we allemaal present,
al moest onze coach L langrslaper uit bed I ichten.
y'/a een b.akje kof f ie in de kantine van Irnsum hebben
we rustig ons tenue aangetrokken en kanden we het veld
in voor onze warming up. De duur van de warming up
elas zeer kort zodat we lucht genoeg hadden voor de
wed.stri jd. Eenmaa) begonnen bleek dat we de meeste
lucht hadd.en verspeeld tijdens de feestdagen en kon
Irnsum naar hartelust aanval Ien, maar een a I lerte
verd.ed.igfing en een schorre keeper hielden de nul vast.
via een- van de weinige uitvallen konden we zelfs 0-L
scoren via llillen. Ti jdens de pauze bleek dat er wel
"enig,e,' spelers gewisseJd wilden worden. maar omdat
onze grens/wissel als grensrechter uitstekend fun-
greerd.e lieten we dezelfde eIf het veld ingaan. y'fadat

í* in d.e 2e helft Irnsum enkele goede kansen hadden
gtegeven om geli jk te maken, welke ze niet benutten,



besloten we om noE een 'keer -voor t. Í::: hoe het wei

moest. Hel: was Jah Meester die een prim'f rf'f'r?vc1 1 voor-

treffelijk afrond'ae' Hiermei f'ucht hij ziJn doelpun-

tentotaal a j op geii jke.hoogrte als verleden jaar en

kunnen we nopliiix noq heel-'wat beauty's van hem ver-

wachten. Dtt was tevens d'e ein'Lstand'' zodat we met

een verd.ienstelijke 0-2 overiinninq richtingr douche

í22ï" ̂ t 
j noE te verte I I en dat deze, .wed:s-tri 

jd J anqer

auurde dan d.e sIaaptijd' van cnze "IanqsIaper" en de

aanweziEe supporters te be)d'anken voor^- hun aanmoedi-

ïf"iïZi;. week tesen osr 2' een nieuwkamer in onze

Kl asse .

Bi nne '

Old.eboorn D - Nieuweschoot D

Op woensd'ag 29 augtustus .moesten we thuis voetballen'
Nieuweschoot- naà in 2 minuten 2-0 gescoord' Maar' met

kap en draai 'iZïuïi'rà Àuuitl ix z:t ' Even tater werd

het 3-L. Fust.
|Z' ,i.-í" #ï'í;"^en ran en -!nlelea-1 

t:,1"^t- Y7t1;"o71
ï7^""ït"1LLi :r;;;"'';'; i's' w i e t,s e 

.? 
n 

-r 
unt 

1',7 -:*1:u 2 .-nubracnt vee! vt trd.e ik 3_2 bi jna in de
naast'mij- Door JeJger t??.c --'-+^ ;u 2-q .Tel
iïitttZitiï. el"i'utut"""d'"o'oi wiï-t"-L :"?.Ít^u.-t-u ^7.^tur.tun'onot'fruiíïL"o", "n'Jn' 3"-;' "';- en i( 3--5 ;,,Y11'^'*" .::y:""r2?1
Z1i'ï"2;';ï" "ín-'Lïàní" "in.oo\ -ïj*tmar 

over ieder'
een heen maar hi j kwam ?p.d" lat.
b-.s. Bolie bedank voor het drinken'

ThonY Bakker-

wij moesten tegen grouY voethal len
sander maa?t. íut êerste doelPunt
toen maakte grour4 er 7-7
naa d.e pause maakte grouw nogr 4 doe'l;;" 

ma'akte ik ook een doelPunt en
I punten
was het 2-5

jeroen groetelaars '



H.H. Handelaren! T.k.a.gr.
partij éénbenige spitsen (rech-
terbeen ontbreekt) van houtza-
gerij. (60.000) Ook wel te ge-
bruiken als stadionvulling (pu-
bliek).

t-t{-.tP

t-lLtR

5 Middenvelders te koop aan-
geb. in redelijke staat - moet

iïï#":'ï::,,ï;:ï:"' 
dan

Gouden belegging! Grote par-
tij geslachtsdeelbeschermers in
div. maten (voor elk nïeuw lid
b.v.).

W rl Z*I*G Ilyg _! RrlQ RAIWaA L!-P_UE ILL EA ;

VRTJDAG 14 SEPT. .1 . ,- . AANVANG 18 . 45

OLDEBOORND_WARGAD

VRIJDAG 21 SEPT. ,4.,9. A.4NV.4NI3 18.30

OLDEBOORN D _ AENI'-WIRDEN D

TE I{OOP G E V R A A G D'

VOETBALSCHOENEN MAAT 31
VOETBALSHIRT MAAT 1.28
VOETBALSOKKEN MAAT 31. (PL]PTL/JIJNIOR)

A. K. HARSTRA TEL. 1.445 .

69v,elqr9e0:
Rê70/e6êR ydo/( Hê7
C(uBRlêo /'v,gKtlK r
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Uit de oude dr:os vdn.. -.Koos.
Tekst: S. Huisman.

