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Zaterdag 27 okt.
Oldeboorn Zm. mocht optreden als gastheer tegen Blauw-
huis. Een ogenschijniijk makkelijke opgaaf, maar voor-
al voor de rust stonden er twee geliiknatige elftallen
in het veld, dit ook getuigre de 1.-I stand bij ae pauze.
lYa de thee een veel feller Oldebaorn en de doelpunten-
machine begon nu goed op gang te komen. De uiteÍnde-
Ii jke 7-1 oveminning was dan ook volkomen verdiend.
Aanvoerder wanneer kunnen we weer eens een wedstrijd-
versiag van jullie in ons clubblad verwachten?
Zondag 28 okt.
Oldeboorn 7 was vrij en Oideboorn 2 zag de wedstrijd
tegen RES 3 wegens terreinafkeuring niet doorgaan.
Oldeboorn 3 ddarentegen moest wel de groene mat op,
dit thuis tegen hekkesluiter OSI '78 5. Met goede
moed, en wat beLangirijk is zelfvertrouwen, werd er
door de thuisclub begónnen. Oldeboorn 3 was de betere
ploegr en door enthousiast voetbal werd de score g,elei-
delijk opg,evoerd. Uiteindeiijk werd de uitslag 8-2, en
de eerste oveminning was een feit.
Voor za.terdag 3 en zondag 4 nov. werden alle vastge-
stelde wedstrijden vanwegre de weersomstandigheden af-
ge last .

Progratrmta.
Zaterdag 7O nov.
Oldeboorn Zm. ontvangrt 's middags om 14.00 uur CSL 3.
Ook dit za| voor de mannen van Uilke de Jong geen pro-
blemen opleveren, a/ zuLlen de supporters wel vteer tot
de 2e helft moeten wachten op de doelpunten.
Zondag 77 nov.
Oldeboorn 7 ontvangt de polderbevloners uit GersIoot,
en dit mag voor de thuisclub geen problemen opleveren,
en we zien beide punten in Oideboorn blijven. Suppor-
ters, dit spektakel begint om 74.00 uur.
Oldeboorn 2 gaat naar Sneek, waar LSC 1890 4 optreedt
als gastheer. Het zal moeÍliik worden daar, zou een
grelijkspel tot de moge)ijkheden behoren?
Oldeboorn 3 ontvangt om 70.30 uur MKV '29 6 en ook
hier behoort een gelijkspel zeker tot de mogelijkhe- 
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den.
Zaterdag L7 nov.
Oldeboorn Zm. ontvangt om 74.0A uur sc. Berlikum 2.
Dit is eigenlijk net CSL nog de enige ploeg die het
oldeboorn nog Jastig kan maken, maar de zm-ers zul len
op hun hoede zijn en ook nu weer de volle winst naar
zich toetrekken.
Zondagr 78 nov.
voor deze dag is er een inhaalprog:ramma vastgesteld'
hetgeen betekent dat al leen Oldeboorn in aktie moet
komen, en hoe, thuis tegen mede titelkandidaat Mildam.
Dit zaI zeker een spannend middagtie worden, waar mis-
schien de zenuwen een rol zuL len spelen' maar we ach-
ten de Boarnsters toch in staat om Mi ldam beide pun-
ten af te pakken. Wil Oldeboorn eindelijk de 2e Klasse
verlaten, dan kan deze wedstrijd daar de deuren voor
opengooien. Laat die kans niet liggen, en kom geladen
op het veld. De supporters zullen jullie zeker op a).-
le fronten aanmoedigen.
Ui ts I agen .

liat de uitslagen van het afg'elopen weekend betreft, de
wedstrijden zijn vermoedelijk allemaaJ afgelast- :

Voor de stand verwijs -ik een ieder naar een van de vol-
gende pagina's van het clubblad.

Albert Ni jhoIt.

ATTENTTE ATTENTTE ATTENTÏE ATTENTTE W

Als er iemand is die wat
balboxen, kan dit altijd
A. Blaauw-tiijnstra
Achterom 22.

heeft laten liggen in de voet-
even vragen bij:

O.a gevonden: 7 kinderhorloge
7 herenhorloge
scheenbeschermers
trainingsjacks
kindertruien enz enz. enz..

VRIJDAG 23 NOVHv$BER SCHUTJASSEN V.V. OLDEBOORN.
AANVANG 20 . OO WR. HOTEL GOERRES .
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NEDSTRIJDPROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 1O/11 T/M 18/11.
# ## ## # # # ##### ## # # # # # # # # ## # ##### ## # # # # # # # # # # # # # # # # #
ZATERDAg 10 NOV.
o15 A2 1LDEBOORN Zt',t. - CSL 3 14.OO U. J. POT
111 3106 OLDEBOORN A1 _ EgC A1 1O.3O U. GEEN SCHEIDSR.
213 3131 1NS 82 - OLDEBOORN Bl 10.OO U.
452 1075 OLDEBOORN Dl - HEERENVEEN D1 1O.3O U.
521 1203 NUg EI - OLDEBOORN EI 11.OO U.
540 1255 ]LDEBOORN E2 - UZg E2 9.30 U.

