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Beste lezers,

Het nieuwe jaar is reeds enkele weken oud. en ijs en
weder dienende zul len de competities voor de diverse
elftallen binnenkort weer van start gaan.
Voor het komende weekend staan er n|. al weer enkele
wedstrijden op het prograÍrna voor de senioren.
De jeugd "overwintert" net als voorgaande jaren vleer
in de zaal en zijn voorlopig nog verschoond van com-
petitieverplichtingen op het veld. Hoe de resultaten
van deze elftallen in de zaal zijn is mij helaas niet
bekend. Hopelijk komen hiervan nog de nodige versla-
gen binnen.
Oldeboorn 7 heeft tijdens de winterstop een oefenwed-
striid gespeeld, en we| uit tegen hlarga. Hier werd
een verdiensteliik geliikspel behaald, 0-0.
Diverse leden van onze vereniging hebben verder de
zalen in Grou en Akkrum nogr met een bezoekje vereerd
ndar aanleiding van het traditionele Eoarnsterhim
Zaalvoetbal toernooi. TWee teams van het OJC Mediwn
wisten beslag te leggea op de sportiviteitsbeker.
Hetgeen ook tevens het enige wapenfeit was van Boarn-
ster zijde.
En 29 december jl. was het dan eindelijk zover, de
met veel promotie gepaard gaande feestavond van onze
vereniging kon z'n aanvang vinden. Een na lat,er bleek
zeer geslaagde feestavond waarvoor met name de feest-
connnissie bestaande uit Bouke, JeIle T. en Johan, de
spreekstalmeester Frans Goerres, de "gu|1e gevers"
(sponsors) en de muziek !'Urban Jungle" een pluim ver-
dienden. fuen zozeer bleek de playback-show een gouden
greep te zijn geweest. Het was kosteliik.
Dezelfde middag was het voor de ieugdteams evenzeer
goed toeven in "Huize'Brandsma", aiwaar men de nodi-
ge spelvormen diende te doorJoPen,
Genoeg terug geblikt, nu staat er een nieuw jaar voor
de deur. Hopeliik ziin de "wereldproblemen" die er op
dit moment heersen geen voorbode van wat, ons dit iaar
te wacht,en staat.
Ik hoop dan ook dat er op sportgebied een rechtvaardi-
ger striid zaI worden uitgevochten.
fk wens een ieder een sportief 1991.

Piet.



PROGRAMMA V.V. OLDEBOORN 19/1. T/M 27/1.

ZATERDAG ].9/1
015 50 BOLSWARDTA 4 _ OLDEBOORN ZM. J2,15 U.

ZONDAG 20/1
OLDEBOORN 1 VRÏJ NFC.

ZATERDAG 26/]
0L5 t07 2LDEBOORN ZM. - AVC 3 L4.00 U. 5. BOSKMA

ZONDAG 27/1.
803 1.51.6 FC NESLIRANT 1_ CILDEBOORN 1. J4.OO LI. P, V. EEDEN
BO9 ].552 OLDEBOORN 2 - LET,TMER 3 1.1..00 LI. D. VAAS

PROGRAMMA ZAALVOETBAL V. V. OLDEBOORN.

WOENSDAG 30,/1 DE TELLE HEERENVEEN
OO9 ZONNEHOEKBLIURT 1 _ OLDEBOORN 1 21..00 U.

PROGRAT'TMA V.V. OLDEBOORN 2'^ q ^.

ZATERDAG 2 FEBR.
015 105 R.8.5. I - OLDEBOORN ZM. 14.30 U. G.J. porEsz
105 539 OLDEBOORN A1 _ OUDEGA W. A1 IO.OO U.

ZONDAG 3 FEBR.
803 1514 OLDEBOORN 1 _ ZANDHUIZEN 1 14.0O U. E.J.V.D.VEER
809 1551 RENADO 2 - OLDEBOORN 2 14.00 U. E. DE HAAN

OLDEBOORN 3 VRTJ

PROGRAMIA ZAALVOETBAL V. V. OLDEBOORN.

DINSDAG 19 FEBR. SPORT'TTAL DE TRIME TE BALKOO9 T|OUDSEND 2 - OLDEBOORN 1 21.10 U.