Oldeboorn zm. was het seizoen 74-75 ingedeeld in de
4e Kla^s,se R FVB en zou het tot een 2e plaats weten te
brengen, hetgreen promotie betekencie. De te bestri jden
tegrenstanders waren Akkrum 2, Ti jnje 2, Jubbegra 2,
Drachtster Boys 9, Gorredijk 3, de Sweach 2, Heeren-
veense Boys I en ZVE 3. De eerste wedstrijd werd al
op hloensdagavond voor de feesten gespeeld en bracht
na een 3-1 voorsprong een annodigre 3-5 nederlaag te-
gen Akkrum. Vervolqens een verrassende l"-2 overwin-
ning in TÍjnje net doelpunten van F. Engelsma en J.
Quarre. Daarna 2 wedstrijden waarin de doelpuntenma-
chine op voJ 1e toeren draaide (overwinningen van 9-0
en 0-6, deze laatste uit tegen de Sweach. .f/a nog een
paar weken niet te hebben verloren was het Akkrum dat
een door invallers gehandicapt 2Ldeboorn zijn tweede
nederlaag toebracht (2-0). De ranErlijst per 24 nov.
werd aangevoerd door Heerenv. Boys (8-L5) en Olde-
boorn nam op dat moment de 3e plaats in met 9 punten
uit zeven wedstrijden. Het jaar L975 leverde aanvan-
kelijk louter overwinningen op, totdat eind maart
Dr. Boys met 2-0 een einde aan de zegereeks maakte.
Doelman Joh. Veld was zo ongelukkig in deze wedstrijd
zijn been te breken en werd vervdngen door A. v.d.
Laan. Verslagg'ever J. v.d. Veen vroeg zich af of het
een scheidsrechter geoorloofd was voor de wedstrijd
enige consumpties te gebruiken, aangezien het beslist
niet rumbonen wdren. In de eindstand wist men tenslot-
te Tijnje L punt voor te blijven en een totaal aantal
van 27 te behalen, zodat men het volgend seizoen een
klasse omhoog mocht. Heerenv. Boys werd de kampioen
met maar liefst I punten voorsprong.
We komen dat seizoen in de diverse verslagen o.a. nog
de namen tegen van Theo JeLsma, J. Zijistra, A. Quarre,
J. v.d. Wal, R. Eysinga, H. Knol, J. v.d. Meer, S. de
Jong, M. Hofstra en Jappie Wagenaar (Ieider). Jappie
nam halverwege het seizoen de taak over van 5. Knol,
die zich steeds meer op een ander gebied ging inzetten.
De A-jun. moesten het opnemen tegen frnsum, Akkrum,



Rood Geel 2A. FVC 2A. Warga. Friesiand 2.4 en Jubbeqa
2A. Spelers waren B. Oosterbaan' F' v'd' Meulen' 5'
Teuni'ssen, W. Nijdam, F. Bies' T' Rodenburg' S' Rins-
md,G.Otter,R'Valk,R'Veldstra'B'vanI{eel'D'
Ve'nema en H' Bruinsma- Henk de Jon-cr fungreerde ais
leider. Alvorens d.e competitie van start gingr werd
dee I gtenomen aan toernoo'ien in Hout igehage ( 2e pri js )
en Bakkeveen (4e ptaats), terwijl een bekerwedstrljd
in Gorredi jk met 

-5-2 verloren qinq. De eerste compe-
titiewedstrijd werd. thuis tegen het alsnogt ingedee'1de
ONF gespeeld. Ook W. Watzema maakte nu deel uit van
d.e s-pe|-ersgrroep. lfa 4 wedstri jden reeds t5 punten.
Al le'en van- *oploper warga hlas verloren, Rood Geel 3A

ontdekken we 'oox' nog in de tussenstand, terwi jl het
eerd.er genoemde Juibegfa ontb,reekt. Een paar wedstri j-
den verder komt ook wlepie zandbergr in beeld ( als ik
menietvergisismijnvroegrereprive_c.hauffeuren'iÁ"'ií"iato,uíiuk thans aktief in de politiek' S.H. ) "

//a zeven grespeeld.e wed.strijd.en samen met warga aan

Xàp (beidê p-loegen 72 punten). Eegin s'an- kon einde-
1i-jk de return ïoo, de beker doorgangr vinden en ook
nu toonde Gorred.i jk zizh de sterkste (L-3) ' Eerder
was er ti jd.ens de Kerstdagen noq gezaalvoetbald in
Drachten en konden onze jongrens het net niet bolwer-
í.À tegen ONT, Drachten en Drachtster Boys. Een urienc
schappét i jke wedstrijd tegen de KNVB-jeugrdselectie
van Drachten ging eervol met 5-L verloren. De compe-
titie werd hervat met een klinkende 0-6 zege bij Rood

Geel3AenR.Va]kscoorde4maa].Hetbleefspannen
tussen old.eboorn, warga en Akkrum. Deze laatste vere-
niging deelde in maart een klap uit door Oldeboorn
op- ei-gen terrein een 7-2 ned.erlaagr te bezorgen. Ïnmid-
d.e]swasereniggeronme]binnendeverenigringont_
staan, hetgee" -o.Á. resulteerde in het bedanken van
de leider. Tenslotte werd het kampioenschap op een

haar na gemist
B-jun. iaren d.at seizoen D' Numan' A' Mulder' 'R' Veld-
st;a, P. Altena, A- Oosterhof, P' de Meer' H'J' v'd'
kiiàí", a. Haspels, W. visser, w. van Kalsbeek. Joh.
van Kalsbeek, L. Akkerman, P' Tiisma en F' Bangrma'