OLDEBOORN F VRIJ

zoNDAE I I NOV.
AO3 2O1é OLDEBOARN 1 - GERSLOOT 1 14.OO U. J. DIJKSTRA
8O? 2O4? LgC 1g9O 4 _ OLDEBOORN 2 12.OO U. H. BONTHUIS
823 14 ]LDEBOORN 3 - NKV ',29 ó 10.30 U-

ZATERDAG 17 NOV.
O15 20 OLDEBOORN ZN. _ BERLIKUM 2 T4.OO U. P.V.D. GEE9T

ALDEBOORN A1 VRIJ (INHAAL?)
OLDEBOORN 81 VRIJ (INHAAL?)

452 1014 AENGUIRDEN Dl _ OLDEBQORN Dl 11.3O U.
521 1038 OLDEBOORN EI TRNSUN El 9.3O U.
540 1052 NWS E3 - OLDEBOORN E2 ?.OA U.
610 1420 htWS FI - OLDEBOORN FI 10.OO U.

ZONDAG 18 NOV.
8O3 2OOé OLDEBOARN 1 _ I"ITLDAN 1 14.OO U. SCHEIDSR.?

. OLDEBOORN 2'VRIJ (TNHAAL?)
OLDEBOORN 3 VRIJ (INHAAL?)

zêÊ LyaEIEêL _ v . v,-_ e L qEE 8884-
NAANDAG 2ó NOV. UTTNGERADEELHAL AKKRUN
oo9 OLDEBOORN I - IAIORKU4 ê 21-OO U- K-SJOERDSMA

VRTJDAG 29 DECH,IBER FEESTTTTDDAG (JEUGD) EN FEEST_
AVOND V.V. OLDEBOORN BTJ HOTEL GOERRES.
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Oldeboorn Dl - Warga DJ

Zaterdagr 27 oktober moesten vle uit tegen Warga voet-
ballen. Thuis had'den we giewonnen dus we gringen ,er me-t

rrisse moed, teqen aan. Wárga had d'e aftrap en de wed-
strijd was begánnen' In de eerste helft gebeurde -er .

niet veel, g*ín goed'e kansen en geen goals' Een beet-
Je .saa?e eerste helft dus.

PAUZE, een bakje thee en weer spelen'
De tweede helft stc'nd' Tony op keep en Rienk mocht'
voetballen. Nu moesten d.e goals gemaakt worden- warqa

had nu r+at .tansen en pldcltoorn moest nu ook wat doen

and.ers kregten ze de {oals om d'e oren' Warga had de

bal en schoot vdn d {stand., maar Tony hield hem tegen'
De keeper zou uittrappen maar d'e bal kwam bij een te-
rug lopende speler va'n Warga en schoot!- De keeper dook
naar dë bal naar d'ie was tê vlug' en rolde in de goal '

1--0 voor Warga. Nu was het aan ons de beurt en door
een goed schot van Wytse stond' het L-L en tevens ook
de eindstand.

Jan 
wi lkens '

we hebben zaterdagr tegen uru"o-íru ,rt sneek g:evoet-
bald.. We begonnen goed, omdat sand'er al vlugt een doel-
punt maakte-. iii ,Tnopte d'e ba| taag in de hoek'
Toen het bi jna pauze was, maakte Sand'er nog een doel-
punt. -Ïn de pau-ze hebben we thee gehad'
De tweede nelit ging niet goed' B|ack -Boys 

maakte nu

2 cloelpunten, d.us wás d'e eindstand 2'2'
/Vu hebben wi j ook een Punt '

ft'.Iaas Voo I stra -

/2



V.t/.Ï. Al - Oldeboorn Al

Zaterdag 2A oktober moesten we het opnemen f-eg'en YVI
(I,lskenhuizen). Thuis werd er met 5-6 onnodig v'erlo-
ren. -l{ada t trlainer Douwe de opstet } ing bekend had g:e-

maakt, betr-aden we het veld.. Na het f luitsig'naal qiT
qenweerÍristeqenaan'maard.atveranderdealsne],
want al vroeq in àe wedstrijd scoorde VVÏ L-A'
Nu moest er hard grewerkt worrLen en dat deden we dan
ook, want vlak na die qoal werd het l-l- door s. veen-
stra.lVugingrhetlopenenS'Veenstrascoordeweer.
Maar oh, on. oh' Ylc1t een s]echte sche jdsrechter. Hi j
keurd.e d.e goal af elegens buitenspel ' We gingren de rust
in met een i-1- gelijke stand. Na d.e rust wr?s Vt/Ï veel
sterker en ze wTsten er noqr I in te punteren'
De eindstand was wel 9-L, maar we hebben met 1-2 voor-
qestaan.