DENKT U AAN HET TNLEVEREN VAN WEDSTRÏJDVERSLAGEN! ! ! ! !
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DATA OM ÀLVAST TN LIW AGENDA TE NOTEREN:

VRTJDAG 22 MAART HOTEL GOERRES:
SCHUTJASSEN VOOR DE EEKER.

ZATERDAG B JUNT V.V. AENGWÏRDEN:
VOETBALTOERNOOI F_F{JP . ,/E-PLIP . ./D-PUP .

ZONNAS J8 AAE, V,V, MTLEIAM:
MILDAM 2 _ OLDEBOORN 2 1.O.OO U. CIEFENWEDSTRTJD.

88 0L.DI:F00RN
T i J5I,IA P.
BENEN I Í]TUSSTRAAT 1],
849ti 5Ë OLDEBO0RN

STAND BIJtiEtJERKT T /Fl : 1 1 .tr1 .91

SENIOREN T01 )
5E KLAs B ( 0091 6s PT

1 ZONNE}.IOEKBtJLJR'T .I

2 JANSSEN SPORT 2
3 6.A.r/.C- 4
4 HASI{ËRLANN &

5 HASI(ERLAND 5
ó I',ORKIJH &.ï 

5P I KERBOOR '87 1

I t',0lJDSENn Z
9 NIEIJI,E!I[H00I 3

*10 0r_DEB00RN 1

1) 2 TJINSTPUNTEN IN

52- 8
3?- 17
32- 13
53- 2?
38- 25
?5- 24
?4" 26
14* 44
2n* 3{+
10- 67

H I NDER Ï NÍJ IJET'RAC}.I'r

1U 7_n

I 1.1
9 11
9 11
99

1tJ I
97

1Ct 4
93
91

1)

J)
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I Oldeboor:nl - ile iJes thoeiil

Zcndegnidcag 9 decernber 199Lr cil r",ir. co uul: noesc ciceboor:n
aantreien tegen Diecie tite l-kanrjioaat l)e i,'e.sthcek, a.l-:ij d, een
gerzreesde iegens ta1-ider vocl: Ol,jel;r_.cirr. i,roL-i.1 j :l: kw,:n rnen
thiris narneLijk niei verder dan ee' gelijk spel (i-i) ieririjl
uit naar: liefst mei: 5-1 wer<1 verloren.Dit seizoelt hacl nen
echte:: de uitwedstr:-jd met 1,-3 ge:,ionnen <ius e: rvaren wel
degelij k irogelij kheden.
De weei:sornstandiglieien wl-::elt niei: ai te best, kouC en op
somn.ige plaats,:n een keih"rd vel.C. De Í.,res ihoel: h;id. irier-
blijkbaar: het minsi:e last van want na wat kieine kansjes over
en rreer: v;as het De Westhoel. die het eerst scoorrle.Ien
ogenschijnlijk ongevaai:1íjir- schct stuitte vlak woor: c.le
keeper zo raar omhoog dat Sien rJillen volleciig kansrcos was.
Oldeboorn liet het er niet bij zitten en ging op zcek naar
de geLijkmaker.Deze k'*=an * halver:r;eg: ce ee.ste helft. Een
een hoekschop van s. ooster:baan r,rerd door de westhcei: ni.et
goed vei:werkt en lret rsas ',gooC oid" J.in |ii--jdam die
ver:woestend uithaalcle vanaf de rand -z;rn het strafschopgebied
en de bal in de bovenhoek liet ve::dwijnen.De Westhoek r^ras
echter totaal niet aangeslagen want een paar rninuten later
stond men alweer voor.Nu was het de spits van de westhoek
<iie een bal beheerst iangs siem 'dil-lem kopte.Ruststand i-2.
I.Ia een lekker bakje thee begonnen we vol goede moeci aan de
tweede helft.En wederom bleek wat ie kracht van oldeboorn
dit seizoen is,nameli-ik de condir-ie. De i,iesthoek wei:d vasi-
gezet op de eigen helft en het rvachten op de gelijkrnaker
!/as gewoon een kwestie van tijd.Uiteindelijk was het de
"32-jarige",die + 20 minuten voor tijd uit een dieptepass
de gelijkm.:.ker liet aantekenen.Hierna had Oldeboorn nog een
levensgrote kans op de overwinning,maar helaas miste
S.Akkerman deze kans.Ook de Ldesthoek was nog dicht bij een
doelfunc maar de eindstand bleef 2-2,voor uáiae partijen een
bevredigend resultaat.Door dit resultaat raakte old.eboorn
haar koppositie kwijt aan Mildam,dat op grond van een beter
doelgemiddelde nu de koppositíe inneemC.

