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@vERZïeAT.
I-let is al velelr 4 vd<en gelden dat, de cap{itie is bguznen,
zr.ar dar tegenrmlle,re. mls terreimÍkeuritgen' dere keer niet
dar sledlÉ veer, rr.ar vat ik nqr twit heh neqpmakt, dar
drcgte, de velden uaren d, mdtr hoe dan d< niag 7 *ptw
br, fjrtellg de brrtelvaattfesten @on de mptitie en Mt
Oldefurn 7, debttant in dë 7e Klase F1IB, aantrden in en tegren
btslittens. Hier kden de funutets geen wist mken en ue
ztllen dit dan od< niet bclzanen als een graadreter vwr de
bmtdelingr in en vwr de 7e Klass'e. h &tflelwat't nt de jorr
getlg niet allen in de }rurpn, het koppie vàs d< nqr erg vazig.
M bij Oldefurn 2 varen de featen rryr àtideli:k ziclttàaar. ,
Btauvhuis 2 heeft hier datz ook duidelirt van geptofiteetd dar
uiteindelijk net 24 te vinnen.
IIeIaas Oldefurn 3. van iullie dstrirt op 7 sept. is nii niets
b*etd, aijn exatses daantwr. ( È3 r.rerlies tfrur's tegen líeerert
veen 7 op de uoerdag vwr de festen, r:ed. ).
Oldefurn 4 noes;t lzet thuis opTenen tqen Aergnirden 3. llas lzet
in de eerste helft een gplirtopgtauie sEirt net een ruststard,
van 7-7, tn de nsst een opperwchtigr Oldebotn 4, en de uitslag

'sptedct, fukdelen, 6-7.
9 en 75 septenbr alle;;s dar de ITB afgela,st.
hternag 27 sept.
OLdefurri Zn. had een hele gode start, door uit net 24 te vir:-
nen van I'Uff, en trceft dus de eerste pntie biruten. Ze aillen
zeker in de 2e Klase ster*ere teger:starrd,ere treffen.

' bndag 22 sept.
Oldefurn 7 noest op brcd< bii BIue bya uit NiJ:futs en lever
de daar en krnpp rytatie dar net 7-3 te vinten. I'laddlen ze
bii de ntst een riante È3 voorepngr, rn de ntst nrcten de to*
Iaten dat Blue bp de eer rdde, rr.ar ddt MItt niet deren.
Oldeborn 2 kon d< tegen M. @1 4 geen wist Mken, en @l
d< nt veer een nderlaag te vened<en, 24. Jongera er net vat
gebrrcn. dit kan n niet verder.
Oïdefurn 3 ging op bzd< bii l{arga 4 en vist een ninimle ne-
derlaag te inasreren, 2-7. bt kleirc nderlaag tloor de IÈIzIten
uit Oldefurn en rlq! de grelqtenheid a in de thuistrdstriid rc-
vanclze te nenen. ht is dus afgesgd<en.
Oldefurn 4 ncet gàaràiapt, als re va:ten raar l-angweer a daar
tegen het 4e te pbren d< mt veer de ptzt,ie te pl*en. Dit
viel eclzter bitter tqan. en de Eaarztstens reten alle zeilen
bijzetten, tmar korden niet var*aen dat ze net de n;gt tqen



en 3-l achterstarfl. aarkd<en. Na de ntst een echt danetterd OI-
deborn en het erTe p)ntie, &n uitslag van 44, vas zeker ver
dietd.
hterdag 28 sePt.
oideborn zn. ontvirryr Nijlarrc.' en orderuotd' mt vel deglelijk dat'
ze een klase hqler splen. hn geliikopgraarda s*irt ret een
pa€rr ogelegde karsen, die zeker verzilvetd hadden noeten votdLen.