S. Veenstra '

Oldebaorn AL- NOK A1

Op zaterd.aq 27 oktoier wer<len wi j de wei inqestuurd ..?

in de wedslri jd 7ld'eboorn - NOK twee punten te halen'
rn en tegen NbK werd. het 1_2-0 voor ans, dus zo te zjen
een makk-ie. .l{a het inschoppen en de besprekingr van
Douwe, grinEren we het veld op' De eerste 75 minuten
ging het íat stroefjes, maar toen kwam Siete op dreef'
fui j- naakten L_a. Na deze groal gring het een beet je lo-
pen en dat resulteerde in een 2-0 voorspronq door Sie-
te. Met nog oÀqeveer 70 minuten te spelen maakte Eel-
tsje 3-0. lfa nêt naXje speelde Hans laatste man (Wiet-
se- gingr eruit) en Piet voorstopper (Johannes 97ing er-
uit-)',lraeenpoosjekregenweba]bezitenSjetescoof-
àe  -0. Even'later scoorde hij weer 5-0' Een kwartier
voor het f]uitje werd. het 6_0, Wie hem maakte weet ik
niet meer, ,uu, 5 minuten later kwam Jan Peter opzet-
ten en hij scoorde 7-0'
Dit was tevens de eindstand'
Volgend.e week moeten we uit tegen EBC'

Arien Veenstra '

VRIJDAG23NoVfr,tBERSCIIWJASSENV.V.oLDEBooRN.
AANVANG 20.OO WR. HOTEL GOERRES,



zaterdag 27 oktober moesten we voetballen tegren Ak-
i.r^. Akxrun kreeg d'e aftrap' Na een paa-r minuten
maakteAkkrumeen"goal.rnd'erestvandeeerstehelft
kwamen er geen d'oelpunten meer' Pauze' Ïn de tweede
helft maakte Jitse èen goal L-i. Akkrum maakte toen
ook nog een goal toen wás het 2-1 en zo bleef het '

Heinz Webers.

Old.eboorn E2 - WWS E

Zaterdag moesten we tegen WWS voetballen' De eerste
helft makkten we 6 gaa1s, eerst maakte Johannes 7-

Toen Sander uen gou1, toen Tjitze een goal' toen San-
der weer 1, Toen Tjitze weer 7 en de laatste gloal
maakte K|aas. In de tweede helft maakten we zeven
goals. Johannes 2. Harm L, Jeroen 2, Martin L' Sander
L. We wonnen dus met 13-0.
WWS kreeg ook nog een penalty mee, maar deze werd ge-
mist. De schoenen van Klaas brachten vast geluk; een
WWS speler was z,n vaetba]schoenen vergeten en hee,ft
toen fflaas z'n schoenen-aan gehad'

Theo Huisman.

OldeboornD-GAVCD

zaterdag 20 oktober moesten rie thuis tegen GAVC voet-
ballen. Ílij hadden de aftrap en gingen direct in de
aanval en Thony maakte al gauw L-0, zo bleef het in
de eerste heIft.
In de tweed.e helft maakte GAVC L-1. hlii kregren veel
kansen, maar GAVC verd'ed'igde groed, totdat er een slech-
teterugspee]balkwamenWietsemaakteer2-Tvanen
later kraag Jelger de bal en knatde hem keihard in de
hoek 3-L dus en d.at was ook de eindstand'

Wietse Huisman.

Te koop gevraagd. I paar excellente zondagse sokken.
Maat senior. Kleur niet wit.

Joh. PoePies. Te1. niet.

/f VRTJDAG 29 DECfl'TBER FEESTMIDDAG (JEUGD) EN FEEST-
AVOND V.V. OLDEBOORN BTJ HOTEL GOERRES.
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Oldeboorn Terhorne.

Wi j hebben tegren terhc'>rne qespeelt.
en mjjn vader was scheitsrechter.
en toen zijn we beqonnen.
en toen wat later had terhorne een doelpunt.
en toen weer wat later had terhorne weer een rJoe/-punt -

maar toen maakte martin een qoal en toen stond het
t-J.

pauze
en toen beqonnen we weer.
maar toen nog wat Jater maakte kldd.s een g:oat
stond het 2-2.
en toen nog blat later maakte sander een goa)
stond het 3-2.

af g:e I open
gewonnen.

johannes nÍjdan.

en toen

en toen

Ilet bestuur wi I wederom de volgende vri jwi J J iger-s be-
danken voor de diverse werkzaamheden welke zij hebben
verricht voor onze vereniqinq.
Tj. van. Roeden voor het leggen van de dakpannen op de
k I eedkamers .