"32-jaar,en geen grijs haar"
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Wargal-Oldeboornl

Zondag 13 januari j.1. trad de selectie zondag
van de zwart-witten uit Oldeboorn in en tegen
Warga aan voor een oef enwedstri jd. Het l^/as
.rooi beide partijen de eerste wedstri jd in het
nieuwe jaai en ze waren dus nog vol goede
voornemens. Aangezien Warga uitkomt in de
vierde klas KNVB en Oldeboorn in de tweede
klas afdeting Friesland was het de verwachting
dat het een goede oefenwedstrijd zou worden
voor de aanvallers van Warga en voor de
verdediging van Oldeboorn- Onder "prachtige"
winterse weersomstandigheden werd er afge-
trapt. De eerste helft 9af, tegen de ver-
racËting in, twee gelijkwaardige, aanvallend
ingestelde ploegen te zien. Beide ploegen
spáeIden voór de overwinning en -\roor beide
dóelen werden dan ook enkele doelrijpe kansen
gecreëerd, waarvan geen enkele werd benut. De
iust werd dan ook bereikt met een 0-0 stand.
In het begin vàn de tweede helft probeerde
Warga de wedstrijd volledig naar ?lch toe te
treÉken, oR vervolgens het verschil van com-
petitie indeling om te zetten in doelpunten.
-ne bakens werden wel verzet ' maar helaas voor
Warga in tegenovergestelde richting. Oldeboorn
nam nog meer dan in de eerste helft het heft
in handen en bouwde goed vanuit de verdediging
de aanvallen op. Warga probeerde via het lange
halen, snel thuis voetbal te counteren, maar
dit leverde nagenoeg geen enkele kans op.
Oldeboorn wist de nodige kansen af te dwingen,
maar wist er gee.n een te benutten, waardoor de
wedstrijd in 0-0 eindigde. Oldeboorn had over
de gehele wedstrijd gezien het beste van het
spet en wanneer ze op deze wijze blijven voet-
bàtlen, dan zullen ze zeker nog de benodigde
punten in de komPetitie behalen.
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Llit de oude doos van.(Tekst: S. Huisman).
. Koos.

voor de aanvang van het seizoen i97ó-'77 speelde olde-boorn 4 vriendschappelijk tegen Bergum, de nieuwe clubyan J. Berga. ilet werd. een 3-_2 neaeílàagr.Tegrenstanders in. d.?.competÍtie waren aÁr*eveen s, Jub-bega 8, Udiros 4, Ti jnje 4, GersI"ot Z, UdÍros S, ONB6'. o.-de.holtpade 4 en Jubbega g- A. veid. íungeerd.e weerajs leider van het vierd.e. Men Ting,.=r.' ,tu.t met een2-l overwinning tegen IJdi^cts 5 un ij. Meester zorgd.evoor beide doelpunten. Read. swart 4 en FFS 3 blekenook nog aan de_ competitie d.eel te nemàn. zi j moestenaI lebei in ordeboorn hun meerdere erkennen en zo had*den de mannen van het vierd.e op dat moment het maxi-male aantal punten uit de eerste vier wed.stri jd.en we-ten te behalen. Tegen naaste concurrent Jubbega 9 werd.het eerste punt veVspeeld, (0-0). rn Baíkeveen was s.visser weer eens lan_-igt op schot. Hi j iioorae alre d,oe'-punten in deze.met 0-4 gr-ewonnen wedstri jd. Een weektater deed de to.enmaligá uoor"itt;;-;;i- tegen Gerslootnog eens dunnetjes ouJ2r. Nu kwamen er drie'd,oe\à;t;;van zijn voet en de uitstag was 4_7. Tijnje 
"Iu;;à;-"erin oldeboorn -het _tweede 