Zij waren ingedeeld bij ONF' Gorredijk' Wispolia'
Thár, Blue Aáys, de Sweach. Drachten 48' Dr' Boys 48'



De eerste wedstrijd werd, tussen de feestevenementen
door, tegen ONF gespeeld en leider B. de Vries maakte
melding van een 9-0 overwinning:. ïn het verdere ver-
loop van de competitie werden bijna alle verslagien
door P. Tijsma ( toen nog boordevol energíe) geschre-
ven. 1L: 4 wedstri jden wàren er 5 punten behaald,
gaed voor een 3e plaats. J.J. v.d. Hoek (van Hasker-dijken) komen we inmiddels ook in de opstellingen
tegen. Voor de beker werd met 4-L vdn Oerterp ver-
loren. fn de return bleef de nederlaaq tot 0-Z be-perkt. Bi j het zaalvoetbal werd met Z-j. van ONT gre-
wonnen, maa'r na een danvankeli jke 0-j_ vaarsprong ver-loren van de Sweach met 4-J. en d.at betekend.e uilscha-keling:. Tijdens de winterstop werd vriendschappelijk
gespeeld tegen Noordbergum en moesten L5 mensen in
2 auto's worden vervoerd. Het draaide uit op een 4-2
nederlaag. De competitie werd hervat met een wedstrijd.
waarover nog Jang zou worden nagepraat. Men zag kanshet sterke Gorredijk met 5-4 nederlaag naar huis testuren- R. veldstra scoorde in de laatste minuut het
winnende doelpunt. uit tegen oNF wistmen een week.la-ter event jes L4 ( !) tr_ef fers te produceren. ïn deeindstand tenslotte een g:oede mid.denmoter.
De C-jun. bestonden uit U. de Vries, T. Keuning, ph.
Dijkstra, A. Haayes, J. Dijkstra, E. Reitsma. E. Fol-kertsma, J. Meester, J. Otter. F. van Heel, H. v.d..
Meer, H. Oosterbaan, R. Akemann en H.W.v.d.. Krieke.Trainer was Jan de Jang. De tegenstanders heetten
Akkrum, de Sweach, llarga, ïrnsum, V en V, GAVC 2C enDr. Bays 2c. Het zou een weinig: succesvol seizoen wor-den, maar dat lag voor de hand met een derg.eli jke
trainer. De speJersgroep werd nog uitgebreid. met R.Jelsma. .l/a een paar nederlagen werd. het eerste punt
gepakt bij V en V Ín Garijp (Z-2). Overigens was W.
Huisman inmiddels aJs "Supervisor,, aangeàteld.. lÍieger
nam in november ook de keeperstraining voor L8 en 1cover van Harm wagenaar. Deze laatste werd trainer van
Noordbergum. voor de beker werd men reed,s in de eerste
ronde uitgeschakeld. ok het zaalvoetbal met d.e Kerstbracht louter nederlagen. Tijdens de wÍnterstop werd
geoefend tegen Heerenv. Boys en uÍteraard verloren.
Voor de competitÍe zag men kans frnsum een puntje af
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te snoepen. Daarna voigtde een m jnder pl^etttqe er\/a-
ringrjnAkkrum,n].eenj4-0ne,l,er]aag.E.Rej.tsma
sch-reef dat trainer ian best aan de zwier was geweest
metciezusters.Indeopste}linErenvie]eennieuwe
ster te ontdekken, een zekere H' Stoker ( thans 1n
jn een ver vreemd land. vertoevend) - Ook een 1-5-0 ne-
d.erlaag tegten Dr. Boys bleef de knapen niet bespaard,
maar het têizoen werd waard.igf afgesloten doar in Ter-
horne d.e Gemeente cup te winnen via overwinningen var:

LL-0 en 6-0 op resp' Terhorne en Akkrum'
P. Hoekstra (trainer,/leid.er)beschikte over de volgen-
de A-pup.: J. Bethlehen, T' Ypma, K' de Groot' 'f ' Al-
tena,'i. Numan, J.J- Diikstra. P' Heida' A' Akkerman'
J. v.d.. WaI, J. v-d- Woude, Joh' Fokkema' M' Brouwer'
M. Veerman, R. Huitema en G' Visser' Hun opponenten
wdren de Sweach, ïlispoJia, Tijnje, Akkrum' Irnsum'
oe,rterp en oNF. Bj j de speters even ]ater ook D. Beth_
lehem. y'fa 4 wedstri jd.en bedroeg het puntentotaal even-
eens 4. Bij het Kersttoernooi werd 7 punt uit 3 ge-
spee lde wed.stri jd.en behaa ld. Het seizoen verl iep ver-
dZz- noga I wisselval I i9r en in de eind ( ? ) stand tenslot-
te een gedeelde 5e Plaats.
Ons aIlêr Honkie d.e Jongr moest de A2-pup. onder de
d.uimtrachtentehoud"en.DatwarenH.deVries,Th,
de Groot, G. Heerma' O. Wouda, J' Kroes' R' v'd' Veen'
S. d.e Roos (van it Eilan, de plek waar eens de wiegr
ZtoÀa van meerdere g:oed.e voetbal lers, S.H. ) , H' rVu-