Tj. Keekstra voor het plaatsen van nieuwe ramen tn d.e
kleedkamers, welke door moedwillige vandalen waren in-
gegooid.
Rectificatie:
C. Jelsma had niet gseverfd. zoals eerder was vermeld.,
maar een badding voor de douches gemaa)<t en te'"zen-q
nieuwe banken Eremaakt .en bevestigd.
Heren, al lemaal bedankt.

Het Bestuur.

Aangeb. 200 uiterst valse bou-
viers voor tribunebewaking.

Ë
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Ë;;ff;;"-.r'ïtj,#Íï:": ;;:#S:k,". ï:l;illl"l,+:f;llh"?:i,*:
lït.",""yrx ::'$li,'"ïï*Ïl "'""i; {iiÊt*. ïl?ï;,tïit{ílïïËï:$ffiffi;:ï;" Jochum Bouma Sietse ''"o'':í:o;:"or*

lnj;3í.ruï11;''ilï's'li'",ïi' '+$u[;'"!'a'"^ rËï#""f'f'ï'Ë;';'ÈË;'t;"a
boor het aandringen van Ë'iittnpott "+f,3iÏii'ir!'V ;-"'i:t' 

-

ftïïj;*:t:*áï.'.1'ffi"ffiïiïi':. ""*i"ir*;:,
In de rust werd Willem Bosma, lichl 'qir1q73f;^tori,,

i'lÏx*t ::w't.uïÏlJ;* -'^."4;xfi;{;i";3,r,^

i.'t.c;A; blauwhemden enig over-

ËtïÏÏ[:ï'ttl"t'.';.";,Ui '*ái:";ïW;::p-

ïtrït;','{'.',fl:ixs:Uxil 
qt

tí" ittït betekende (l-l)' Dat men

ïïL-ï:iïfltn1;li:"o,Xq Ik ben spitse speler maar seen 
"';W

er kwam geen resultaat' Nl ï^1 spitsspelèr op zoek naar ult-

í.t"utti.t wàrd Jan Pol insezet voor -itookt team.
iiË'Ër"tett*' Toen oldeboorn Ë

;;;;-;isloeg, zou.Peter ran *
Waarden de bal terugsPelen oP rot-



AAN DE OUDERS EN ANDERE BELANGSTELLENDEN VAN DE JEUGD_
SPELERS.
## ### # # # ## ########## ############ #### ##### ## ### ##### # ##

Er zijn niet genoeg vaste chauffeurs voor d.e uitwed-
strijden van anze Al en Bj junioren.

Ook moet er nog een leider komen voor de 81 junioren

ttlie biedt zich aan?

De F-pupillen krijgen er een tweede team bij voor het
nieuwe seizoen (voorjaar 19gI).

Ook hiervoor moeten er leiders komen.

Graag bellen met Jan v.d. Ííoude teI. 16Sa
of Gr. v.d. Velde tel. 1299.

VANT, WIE DE JEUGD HEryT. HEEFT DE TOEKOMST! ! ! !! !!!! !!
# # # # # # ###### # # # # # # # # ## ####### # ##### # # # ## # # #### # # # # # ###

il[UTEUOBil trH.
Oldeboorn ging in de 3e kfusse onverdroten vooÍt met haar zegereeks. Nu werd GAvC in Grou met2'5 aan de zegekar gebonden, in een wedstrijd waarin de gastei geen enkel pardon kenden voor deze
opponent' die gezien de kapgq v-an e{0eloorn-aj,oe eigoq hieel behoorlijk""n"itr""r.llià
Keekstra'3x, August Faber, Meindert Tjoelker scórden de àoelpunten. .--

,9^ltb:llttift in de 3e klasse onoverwinnelijk. De Boarnsters al zes wedstrijden zoilder punrverlies
Ileten zateÍdagmrclclag ook opponent Blauwhuis met de mond vol tanden staan. Resoluut iekende de
thuisclub-na een moeizame eerste helft ( I - I ) af met de gasten door treffers van Douwe 3x en Wiege;
de Boer, wim Ziel en ljeerd Keeksrra'won oldebooá de ontmoeting Á.i o-1.- 

-
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Uil. d.e ou<1e doos van' ' 'Roas'
(Tekst: 5. Huisman) '

De training en leidinq van de C-jun' werd in het sei-
zoen Lg75-'76' verzo'ga d'oor 7'/' Huisman en L' Poepjes'

voor de c1,,nv,'.r1e van de eerste training had men op pa-

pier de besch'iïXiÀ'g àu"t f'6- spelers' l 'w' E' Folkerts'
md, R. Jelsma' J' -Meester'--J-" Otter' F' van Heel' D'

Bethlehem. J.'B;tiienem' X' ae Groot' Tj' Ypma' T' AI-
tena, G. Visse-r-,--J' u'd" Wouàe' H' Numan' J'J' Dijk-
ítrà', e. Atikerman en R ' Akemann '

Teg,enstanders 
-iÁ."" 

de Sweactt, Akkrum, warg;a' Irnsum'