-punt afhandig- te maken.Louw Visser, alsmed,e een rijnj._"p;i;;-, werd.en uit hetueld gestuurd. ïn de stand per zL nov. nam erdeboornde tweede plaats in met twee punten achterstand opTijnje. Daarna werd, in d,e Jaaiste ,"àiiriid voor dewinterstop nog een punt gelaten aan àiàán"ltpad.e.Na de wintersÍop-verdediíáe D. valk h;í-d.oer, nadatH. de Roos naar het tweeáe was verhuisd. Ook kreegmen versterking in de persoon van H. Brander.Maart '72 kwan aind,eliii áa eerste nedarlaag tot stand,to.en_ Jubpegra 9.in eigen niis net-2--ó-i"" n"t langsteeind trok. De kans ob l van d.e z pronàí'ieplaatsen werd.grotendeels verspeeld d,oor een r-3 ned.erraag t;;;" --'
(nog steeds) koploper Tijnje. Ílat de rest van het sei_20en betreft zijn er weinig gegevens meer terug te vin-den. De met z-r gewonnen tíu7síeastri_;à- tegen oldehoit-pade betekende het afscheid van c. aiáàrts, die-in d.epl.oe,netjes werd gezet._ Hij had er "o,À 3r- j";;".;;;;_ttaf lid van da í,v, otàáíoorn spzittàn. rn hct vrcrdc
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sDeelden d'at seizoen o' a '- noEr J ' Tigchelaar' J ' Beth-

t'ehem, A. Ni jí;11:--À' v'-a' í'!-"u-t"n' k' gtiersma' Lammert

visser, J. v"ií^áí' v' alaa'uí-' R' Knol' chr' van Harde-

veld en C. de Boer'

Old.eboorn Zm- was inged'eeld in de vierde Klasse P en

moest het hierin opneme.n t^egen v en y 3,_ suameer 4 en

5, Dr. Boys s"^'; ái u a' Raitevalle 2' Eastermar 2'

Akkrum 2' ONT 5 en Jistrum 3' Leider was uiteraard
J. v.d.. Veen- De eerste wed'stri jd leverde a1 ge[iik
een nedertaag op en hiarvaàr wae Rotteval le varant-
woord,etiik. ooï aá tweede- wed'st'riid gingr verloren en

wel met 1-0 iï'siÁ^át'' rY aà slotfaáe werd een straf-
schop gemist." V";;|g"n" kwam V en V in Old'eboorn op

bezoek. Sipke de Jong scoo.rde' maar het' unieke feit
d.eed zich uooiáu7 oi advies van een Boarnster grens-

rachter (Thao- ,1"7à^o'l dit d'oelpunt v'|erd afgakaurd'
In d.e d'ezelfde minuut openden de mannen uit Gari jp
d.e score en Oldeboorn verzuimde wederom een penalty
te benuttur.'ï11í27ái a"'nalve a-| in het voordeel van

de gasten. B;; E";i-t*u' *ian men aI spoedig met 0-I
voor te staan, maar verlorlei uiteindelijk met... -.11-1 !

op 6 nov. ,t;d;;-;-indeliik de eerste punten behaald'
d.oor een 2-0 ái"rwinning op Suame-er- 5 ' Een week later
was het ,onuur'it"t raak' rv' werd' V en V 4 op eigen

terrein met i--3 '"'u|agen 
d'oor o'm' twee tref fers van

g.deJong.ui|aá-átaíavánT3maartb]eekdatolde_
boorn op dat'iá^.Át- ê- puntán uiÈ 11 wedstri jden had

behaald.' n.tgá;;*'á" á'7á" plaats -van onderen beteken-
d,e. Hoawel men voor uonnunï van-d'e competitie de be-

schikking naà over 76 speláts' kon men in het voor-
jaar soms t"|rá"iàrÀood.' een elftal op de been brengen'

M. Veid' *n i"'k;"1 hadd'en iug"nt d'ruJ<k1 werkzaamheden

a/ in het begin van de co^peiitie .afqe'haakt' De laats-
te wed'striia'l'"g"i n't onàè'uun staande Jistrum lever-
d.e nog een monsl'erzege op' nl' 3-101-! D' Brandinga en

H. Poepies "á'n' 
áà -gastspele'r-s 

'en -H1ns 
scoorde even-

tjes 7 keertT' oox D.- venJma liet zich niet onbetuigd
enzorgdevoor-àeresteren|dod'oelpunten.Verderenamen
die we d'at 

"á'iuàán- 
hii het zn' tegenkomen ziin: J'

Quarrea, J.'>;i1;ilu'- G' Numan' C' Eyzinga' H' Bruine-
ntà, Jan I{íin-h;;;- J" v'd' Meer' Joh' Veld' A' v'd'
Laan en Henk" S'íoutt' (voor ouderen een zeer bekende

voetbalnaam) -



Een volgend.e keer qaan we verder met de resultaten van
de diverse jeugdelftal len.