man,J.Stuiver'P.Ypna'J'd'eBoerenM'Jansma'
Drachten 7 en I Dr. Boys 7 en 8, BCV 2, Gorredijk 2
en oNT 2 d.iend.en te worden bestreden. T.M. Jelsma zou
ook nog deel gaan uitmaken van de spelersgroep. olde-
boorn was na 3 vedstrijden nog puntloos. Aan de com-
petitie werd nog toegrevoegd' Gorredi jk A3' Het eerste
'punt werd tegen Goriedijk behaald (2-2, na een 0-2
àchterstand). Een overwinning kon nÍet lang meer uit-
bli jven en begin november gebeurde het-' D-rachten werd
in êigen huis met 0-2 verslagen door_do_elpunten van
J. Kroes en J. Stuiver. Het zaalvoetbaltoernooi le-
verde slechts nederlàg'en op. De laatste 2 competitie-
wedstrijden werd.en zowaar nog gevlonnenen daarmee werd
het punten totaal op ca- 9 gebracht'



De B-pup. van S. Visser speelden jn het voorjaar hun
eerste echte wedstrijd jn Gorredjjk en er vielen geen
doelpunten. Op de terugreis raakten ze nog betrokken
bij een auto-ongeluk, maar op een bloedneus na Iiep
alles goed af. Een week later de return en dat werd
een l--0 overwinningvia een door Joh. Foepjes benutte
strafschop. Het illustere gezelschap bestond verder
uit R. de Groot.Jelle Visser, G. van KaIsbeek, K.
Heida, E. v.d. Krieke,5. v.d. Meulen, J. Dijkstra,
P. Rodenburg:, P. Jelsma, R. Ti jsma ("de smient"),
Tj. Dijkstra, R. Veltman, J. Brc',uwer, D. Rodenburg
en A. Spoe /s-tra .

Het bestuur bestond dat seizoen slechts uit 4 perso-
nen, aangezien voorzitter Blankenberg reeds op L9juli de pi jp aan Maarten gaf . Penning:meester S. Vis-
ser kreegr aldus de kans om als "dictator", zoals door
boze tonen soms werd beweerd op te treden. Zijn on-
derdanen waren Joh. Spoelstra, W. Veenstra en JolIe
van Kalsbeek. Deze JaatsÉ-e bleek ook de pet nog een
keer voor de ogen te hebben gehad, getuige de geboorte
van Tineke Baukje Ín november. Onder dawerend applaus
werd op 10 juni '75 weer een 5e bestuurslid benoemd.
Dat betrof de heer S. Huisman, na de zoveelste bena-
dering eindelijk gezwicht. fn een opwelling diende
zich nog een teg:enkandidaat aan. maar die trok zich
kort voor het begin van de vergaderingr terug. Mijn
baant je bi j de korfbalclub kwam angeveer g,e1i jkti j-
dig te vervallen, adngezien het niet haa/óaar bleek
deze eens bloeiende vereniging nog Janger in stand
te houden. B. de Vries werd de nÍ.euwe jeugdsecreta-
ris en zou bergen werk gaan verzetten. Uit hoofde van
zijn functie kwam hij regelmatigt bij bestuursleden
over de vloer, maar had tevens oog voor andere zaken...
BeErin oktaber zou Bonne ook J. Mijnheer vervangen in
de redaktie en nam Gea Hofstra het typewerk ( sams
opgeJuisterd met tekeningen) voor haar rekening.
Thans hopen we met dit schrijven het uitkomen van een
krantje mede mogelijk te maken, en wensen de diverse
elftallen veel succes in de competitie. Hopelijk kun-
nen zowel het le als 2e dit seizoen de promotiekansen
Tnaar maken. Wat de rubriek betreft: een volgende keer
nog blat "ditjes en datjes" over deze jaargang en daar-
na het seÍzoen 75-76.

Wordt vervoJgd.



Even
puzzelen

Kruiswoordraadsel

HoR:1 uitsPansel;5 eens; 10 halÍho-
ge kolbak; 15 vuuc 16 heraut voor
froje; l8 deel v. Spade; 19 seconde;
20 lering; 21 dop; 23 Papega'zí; 24

onderwereld; 25 sPinrag; 26 slag-
hout; 2? verh. toon; 29 eerste vrouw;
31 standvogel; 32 soort brood; 34

oudstrijdeg 3? Pakdier; 39 slede; 40

verdaging van een zitting; 4l water
in Fïiesland; 42 lamprel; 46 af'mn'
deren: 50 riv. in Schotland; 51 telw.;
53 vlaktemaat; 54 tennisterq qq

doormiddel van; 56 deel v.e. toga; 57

olm;58 Eng. bieE 60 herdersgod; 62

zan&ogeltie; 63 gravin v. Ilolland;
65 nog niet geheel;6? k^mhagedis;
?0 beest ?l holte onder de a,rrri72
markt (Indon.); 73 broeikas.