GAVC 2, Oerterp, ZVB en AluL Aovs' Voor de beker trof
men BVC uit BergUm, en dat werd-en twee grote neder-

Iagen. De ""Áï*ii'['ie 
àtartte met een aantal ( sons

forse ) neaefi:=;;;-'- Pàs be-gtn 'oYt*b-?.:*werden 
vta een

4-L overwinningr op Warga d; eerste punten gTepakt' D'

Eethiehem 2x, i' Meester tÁ n' Numa-n tekenden voor de

doe l punten. 1ila- io-ieastri jd.en bed.roeg het puntento-

taal 5. Verder weinigr gegevens terugr te vinden en 7n

rl"e eincistand' tenslotte- een zesde plaat's (16-12) '

P. Hoekstra en D' Brandinga had'd'en d'e Al-pupillen on-

d.er hun no*au" bat-Àre" f'U' Jelsma' J' Fokkema' M'

Brouwer. M. íuuÁun' n' Hu-i-iema' J' v'd" Wal' G' Heer-

ma, O. Wouda, R' v'd" 
-Veen-' 

à' 
'de 

Roos' J' Kroes' J'

d.e Boer, H- w,*à'"À p' Yina' zij waren evenals de A2

pupi I len inguà.*id bi i ww7' Akkrum' wargra ' Irnsum'

GAVC 1 en OAVC- Z' De eersíe i wed'strijd'en leverden al

meteen 4 punten op' In W21-+" bereikte men zelfs de

dubbele cilrlïà 
-tb-lot 

' axírun bezorgrd'e hen de eerste

ned.erlaagr. Dá- "derby" tegen A2 leverd'e een 3-0 over-
winningr op. //" elf wedstri jden nam men ?p !-t^:1ngli 

jst

de d.erd'e plullt- iÁ *"t L4 ounten' Ïn het voorJaar

moest u, uoor-áe Friesland.'cup tegien (arlingren worden

gespeeld, en dat kond'en ze 7u'ngr nlet -balwerken' ílat

de competitie-íàtreft wisí Áà"" zich keurig op de derde

plaats (1_A-[gl te hand.huuLn.- Tenslotte werd nog deel-
genomen aan áun sterk a"zl'i toernooi te Nieuweschoot

en hierin was slechts een- voorlaatste plaats voo'r 
'de

knapen *uqgà-1.;à-. overigens- lezen we thans nog dat de

bekerwedstriid tegen narl'ingln reed's de tweede ronde

2y
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betrof . In de eerste ronde hadden ze nl. Sp.:rt,: (Dei-
nttm) met overtuiqende ci jfers versldgfen.

De g'roep A?-pupillen bestond uit H. de Vries, M. Jans-
ma, T. de Groot, J. Stujver, J. Dijkstra, J. Brouwer,
P. Jelsma, E. v.d. KrÍeke. S. v.d. Meulen, T. Dijkstra,
Á. Spoelstra, R. Veltman. J. Poepjes en R. Tijsma.
Honkie de Jonq en S. Rodenburgr fungreerden bi j dezeploeg aIs trainers,/leiders. Slechts L scàame I punt je
zou hen dat seizoen ten deel vallen.
Alvorens de competitie van start ging. kwamen ze alin aktie op een toernooj in Ni jbeets, waar aI le wed.-
strijden verloren werden. Wat de competitie betreft
viel er zelfs een 1"5-0 nederlaagr te noteren. Het eni-ge punt werd behaald tegren Irnsum (0-A). In Warga(8-0 verlies) kregen ze volgens mi jn huidig:e buurman
'9ape in de pauze thee met zand erin. Evenals Aj kwam
ook A2 uit op het toernooi van Nieuweschaot en reikten
niet verder dan een vijfde plaats.

Ook de E-pupillen (leáttijd B-jT jaar) kwamen dat sei-
zoen in competitieverband uit. voc,r de eerste training(toen nog: onder leiding van 5. Visser, Iater zou H.
van Dijk het overnemen) werden de volgende spelers
uitgenodigrd: O. v.d. Iuïeulen, Henk van Dijk. R. de
Groot, J. Visser, G. van Kalsbeek, K. Heida, p. Roden-burg, D. Rodenburg, Siegfried Visser, Jentje Akkerman
en H. Di jkstra. Even later kwam J. l{ierda het gezel-
schap uitbreiden. Men leerde al vroeg met dikke cij-fers te verliezen, getuige een ?-j.B uitslag tegen Ak-krum. ïrnsum stelde zich iets bescheidener op án hieId.het bij 12-0. Echter niet veel later kon de eerste
overwjnning worden bejubeld middels een 0-4 in Grouw.
Doelpuntenmakers waren P. Rodenburg 2x, G. van Kals-
beek (ook verslaggever van deze wedstrijd) en H. vanDijk. ïn het verdere verloop van de competitie zou er
nog sleghts L puntje bi jkomen, niet genoeg om de .laats-te plaats in de eindstand te ontlopen.