Wordt vervolgd.

VERJ{TST VERMTST VERTITST VER]{TST VERMIST VERMIST VERMTST
# # ## ### ## # # # ## # # # # # * # # ## # ## # # #### # # # # # 4È # # # # # # # # # ##### # #

Sinds de faestavond van 29 dec. jl. vtordt er een voet-
balshirt van het eerste elftai (zon.) vermist.
Dit shirt heeft de opdruk "Autobedri;f W.v.d. Krieke"
met het logo van Mitsubishi en rugnunmer B-
WÍ I degene die deze. waarschi jnl iik per ong:eJuk, heef t
meeqenomen z. s . m. terugr bezorgen bi j Wendy Ti jsma J .

Benedictusstr. 33.
Bij voorbaat hartelijk bedankt.

En is er aok iemand die J- of meerdere sokken in het
bezit heeft die aan het eerste elftal toe behoren.
Er worden nl. 2,5 pa*r witte kousen vermist.
Ook deze g:aarne z.s.m. inieveren bij Wendy, aange-
zien het eerste elftal met een "sokkentekort" heeft
te maken,
Dus eert ieder d.ie ooit eens heeft magen "ruiken" aan
het eerste elftaJ, of die er nu nog in speelt:
KÍjk allemaal de kast nog' eens goed na! !
Ook bij voorbaat hartelijk bedankt.
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Na de fantastische toernooien van
'85 t/Ín 90, oíganiseÍen de KNVB
afdeling Haaílem, do Haarlemse
Sponraad, Ce gemeente HaaÍlem

'- rr-Êrgerspon Nededsnd-=e+ ècr-
Haarlem-cup toeÍnooi 1991 van 7
t/m 11 augustus 1991.
Dh jaar worden eÍ ongeveer 50O
etftallen uit 20 verschillende lan-
den verwacht in alle categorieèn
en leeÍtijdsklassen, waaÍonder
ondeí andere deelnemers uit:
Frankrijk, Duitsland, tselgíê,
Zweden, Denemarken.
Noorwegen, Spanje, ltaliè, lJsland,
Canada, Hong Kong. Verenigde
Statan, Peru. Nigeria en Flnland.
E wordt gespeeld in píestatieve en
recreatieve categorieèn van de
volgende ieeitijdskiassen.

Senioren - sterklasso voor KNVB
standaardteams, hier doen naast
de vele hoofd-, 1o en 2e klas-
sers ook enige betaald voetbal-
teams mee.
senioíen : leelg_tieklasse vooí
liefhebbers,
Senioren - Íecreatieklass€ met
een tintie píestatiewil.
A-junioren - interregionaal/lande-
liike jeugd niveau.
A-junioren - recreatief niveau.
B-iunioren.
C-junioren.
O-junioÍen.
Ê-iunioren 7-tallen,
F-junioren 7-tallen.
G-iunioren 7-tallen.
G e ha nd ica ptenvoetba l.
Dames senioren,
Meisjes.

Deelname is gratis

7 , 8, 9, 1O en 1 1 augustus 1991

Zendt mii s.v.p. volledige infoírnatie oveÍ
HAARLEM CUP 1991

StÍaat + postkode: ..,..

&rrg. Weerrsplantsoên 110, 2O71
Tel: O23 - 382844.
Corr.adres: Postbus 70, 2080 AB

PK Santpooít-NooÍd.

SantpooÍt-Zuid.
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JEUGDVOETBALTRAINERS ATTENTIE !