vERï.: 1 lidw.; 2 treurdicht 3 voor-
beeld; 4 voegw.; 5 wandversiering; 6

zangnoot; ? hemelwezen; 8 hetzelf-
de; 9 zeepwater; 11 reeds; 12 dochter
v. Laban; 13 aandeel; 14 opwaarts;
16 dicht oeryoud in het Amazone'
gebied; l? beeldraadsel; 20 ladder;
22 vracht; 2? deel v.d- dag; 28 oefen-
trjd; 30 bijb. Persoon;31 menigte;32
zeer rcet]'33 nieuwsblad; 35 hoog
aanzien; 36 zelfkant; 37 steensooÉ;
38 riv. in Schotland; 43 fair; 44 plool;
45 gebergte in Rusland: 47 st€rren-
beeld: 48 slirn: 49 tretzelÍde; 52 godln
der schoonheid; 58 stad in finnnd;
59 pl. in de N.O.P.; 61 bedro$ 62
duim van een scharnier; 63 trotse
houding; 64 vlaktema.ab 66 sarts-
bisschop; 68 bevel; 69 riv. in I-€t'
land; ?0lidw.
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TELEFOONMJMMERS V. V. OL_DEBOORN.

J. ATil,TA .,.05065.16AA,/1.564 HUÏ5ARTS AKKR,
J. V.D. BERG. ...05].26_1.262 TRAINER SELECTIE
Y. BLAALW. .1.674 KANTTNE/SCHEIDSRECHTER
H. BRANDSMA ].333 BEVOORRADING KANTTNE
R. BROUINER. 1527 LEÏDER B_JUN./NArePfugêI
R. DAT'T. . . . .1-39ë LETDER OLDEBOORN ZM.
H. fr'IMELKAMP .. ..1590 FYSIOTHERAPEUT
H. V.D. HEIDE. ..1525 SCHETDSRECHTER
TH. JELSMA .1.883 SECRETARÏS
U. DE JONG. 05130-283A4 TRATNER OLD. ZM.
J. VAN KALSBEEK .1.532 DIVERSEN
KANTÏNE VV OLDEBOORN. 1564
D. V.D. LAAN. ...1347 SCHEIDSRECHTER
J. MEESTER .1.269 RESERVE SHTRTS
H. NIEUWLAND .. . .1760 LEÏDER D_PUP.
U. NIJHOLT .1.613 PENNÏNCMEESTER
A. NIJHOLT . L268 PROGR.,/CLUBELAD
T. RÏJSKAMP 1788 VOORZITTER/ F-PUP.
Y. SÏNNEMA .1.596 LETDER A_JUNIOREN
A.R. STELLEMA . . .05665_1.600/1.564 HUÏSARTS AKKR.
V.L. V.D. TORRE. 1210 HUTSARTS OLDEEOORN
P. TIJSMA . .18Ó7 WED5TR.5ECR.,/REDAKTIE
W. VEENSTRA 1.531. LETDER OLDEBOORN ].

A. VEERMAN. 1738 PENNÏNGM. JEUGD
GR. V.D. VELDE. .1.799 JEUGDSECR./LETDSTER E2 PUP.
J. WTERDA. .1662 LEIDER OLD. 2/ EI_PUP.
J. V.D. WOUDE. . .7658^JEUGDVOCRZ./LETDER B-JLN.
í ROàEvRvRí.... -..-. 

'|vd' 
T€ZRE/vêIV

I
HOOFDBESTUUR:

T. RIJSKAMP 1788 VOORZITTER
TH. JELSMA .1.883 SECRETARIS
U. NÏJHOLT . ]61.3 PENNÏNGMEESTER
W. TTJSMA . .1.807 KANTINEZAKEN
(P. TTJSMA . ].807 WEDSTRIJDSECR. /REDAKTTE)

JEUISDBEST{JLIR :

J. V.D. WOUDE. ..].658 IlOORZTTTER
GR. V. D. VELDE. . 1.799 SECRETARESSE

.tA. VEERIUIAN. 1738 PENNINTIMEESTERESSE
n{ nn. PzEPJES LrD + zAALVzETBALáY J. vTERDA . . J66z LrD + Z,AALV1ETBAL
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UITRUST:!{G VÀN DE SPELERS

ïllzloinq:-qeltekst

1a.
(nlcuy)

1b.
(was 1 )

42

De ultrusèing van êen spelcr rceÈ
bestaan uit. een shí:t of èrul, kortc
b!oêk, kousen, gcheenbegcheracrs an
gchocnen.

Eên speler oag nLêts dtagên dat gevaar- 42
l,lJk ls voor êen and€r. speler.

2 (nlcus) Schecnbescherrners, d,lc volledig door 42
kouscn ooctc.n zljn bêdèkt, oocten ziJn
vervaardlgd van e€n gcrchl,kè aatarl,aal
(rubber, 91asè1c, polyureÈhanc ot
vergoliJklaar naèerlaal) en rcctcn cen
rèdêIlJkê gtaad van bescheroJ,ng blcden.