lh de 
-rtst 

een }p;ter Niilarfl en de eitduitslag van 0-3 vas dan
d< vel te.reclzt.
Zorrtag 29 sept.
Oldeborn 1 ontving ODV uit l{iinjevotrte. Ïn een enenrcrerde vd-
strijd, net een iits tetter splerd OW, vas het wel Oldeborn
d,ie de leidirgr r:61n, rr6ar de gasten gingen door en brachten de
score veer gelirt. ila de ntst hetzelfde splbeeld en de uiteirr
deliike ui{slag, 2-2, btekende voar OW een ptnt vit'"'t'
Oldeborn 2 Mt aet, een gehartetl elftal naar Tetschellirgr en
mls werd, ventacht, Het1j d dit ueer een nderlaag. I'let is aI-
tiS:d veer een prcbleen rrrar de eilarf/ren,voar 2 keer 3 kvartier
vethtlen *i ie bijr;6 72 utr van huis. fun 64 nderlaag vas
het reu|taaê. Ze staan dà17 d< tr:oostelre orrieraan ret A PrI:_
ten uit 3 trdstrijden en 16 goals tegen en 4 voor. Hier ml toch
vat aan gdaan rceten wotden llr.rulen-
Oldefuïn 3 rcest het thrlis ogTel1en tegen Jor.tre 9; I{et dwrt',e in

! deze zr,tch wel even v@r de fun;g;terc val<kemlaren- Ilet stotrt
toen teds 74 voor Jarc. fu wt toen vel iets gebwen, en
er gebutle ód< iets. b Jotsters verden god od'dler dntk gezet
en het oryrelofiirte gebutde, de vdstri jd was iets te kort a
de rnlle wirct te p]<ken, naar net 64 als uitslag hebbn mls
één de splers rei; "karakter getoord".
Oldefurn 4 vas onvsvachts vrii. Fp;mdo kon uqretlg griep geen

elftal op de ben fungen, vaardrorlr deze vdstrirt is uitgesteld.
fugranm mtetdag 5 d<t,.
O\defurn n. rct in en tegen de SUteach pïebren zidzzelf terug
te vinden m de 0-3 nderlaag van mtertag i|. l{e hotden het op
een geliil<speI.
Mag 6 &t.
Oldefum I rcet op bezoek bii S.C.S. uit fuachten, en mI d<
deze dstriid neten rekerren op gtduchte tegterstand. fun grelijk-
spl rcu een klzr,p re*tltaat zijn.
dla"Wrn 2 heit de kat75- a otde op mken te stel len, vant het,

heft en vrij veekerd.
OIdMrn 3 noet m 72.75 u. aantrden in en tqren líeerenveen 7.

A1 direct bij het bgrin val*er zÍin, en vie weat, bliift, er 7



pnt aan over' r ^- r- den 3. Thuis een
o]d.efun-t4tens]ottenoetopfuzoekbijAengwln
ruine overwinning behaald' t" ;;;;Áret net nqpliik zijn 2

or.nten mee naaríuis te nencn' nàXeÀ er'echter wel op dat Aeng-

'wirden revanche wiI '

Zatetdag 12 okt'
ïríï#g ttun Zn - oldeturn Zn' 14'30 u'

Zorfrag L3 okt '

T:ïr". L * oidetuorn 1-'L4'0-0 .u'
ïtài6r" 2 - Lenner kntex 3 \o'30 u'

ïli*ar"n, 3 - Iangezwaagr 4 77' 00 u'

ffS A - Oldelwrn 4 l-0'00 u'

Uitslagen Le Klasse F\IB zondag 29 sept

hsterlittens - SPYI Vereent 2-2

Anelarfr.ia - Blue &;Ys /:u-

Oldetuorn - ODV :""
Bakhuizen - S'C'S' r-t
ADIS - 5't" Anna L-5

Stand Pr 29 sePt '

L. Be]<hrizen 34
2. Anelarcli.t 2--4

3. hsterlittens 3-4
4. s.c,S. 34
5.5t. Anna 3-3
6. O\d-elrnrn 3-3
7. Slnt't Vereent '1-L

B. onv 3-1
9. hsterstreek L4
10. Btue &>Ys 24
L1. aDrs 2-0

Albrt Ni jholt '

Selectie Olclelx>orn Zn' seizoen 1991-1992'

Rinnert Eijzenga, Tjitte Neuens-chwarrler' Evert Fokkena' Tjeerd

Keel<stta, nicx íesiï'ni'"n' rc*iáiÁ fi*Iker' Win ziel ' btne de

Boer. Austtst F^t;;'*i;'"- ól vliet' ieter YPta' Wieger de tuer'