APPLIKATIEKURSUS TRAINER-COACH I II
In het kom€nce voorlaaF-i6iïf-iederom eên aPPl ikatlekursus - 

gehouden

voor hen diê in net uezil-zijtt t.tt het diploma Jêugdvoetbaltrainer'
Deze l(ursus geeft dê moiefijËneio om deel te nemen aan het exa[en

Trainer-coacn fff' oaariàà É"ttttt eventueel de gelegenhêid on in te

schrijven voor de opr"iái"g-trainer-coach II' mits aan de dearvoor
gesteiae voorwaardeR wordt voldaan'

Informatie over de kursus
a. doel
Het doel van de kursus is (jeugd)voetbaltrainers meer kennis en

vaardigheid te terscnáfien óm ipelers en speelsters uitkonênde in het

lfcteliigsvoetbal, te !nainen en te coachen'

b- toelatin(seisen
Tot dê oPleiding kunnen
voorwaardên voldoen:
l. in het bezit zijn van

moet zijn Yoor I juli
OF
in het bezit zijn van
- Oefen$eêgter E

- Oefenmeêster III

wordén toegelaten zij, die aan de volgendê

hel diploma Jeugdvoetbaltrainer, dat behaald
1989

éón van de volgende diplooa's:

t Een veaklaring kunnen ovêrleggen van één of meer (veld)voetbal-
iË"."iginà,"nï vaaruit bl ijl{t, dat de aanmelder:
- bêschikt over minimali-á :á"" ervaring als trainêr van jeugd

enlof senlÓren
- gêdurênde de l(ursus éénnaal Per weêk tênminstê I uur een groeP

ipeltrs van die vêreniging mag oêfenen'

Een test oP het gebied van voetbalvaerdiíheid Det votdoende resul-
taat hebben afgelegd.

In een gesPrek duidelijk kunnen maken dat voldoendê motivat!'e ên

achtorgrond aanrezig oi tí"it"t te trainen en te begeleiden'

Kandidaten<tieinhetbezitzijnvanhêtdiPlonaJeugdvoêtbal
trainer krijgen de'voorkeur bij plaatsÍng'

c. l(ursusoÍryang
D€ kursus duurt 8 wel(€n en omvat I lessen van 3 uur = 24 uur'
Dê lessen bestaan "it 

p".itiir. ên theorie' Daarnaast i3 de lursist
verplicht on gedurendê'à;-t;;;tt wekelijks tenainste I uur bij een

voeibal"ereniling een Sroep spel,ers !e trainen'

d. Dlaats en aanvanq van de kursus
Dê kursusplaats wordt Ë;" d; Afd"ltngen bepaald, -zovêel mogelijk
centrael aan de hana vin de woonplaats en van de dêelnen€rs'
De eerstè tes vinoi pr"iti-op lr maart r99r' Einde Yan de kursus:
medi.o juni 1991.
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e. kursus- en examenqeld
Het kursusgeld bedraagt f'
Het examengeld bedraagt f.

wanneer men wiI deelnemen
de 4e Ies betaald te zijn'

f . boeken I i i s t
Deze zal voor aanvang van
kunnen op de eerste lesdag
worden gêkocht, indien de

275,0O (inkl. inschrijfgeld)
50,o0

aan het êxamen, dan dient het examengeld voor

de kursus bekend gemaakt worden. De boeken
tegen konlante betaling bii de kursusleider

boekenlijst vooraf is ingeleverd.

g. inschri ivinE
óe GlEfrriJ"ittg vindt plaats bij het buro van dê K'N'v'B' Afdeling
Friesland.
8ij het inschrijlformulÍer, voorzien van een Pasfoto' dient te worden

gevoegd:
;. len kopie van het diploma en de cijferlijst van de voorgaande

kunsus
b. een verklaring van een t{Iubb€stuur dat dê aanmelder in de

gelegenheid zaI worden gesteld om gedurende de kursus tenminste I

áaal per week een groêp sPelers te trainen'

De inschrijfhosten ad' f.25,oo dienen voor de sluitingsdatum te ziJn
voldaan aan de Afdeling FrieilanO tê Leeuwarden, gironumer 87'33'41
met vermelding van ÀpPlikatie T'c' III'
De inschrijviig van àe voorjaarskursus l99l sluiL op

h. diplomá en bevoeqdheid
De krrre:3t die aan oe!Ëftetae eisên voldoet' ontvangt hêt diPloma
Trainer-Coach IIt, dat recht geeft on na verkregen Iicêntie lIs
Trainer-Coach oP te treaen vai spelers(sters) uitkomende in het
Afdêlin8svoetbal ' -

i. doorstrorninP naar'de i<ursus lrainer-gg?ch II
De doorstromi.ng naar d;Ï;rsut Trainer-Coach II (Oefenmeestêr