Wllzlqlnc Offlclê1c BeglLssinc

o.B. 1 In lnternaÈlonalc redstr!,Jdca ol cor- ,t3
pctlÈler, lntcrnàtlonalc clubcopctltl,es
ên valêndrchappcll Jkc redstrlJdco tuggcn
clubr, aaagcsloton btJ ilc vcrscbl,llcnda
bondan, ooet rËlc lchêldsrêcbtcr voor bct
bcAln van dc redstrlJd dc ullnr.rtlag van
dc spclcrs. atan êên oadcrzock ondarrcrpcn
ên. vooÍkooen dat cca lpcJ,er, rlcng u1è-
rrrsèlng nJ'.t aan da voorscbrllÈas van
dczc regel voldoctr a!í hêt tpcl daalnêcÁt
zolang de ultrustlng nlot ln ovcrccnrtea-
Elng Ir roct dlc vooÍscbrlftGn. Dc rcAlenen-
tcn van clkc coopctÍtlê kunoêa êê! dêrgelljk
voorschrl,ft LnhouAên.

Ofllc1êlc Bcsllsslng 3 rrordt Offlctálc - .t4
8esJ'lstlng 2 :.
Of,!1,c1áIc Bcal.lsslng 4 rc=dè O!!1c1ê1c 14
Bcallralng 3 - ::....!..: ..
OÍliclêlc B.sllsling 5 vordt OlllctËla 11
Bcrllrling I

Tocllcbtlna vaa dc fer*aroco SJllrqgals ,. ..
Dc rlJzlgLng van dc r.gal lt dutdcllJk. Spclcrl z!.Jn va4rllcht
vanat 25 ju]'l 1990 lcàêêobGrch6anrs tc dragca op ccn |.L)za.
zoak l,a dc alcurc rcgaltckst Lr !.ngGgGv.!. Dc dlaÈul 25 Juft
1990 1r dc door d. !.f.F.I. bcaaaldr drtur-. .-.

tsat bctrcít da datul ïaÀrog coa .a radcr la Xcdcrland rrordt c.q.
kan rrordcn doorgcvocrd, r,ordÈ aaagctckcad, dat hct bcrtuur
rDàtcurvo.tbal, bêclt bcllot.n, d:t doorreocrr,ng vrn dlt b.llutt
cGrtt ln ccn latcr stadl:n zsl plaÀtlv1ndGa. }lÈ, na.uo praktischc
ov.tïca1ngên lrcbbca tot dtt bcrlult gclcld.

Ilct bcstuur bctaaltl vo.tbal zal op korto Ècn1Jn hlcrln ccn
bcsllglng nêlon.

DE CLUBÍ' BEIIÀLD VOETBàI. TTÍI!ÍDEREN TTJ EROP, DÀT DAZE TIJZIGING
Ií.8.T. DE T@STRIJDEN TEGEIT BOITE{IÀ}IDSE TEGENSTANDCRS t{Ef, INGÀNC
VAN EEDEIT VÀN XRÀCIÍI IS.
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Consèqucntlc v:ur dê nieuwê teksÈ Is verdcr dat de Èctdusverre
gcldêndc gedetallleerdê elsen, yaaraaa schoclscl noei voldoen,
zlJn kocn tc verrral,Ien. Die bcÈckent nlêt dat nu al,.l,es op h6t
gêbl.d van schoclse]- is toegestaan. Schcldsrechtcrs en grensrech-
t6rt ru.Ll,cn op d€ ul,ÈnrsÈlng (lncl. schocisêl) controlc Eoeten
bllJvcn ultocfênen. ÀlJ.es wordt. Ln leLtê ondcr dc noener gebracht
"Ecn spclcr Eag n1êts dragen, daÈ gevaarJ,lJk 1s voor eeá anderc
spclcr" (zlc 1 b). fn ds Handlcldlng konen tc vervallen alle
bcpallngcn genoêEd ondea 1 (pag. 12) ên 2 (pag. 12/13) en worden
varvangeÍr door de hlervoor ncergêgêven (nleurrc) regeJ,Èekst.

AUTTENSPEL

1. Ecn speler bevlndt zl,ch ln bultenspel-. 95
poslè1e al's hlJ dlchter blJ clc doelJ.lJn
van d,e t,egenpartlJ ls dan d€ bal, tenzlJ:
a. h1J zlch og zlJn ê19ên speêlheft

-. bevlndt,
of
b. hlJ nlet dlchÈc! btJ.dc docllljn van

. zijn têgenstànder ls dan tenalnste
Èrree van zljn ÈcAcnltarders.

OngêeiJzlgd - 95

Een spêler zal voor zl.Jn bulÈenspel- 95
Íro!1,È1ê Ítl.t r,ordên gGrtratt: "
a. allêên oodat h!,J zlcb ln bultenspc]'-

po.ltla bcvlndt;.,
b. als htJ ctc brl rcèàtstrceks ontvangt

uÍt cen doclschop, rcn hoêkschop oÍ
èên lnrrorP.

OagenlJzigd 95

Illzl.<rlnc Olf 1c1ë1c Besllsslnocn

2.