Aang:ezien hle thans geen "nocht" meer hebben, houd.en wehet voorlopig maar voor gezien en gaan tussen de bui-en ( en zonder suzie ) door even nc?ar Huize Tijsma Io-
2S



pen.
Een volgrende keer verder met vlac alqemene dingren be_
trefiende deze jaarqang.

ílordt vervo 1gd.

MHK@W

Noodtribunes te koop! Zeer
geschikt voor allerlei noodfigu-
ren.

P./Bar'/Ln)

Knalkoopje! Kompleet C-elf-
tal, meniscusvrij. Sommige spe-

lers zijn al zindelijk en êén spits
begint te wisselen.

2í

óTf| NIET ZO TE
TEUTEN ! NFER

cl HFIHH!EEN PRncxrtgE
DRIBEEL.., XTXU'T VO&
DIE LINXSNCHTER ! HI
PIXT \JE BtL .,

^íoot 
BEPq1'EERD...

H! IS IN HET MEL6ê
NHFR RECHTS , RECHT.3.
VERDORIE !

{H|ET OP, STRP4S
JE N.gFL

wJlT ... NPqR 'T
,VERMR\E,.f AíIDDEN!

J HHHH.,.
lt00/E BHL..,
Ht scooRT --. qerl*@



"ïl [tTIlL'LERS"
Ëctskad fu
hluijc u.d. UC&.

rr) q r\ qr

soJ

ob

t



Kruiswoordraadsel

I ) , b 9 10 t2

1) r5 r6

r7 18 19 lo

24 2' )t'

26 29 jo J1 \2

34 t6 )7

38 )9

40 41 12 43 lr lr t tl6

47 ll8 49

57 ,3 J4 ) ;6

t7 58 59 io

62 )
)b

67 5E t9
21'

HoR.: I Russ. priester; 4 Plechtige
inkomst; 10 riv. in SPaqje; 13 in vei-
tigheid brengen; i5 klein Pak;- 17

zedeUjk; 19 wijze leidsman; 21 huis-
dter:' 22 pers. vnw.; 23 adellijke titel
op Java; 25 nummer; 26 Chin. in
Indië; 28 positieve elektrode; 30 eil.
i.d. Middell. Zee:32 pas; 34 interval;
35 Ind- matroos; 37 loven: 38 toe-
stand; 39 aardige; 40 vergrootglas;
42 uit drie lagen bestaande hout
plaat 44 geestdrift; 47 monsterlap;
49 zwart maken; 50 GÉekse wiis-
ge€r; 51 pa,ardie; 52 oosterlenSte; 54
lich.deel 55 middeleeuwen; 56
puntbaard; 5? vogel; 60 verdienste;
gf ffaafifieO; 65 meermin;67 PL in
Ergeland; 68 ptant; 69 sleaPPlabts
voor.soldaten.

vERT.: 1 fam.lid; 2 positief gel. deel
v.e. atoomkern: 3 roem; 4 inval; 5
troef<aarfi 6 telegraaf restant; 7 in
persoon; 8 waterkering; 9 van ei-ke'
schors ontdoen; l0 trek; 11 beroeP;
12 gere€4 14 aanw. vnw.; 16 ineen-
gealra^aid bosje; 1? stroomdrukme'
ter; 18 vierkant behakte Paal; 20
redenering; 21 va,atwerk; 23 daJrbe'
dekkÍng; 24 oP stal brengen; 27
tidw.; 29 Jav. dorp; 30 deel v.tr. jaar;
3l strelen;33 werkeliik; 35 dun stuk
hout 36 koning; 40 luchtstriid-
krachten;41 verlies; 43 negenoog;
45 kwaad sprekerii; 46 bovenste
dakrs'nd: 48 gast 50 aanspreektitel
v.e. geestel$ke; 53 verbond; 55 moe
deroverste v. a$LerkloostcC 58 zii-
riv. v.d. R.itn; 59 reeks; 60 Russisch
vliegtulg; 61 deel v.e. fulk; 62 Tech-
nische llogeschool; 64 in Persoon;
65 de oud.ste; 66 riv. in Siberië.

VRIJDAG 29 DECfr{BER FEESTMTDDAG (JEUGD) EN FEEST-
AVOND V.V. OLDEBOORN BIJ HOTEL GOERRES,
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ilI|EDEDELI]'{GEN COrïdlPETITIE

|,hff,ï0ErEil,
B. AÍ--GEMEEN i

r. RICHTLIJNEN SPORTHALGEBRUTKERS
Hreronílcr geven wlJ u de richtlijnen zoals diê voor de meeste sporthallengelden.
t 

3:";:;:,vloer 
mag uirsluirend mer sportschoênen zonder zwarte zolen betrecr.eni

2. Hel is venbodên om in rle kleedruimte te voetballen.3. Roken is in de klcedruimte nret toegestaan.
4. Het meenemen van glazen naar de kleàdruimte is verboden.5. Laat geen geld of geldwaardige spullen achter in de klàerlkamers.6' Draai na het douchen de kranen dicht, zodat degenen die later komen ookwarm€ douche kunnen nemen.
7' In verschillende sporthallen is het ook op de tribune verboden te roi<en.Houdt u aan de regels
8' ook is het niet in alre sporthàl'leri toegestaan om grazen nee te nemen optribunc.
9' Alle schadê aan de sporthalle-g eirzof kreedruimte toegebracht KAN op be-trokken verenigingen vcrhaald wordcn.
Wij verzo€ken u van bovenstaande goede nota te nemen.