ï a "-"i., Íl t
1t; 

rÍ Ï, 1f '

':,ïï n'.';'r,,"
" ,." | 1l .."

r,,' l" ,,1ï

L,"yoo
.,

179 enthousiastelingen uit Wildervank vestigden

een nieuw rekord massagraf liggen. Nadat echter

op het terrein waar zij lagen a,busi:Y:ltjk een fa-

biiek was neergezet, konden allen blijven liggen'

(II) is

26Ílogelijk indien:
:-t=';;"';;'iu."usoto."delen r, 2, 3 en 5 in totaal tenminste

punten zijn behaald, én
i;";;;.;';;."àiáÀ"iá met ? of meer is beoordeeld'

I
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KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE VOETB^LBOND

INSCHRIJFFORXUL TER
voor da APPLIKATIEKURSUS Traln€r-Coach III

Naam

Voornamen (volledlg)
Adres ' woonpleats (posutode)
TeIêfoonnuruner thul.s
TêlêfoonnuÍDner werk

2. Geboortedatult I geboorteplaats

3. Beroep

(vas) spêler van:
(verrnêlden klub(9) ên elftal D€r
rêsp. Jaarrallen)

hooguic laatstê ítrie klobs

5. Plaats ln het êlftal (als rêgel)

6. tlelk diploma bêzi ! u ?

Wanneer behaald ?

Kopl€ clJfertiJst(en) blJvoegen.

Eeat u vorl,g Jaer ol ln do Jar.ndaarvoor - na u ta hebb€n aangê-
Deld - ni6t tot een tralnsrskur3us
toeg€laten ?
VerEêlden Jaar(Jarrn) van aan-
Deldlng en reden van afrlJzfng.

Pa3 fo to



8. Eljzonclerhedên, d,t6 verder naar uw roonlng ln verbandde kursus van belang kunnon zljn, o.a. v;reelden dêtoelettng verzoekt.
Bêt uy toslatlng tot

red€n, raaroE u olo

Dlt fornulier is door ElJ naar waerhei.d

P I aa tgnaaD,

Handtekening: .,...

ingêvu I d.

Detu:

Vêrk I ar i ngen :

HierBêde verklaart de v.v.
dat rrerkzaao is (of is geweest) al.s trainêr
van het elftal gedurende het setzoên (dê sêlzoênen)

DatuE: Hand teken i ng,

Naae (funkti6)

Hlernêde vêrklaart da v.v.
dat gedurende de Lur3ut
tennlns te I uqr êen gro€p spelar3 van dic vcr€nlglng Eag

Da tun: Handt.henlÍrg

HaaD (lunktt.)

O-o-O-O

tê

ééneaal par reeE
oefenen.
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Hersenkraker

ENIG DENKWERK
In deze tijd van het jaar moet ik u 3.

niet lastig vallen met moeilijke ver-

halen. Even uitblazen dus bij een

paar doodsimpele opgaven.

Een zeer vermoeid man besloot
vroeg naar bed te gaan en lag's 4.

avonds om tien uur onder de

wol, na zijn mechanische wekker
gezet te hebben op de volgende
dag12 uur. Hoe lang had hij ge-

slapen toen de wekker aflieP?

"Hoeveel kost er een?", vroeg

de man. Een gulden, antwoord-
de de verkoper. "En twaalf?".
Twee gulden. "Geef me dan

maar negenhonderdtwaalf '. Dat
is dan f 3, -. Wat had de man

ggkocht?

KOPTE VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD GAARNE TNLEVEREN
vooR 5 FEBR. A.S. !!! !!! ! ! !!!! !!

1.

Twee meisjes worden op dezelf-
de dag van dezelfde maand van

hetzelfde jaar uit dezelfde ou-
ders geboren en toch is een

nveeling. Kunt u dit verklaren?

John Kennedy werd in I9l7 ge-

boren en werd president in 1960.

In 1963 was hij 46 jaar en 3 jaar
president. Tellen we 1917, 1960.

46 et 3 bij elkaar op, dan krijgen
we als uitkomst3.926. De Gaulle
was van 1890. In 1958 werd hij
president. In 1963 was hij 73 en 5

jaar president. Bij elkaar oPge-

teld komt u ook op 3.296. Is dit
een merkwaardig toeval of niet?
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