3.

(alcur)

(alcur)

t.

o.8. 2(nlrsr) Eê! slrclêr dla gcJ.lJk rtaat lct dc voor- 95
lraÈstc tagcnrtandor o! t t dc laatsta
trrcc tcAcnstand.n rtrat NfEf bultcnrpcl.

tbalLchtlaa van dc fcrkqroco Ítoclrcqcls

Dr .rogcklJzlgllg ls duldcltJk. D.
bultcorpcl'r gcldt nl'ct !Ê.r; tar
t.f.t.l. trcc dlagta"uacn oÍrgaltcld,
Lcdal ulcrEagêYêD.

'oud." aêgcl ,gcll1tr It
vcrduldclljking hcctt dc
dla og dc volgcndc paglna
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DTÀGRÀII I NIET BUITENSPEL

O . speler van de verdedlgende partlJ
a . spelêr varn da aanvalLendc aartlJ

ïo

^€
À lc ,.n balbezlt, aêt Y voor zlch en spêêIb dc bal naar B. B. Ls
nl.6t bultcnspel, omdaÈ hlJ nlct dlchÈer btJ dc doclll.Jn van dc
tcacnparttJ Ls dan tennl,nrte trcc bcgcnstandet! toen de bal nerd
g€spóêld door À.

DIÀGRX{ II NIEÍ BUITBTSPEL

O - spcler van dc verddl.gênd. partlj
| - spcler'van dc aaÍrva1l,end6 partlJ

À is ta balbczlt, Eet I eoo! zlch ên speclt dc bal naa! g. B is
nlct bultenspcli ooaat hiJ gcltJk rtond rct X cn z toen do bal
rcrd gcspccld door À en ls daardoor nlct dlchtcrbLJ da doelllln
van zlJn Èegcnstandcr daa èennl,ngtc trGo van zlJn têgeÍtstander!.

BIRDETIDB IIISTRT'E TET;

lÍa.!t dc rpclregrclrlJzi.giagen cerdcr genocod' hcctt dc lntcrnatl-
onalc t.t. Board d. volgcndc VSRPIICHIB INSIROGrIE vastgesÈeld
dlc, naar heÈ oordeel van dc F.I.F.À., haar vooÍdGlsn recds heeft
bcrczca tlJdcnr dc clndrondc van dc rcraldkaqtlocnschappen 1n
1990. Dc vêrtallng van dczc lngtnrctLc Luldt rlt volgt:
rndlên, naar hct oordccl van dc rchcl&rechtcr:
- êan rpct'c! zlch beecegt In dc rlcbèlng van bcÈ docl van dc

tcAcnatandcr;
- kcnacllJk Ln cen lltuatlc raarin hÍJ ccn doclpunt zou kunnen

tcoaaa;
- ogzcttrllJk cn aeÈ gcbÍu1k van lyslckc dddctcn;
- o'p dlrcgcbatlgc rlJzc -.d.r.2. door sco ov.rtrGdlng dlc nct

ccn dlractc v!11. schop (oÍ ccn rtralrchopl rc.è Fordên
bcrtraít;
- rcrdt bclct, o dc bal tc cpalan;
- cn danrdoor heÈ cl.ftal yan dc aanvallcndc part$ dc hlerboven

bcdoclda lcoringskan! lordt ooÈnoacn;
- Et dc rp.lc! dl.a dc ovêrtr.dÍng hcclt bcaata van hct spce.l,-

vcld rordca gczondani
- yanÍegc crnrÈlg gêrccn spcl ovcrecnko.rtlg rlgal 12 (n).



toêllchttnq watr da Wêlkqroco SD€lteqcls

Àan dr tocllchtlng van dc F.I.f.À. onèIcncn wiJ heè navolgendc'
;r"i L-à;-;ie;rÉkcl1Jkc bedocllng da!, sannceÍ ecn spcler
;;.gfu;t"li-cn nct !íslckc Inzat tl9o1 dc doclvcrdedlger of ecn
;;;-a;i; van dc tóenpartl1 uordt tegengchouden, of .wannccr
rr1r-r-ráË têruqqêÈrokk.í c-.q. vástgchoudcn b1J zlJn shlÍt, brock
;;' ;-;;i--to'riï-geurokkeérd, te-niJl dc speler . op het . 

docl
afoaat, cr vctdar qtcn hlndcrnlrrcn op zlJn reg zlln en aef ccn
à"ia.iifi" Jèorio{tutt", dc schcidsrectrÈcr nlet lanser -kaÍr

"oiit"aí 
aaÈ hct gávcn van êêtr ïaalschuying, naar heo onnlddel-

llJk ven hct spcclvcld EoGÈ zcnden'