2. NIET SPELEN VAN WEDSTRIJDEN
a. Extreme weersomstandighedên
llocht een.wedstrijd door dichte mist of zeêr gladde wegen geen
vinden, dan dient u hiervan in kennis te stel len:
l. de tegenstandêr
2. dê heer A. dê.tong, tel.:05I30-23OBO
3. de beheerdêr van de sporthal
4. de heêr M.A Horst, tel.: o5l9o-8025
5' de dag na de vastgestelde wedstrijd telefonisch het bondsburo berichten,,

hetwelk door beide verenigingen schriftell ik diênt te worden bevestiga. i
Uiteraard geldên deze regels alleen in zeer êxtreme weersomstandigheden.

b. Andere redenen
Mocht een wedstrijd om eên andere reden dan veersomstandigheden, geên doorgang
kunnen vinden dari dient u te handelen zoals hiêrboven omschreven staat, metdien verstande dat de schriftelijke beves!iging, genoemd onder punt 5, gezonden
mqet worden t.d.v, de Tuchtkommissic.
-Indien er sprake is van schuld bij het niet spêlên c.q. niêt uitspelen van een
vêdstrijd kan dê TuchtkommissÍe t.roo,oo boête opleggen en 2 winitpunten inmindering brengen..voor de tweede keer'geÍdt hier- een-boete van f.2-50,oo.'8ovêndien heeft hêt bestuur van dê K.N.V.B. Afdeling Friesland het reéht een
:têam uit de kompetitie tê nemen wegens twee keer niet opkomen.
!
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#trurtiltEtttlus*
oEfEt{sTof

F-pupillen:6-7jaar
Dribbelen ca &iivca
l.Wmiagrp
. elk. $ebr I b.l wii dtibbdan h d. Bng€Oercn
ruimle (veÍkffirlg o 96ÊmL!)
- de je nlc ruirua-d.a lrrÍpL.rs i. ic nd dc b.l ÉÍ di.
ruimtê
. elkaar niet dnlcn(b.lbclËsing)
opdrecbFoada uiËgËO & 6 trEliËn da spclêE
bepaalce r1t6 ta ondaÍ@ ak
- EreÍr} 6 àiwÍrt grq $ppan ru de .bal. kapPar
cndEaieofl

tpdEm hrl $pDaEd. bal (op lêt(a m d.
tnis) eqr.!d.n bd@clst- 6 dà.me €tdcr
dribbcbroanda),

De aGàriting E d. àEiae.rg'i,arÈaf
- $all:n rucnetlm l. Za 3, dc lrtms
2 a3 pFbq.ab br I rÉurnd ÊediB írr.r
tu bal rcEÊa da blE rrl!É I a L*cLry'
shiets(têlbn)

e D!Èbcle! ê! dt:iÍ6Ltr. dr { hckPutcq.
speletderÍiÊ dG t cbd.!& E?itË

- dribbelen dor & bcbr|.cn qi
- @rel(srud.tÊiGrtibbclaÍdriiuméênroda,t
}rken

wcdssildrccroboar ndda b.t Cn dc h.tdelt a da
ur6! 3 oa{ tildcrrerda b.L txcgrÉ aÈ g.da rcÍdt
rcÍdr4lÍril&É
ogrukiaqa
de spele8 í. opdlacllgÊEDg(btcr vnieÍercn) het
&ibb€la a&iiEt Erimlii:
mcr gebÍut€o dG1?iila oa

rÍrt bêhulp Yla a Cooir baniÍcn ru h.l viq]árl

I.r op hcr occaa vuda tÉhÈt (obaruí) in pÍcsratb
ènbíw.dltiiódd

3. Dribbcler o &iinr nca r6rcrl<er op doel

Vmit *n otlmied! Íil 2yb*ailo (zia têkenhq) kan
arxleÍ hcr vËdtdcÍa€anrDbEan w da putren
drÍgrg6.n Ed6 oo h rÍrqfa o óén do.l Ui oogt
E Í l2- 15 ?ds (bii ÍHÍS.LBt€dehn
qguiqtldaÍ-iry
- &spclcsrrnan ltigiloa I olZ(:iut'! ilC *ÊhÍt
getilt vcrdc-bn
- drsp.lcÍctÍibbelt(bb.lusd.h.tí.pabrr b9ld.b.l
6 rrÍlr.ÍF è.{ (blidm bnfbp6)
- da 2. 9.brírn ruida aldd rii o9h.r
wgeandcacf:r Hid.dardaÍiloo bg.fom"n (êa)