Regcl 12 (a) - ztc llandlcldlng-voor Schcidsrêchters pagLna 129 -
iáir"""r dór t.À. goard worát vêr*Gzen, bcaaalg onderoecr dat
j""-i*f"t va.a bcè spcclvcld rccÈ noiden-gezond,cn als.hlj zlcb
icrr"fàf,g laakt àrrn cc'n gcrclddadlgc handcllng of crnstlg geocca
rpcl.
Da lÁtÈructlc bondt la, dat tltu.tl'!, zoalr bovcn oalchrevcn'
;1.È-;;, iorlt tn bct varlêd.n, !.!- 99n raaltchuwlng kuttcÁ
t"ià." afócaran. lrar rcÈ cca ouJ'ddcl'llJka veldvcnrlJderlng'
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Lotto en Toto in het naiaar
Oc vaketio rit t birÍ*di w s
g[@l dcl vs tldígrd Ë @. vsl
8poítvsmiYEgl ara dan @ar h do
km$do w€.(s lu kzliEda.!9Ít
op€nm szi$9drcdtfl*r6op
sniflwsszm
Vry d€ bnofiotduE bíl-Ís v4
dezo vsiirgn baa*tl h€a dal ti de
]uls-a-lxilo9h*t opínw au|leo

|@ls Írob.lílf m de Lotto' s
Tdoídru|8Í og !. h*1. Osn&st
rullr z{ trn g.ddrÍ lils ga
dÍ lEl oÉiÍn C hl*.,r oP (b 4+
vifaGCsÍln dËD tdlo m Tolo'
Hidèi díttt i rdírirg b hqrd.íl
ín€r (b dartn wI|!9 da snpaen6
w óa dvJsa spabíian Ye slsl
CÊaír. Om tr d.tt{ d. lËap€íÉo hstd
totocid(íl I n('itiunrd m totad
ryíJdlt 8ígrfiiK vÍ do &ti6 die

d@Í do Spoínoto 4Ílgl wddon
ungowd. Eon antal hinan is in

rcngo lounab eflgdls Íe€ds

ung€bíqd an d€ cd€ gokms.

Affiidtatwta

18/19 ar{.
29 eg.
6/, epl

oklobJ
5 okt.

24 oK.

g &g. SNs-milhg ns Tolo-
sool€a3
S€t@t{t Tolo
Mk -Lono
S.N.S- hu6-a-huigc1ia
AbólltE-Lotto'
Lotlo-Nrlr.mli.
Aan$triivs vm
gpps AbonM-Lono'
sod$ ts bovldsng
vildadodl1m
Mid-Lono (mdddal vr
mis*tP)

29 rcv. Mk -Lono

' N.A. h wíLe ífl.i Ó S.N.S. hdrd€tt
@h s slC víraoinom wilílgl-
rc1ic vd AboÍËLono

Lotto-Naiaarsactlo
Zoals in het vooíalgands ovcicht t6

ien is, zal in de mud oklobd d€
Lotto-Naiaaecti€ woÍd€n
g€h@dm.
Tiidem de vid zat€ídag$
trokking€n en de Ntid-Lot|o vm
ottob€í woídt na gebÍuikdtks
Lottotrekking met sn sp4id€
cylinddrehing een getd ve vitr
ollss gst okks.
LrnGg€lss dÉ de latste vis ciiíss
Ym h€t ÍqÍfiiisnumÍn€Í goed
hêbbdl, winngn sn comPleot
v€Í:dg[t leg winteÍspoítwe€kff d
vooí lwo P€rsson naat hal
Sauóítod. Voor de kans oP deze

sxtra prij3 h@ven zil 9€€n apan
inlsggsld t€ botalên. OÉlnams aan do
Lotto is voldo€nde om nail dit
€xtÍetis me€ ta dingen. Rseds €okele
maanden geleden hslt een gÍoot
utal vsenigingen de SPorttoto te
kgnnen gègeven zich v@r deze
n4ail*tie te willen inuetten. Zii
wordd hisbi 961€und met
mteÍialÈn uit€n actiepakkÈt, dat te
ziineÍ ttd - op naam- uitgqêikl woÍdt
vra do aÍdeling€n van de K.N.VB. on
stÍskagsteíI.
Alg vtrenigingen zullsn oveÍ mkde
wsks uitg€bí€id woÍdsn
gêinloímsd oveÍ de Lotto-
Najaar$ctig dw middel van €ên
inÍormatiobÍochuíe. DaaÍna6t is hol
ffin go€de aak om de komende
Lotto/Toto-iouÍnaals goed in de gaten

t€ houden.

Lotto-Maandfolder
Omdat de MamdsPelers als Íegel
slechts éên keeÍ Peí maand contact
hebben mst hèt inlevsrad.es oÍ de
huis-aan-huisophal* disnen zii bii hel
inleveíen vtr hun ígmulis v@Í dg
maand *ptembaÍ al oP dê hmgt€ te
woÍden gebíacht vm d€ Lotto-
Naiails&tie.
Via dê loldeí dio daaryoor
bcschrkbd woídt gestgld kunnen zii
hiefle tijdig ksnnig nsmon. Zii
kunn6n dan mol dezo actis Í€ksing
houden bii hel invullen van hot
MaandÍormuli€í voq oklobeÍ.
oeze LotllMaandÍoldêrs zullen
woídgn uilgeíêikt via de aÍdolings
v8n dÊ K.N.V.B. ón sttogkagontsn op
vÍirclag 17 auguslus 4.3.

Springt u eÍin oktober uit
metde Lotto?
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