lDd.cltwE
- wiizr vu dribbchn/driivat
.wrsllirg
- bgbcrrgtpmctrÍib
. d..twlrkitlg

oríncrlrng:dc L.tía fibn la bt €rdí wrgqcal sÍdcÍ
(uÈ l.L ) s lEilirk.Í w h3l bpD.nÀeeÍdcn m.l dG b.l èÍ
de Èck nn rmt cn delptDt gmkl Lan rcÍdcc

ORGÀNTif, TIE/TÍÀ,t ERIÁÁ'.

- vbÍlrrÍ ru lc sra klMlcr
-vqblJ S.L( lb.l
- vbrbí 20 Ui 20ff, mls bii 12 bl 16 !p.bË

- idi.n ja Ed. ming{p6rrÍgÉropod.Í!o.rÉa
orcnaisetir. dan op clka hoct I p&n*a:aoa

l'
I
I

:

i
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OEFEIISIOF

{- EGI paÍiitpcl

Uirg.r4sPtlil b vél (Etbal)ealplajeÍ. Èr laÍ! on la
Íilcr itr dal cÍ El doelpiDLn qê@ld [êta hffi
mldcn (doel s hcl spêl} Eên iêdêÍ at da.rtii
balmet4lwnbmaL

Vooa cn tiiteÉ hêt p.niitel tnt dG ieuqdrÍaiÉÍ andrclil
tËbbcn Er

. ecr 9d. olgansda (aÍgebakeÍrd vcld)

. nË le ldairc dele[ aÍdêE lurÉn eÍ EËo doelBflen
groaeld rcr(bn

. h.t (lar6) miídhn @ Hcim paniii6ab 3 eg.n 3. r
c9Ë 1 oÍ5 têgpn 5

- aDgmry'€nbÍa m spc{hemningcr àb h.t iilerpeÀ
ccn lEkie. s snaedEp e.ê (Eèès buitcíEp€[]

- íinlcr6vJrda
Biad.r aaDdacbl EÍ sp€6eka krischc zikrn (gebn in
d. FlElcdtii! nogEs rcD

E-pupillea: 8-10 jaar

Wcdclts<Èacrndc
o dgrq lmbloir do lcfrildategul. b drl
lei grsa/Èrggo noE rlclr crdffcu b d. rD.l6
bqóilltq ru widt oÍgar stoa. sài.tb.càl

l.Smirgrrg
È!o.d irxtrinEl m( d! b.l gcsEÍtt 

"rel 
wi!'hêil dodr

Eêl ko[la inmrrd€lopmrkiÍEen vin dê traire!
- rcrtarun wr dc ruinta
-Ípsb.l(r.ÍÈrdl

a 8Ga !le!.! erppcr (nikkcn)
- in Éo Ybtbtl. ddd eltrr ta rà*en
- Petr. *lri.{aopt) pÈlMoÍb)edtis

ÈrcbdcsËd.chbalonsd.ritcrlih Bd.
Etao
. tfi.sloo9 aard6 dÉLr
da tGbÉ \omn z-tallcr om beuten Frdt qËE clll om
nnd crn anrgegnn oiril. rcl EqcliÈ&clglnta
mlltr (rDGt do.hrcrd€diqÊE} Ab d s delpognrp b
E!d-& p.sí d. !p.br dê b.l md dc m€d€.peld in d.
rrgcbdcdc sitDt (brÈGLn ni lutdÈ)

3. Ect p.ÍdFpcl
8ii 6 tagtrod utal F.L't rcrdên d. spcbB €rdéld
drn aldcreÊÍriiao bv. tii lorp€br { t €Ha Lt€n
apcht
. tclt.g.b (b.h.la hn.n3pcll d. lcliiningf cd tË
br6!p.L[
-dra4edrh6tpahÈ
$drodconr vngca mr
b.lnÍli-

Jrarkan op ÍnccÍdqa doabn

rnct an DÍdGr &GhEÍdêdigcB

e{in rêdírii;h,amr wclt 2'ol laÍt-...m

O RGÁNIiATIE/MÀTERIÁ.Á.L

!'êcht net È €it€o hldc bal ru é{u ran de spcbs\ran d.
têg$paÍtii L r.l(cr l,lr d@'sr.- dribbcl jê leÍug tu i.
eirGD €k afE6 ic oEÍlid ecn lr9ÊÍgànd€Í Ëq
op@ets
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Voor snelle beslissers midden-

stip. Elke keuring gaarne toegest'

PenaltY stiP moet iets aan ge-

daan worden.