Henk v-d. I(riel<el' itntit N{e1nan' Harry Brard'sna' Peter Jan van

Steinvoorn, JellL Ottt'' T?ainer l|ilke de Jottg'

I



Blue b1a I - Oldefurn I

@ 22 sept. i\, vas het weer rcver. Ih en @Ê*pricire van
een aantal teken, konden ïe orw kuuten ve-;r êr;g vettonen aan
het in grcte getale opekaen fun:gter Wbliek. Na langp tiit
v&r eên derby tqen de fuetster b.ren in captitieverbrd.
fu storzd en lel*er vindje over Irct veld, die ve de eetete heltt
in de nry Indden. Ite hadden dàn d een veldovenidrt. Dit resnr/-
teerd.e rn angpvwr 75 nin. splen in een eigren gwL van orze
vri-igevigre reterà'rcn. lÈrdàt er een padr zeer doelrijp katwn
on zeep ,{aren geholpn, vas het 1ietre &ryrspn die het net veer
vist te vinden en de starrt op F2 bracht. Kort dr,an:r vas het
weer Sietre die z'n gmltie neepikte, È3. Dit vas teven de nsst-

i sÊarrC.
i Ih het H<erde bkje thee, vas het de nitrd. die ots prten spel-
de, de ofuun liep niet, de passes l<:vanen niet aan ew. Dit *errc.
d< afgwtraft dar de Ee+tster:s die de statd, op 7-3 bachten.
l,la een urij aaie tvede helft net vwl fatten uan bide kanten,
katrden re de eenste tvee psnten meerTenen nn.ar Oldefurtt dat
ken mpt,itie, net tvee ptnten uit tvee rdstriiden.

S. Al<kerwn.

Largweer "4" - Oldeborn 4.

Onze "veterarTen" carauaan nade*t het in zwarte rclken gehulde
taryreer. l{e h&den bsloten a de twistische rcute nadrr lilg-
weer te nerren via Terhonn en Jorrc, dat de laryalapet:s Mer
orls v@r de gwloten fu'uggen hun "uiltie nqr even kotden kmy
18n". Ilet va.s orae eerete uittdstrijd dit seircen, en zidaar
het eeltete incident. k heer Nis'holt vas op slirt<se vijzn (en
da-b|et gelof iH àe;rnderli m dit seizen de oude rctten in het
vak te bgeleiden. l{u vil hèt, voonral dat, ziin scltoorwon Dtr*
hen op nu pil<ken. Als Nijholt at "guistig" thuis te vachten,
Imar lzo mar. Orze uit de kluiten gevaffien keepr stord op de
hen bl<ende mnier te "svetsen" ni&en in het blhof. fu uaren
zelfs ed<e|e ket*gargers die in hea bgonnn te geloven en dat
bleek later in de ntclt od< vel, en trEar gd e.
fn de bx aangdcaen, den enkelen het nq rdmkelijk on
een kopie koffie te nuttigen, zdat de heer NÍihoit nq vat tild
had on zijn srcch var te breiden. Ik hoorde later dat dit

//
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Wxtr;'v i,#*.I';ï'-v#
íiiiit T' "!.|";, rcrsrte ,,q ;;i'í*, e! ryT soectaanlaire
achter. Orve xa
rdd.irsren. **'Tá';;;;;*;t'*"":" a":i nàt á: !:"i 34 vor Lary-

H&r ,tas. a'o #'*áut' Klaai'hËr;ry' 'ry een nooie karls

r;*';#"##ffiW, rff,-';n*di; Ëi".-nuu*p Klaas o'- l:;r;ïien tigwn *"eSrn:ff:"?iàx .n u*nlrr?;r'soffi .";í:r;r";l# 
-Ët"rr

}"Jraeu"' dw bl

ffi;;-:nY;r:ffi"'n'á;^'"" voor ;a'r*e ', ":::
l,io.'n.a.tt- Tr,tr#fri;*rtaket. _via Íhfty B. en iavet h@r.

íltï"at heift .?*S: ffSïï. n* nntt zich "uit de I'.c,"n

íáuà axxu^urts' kwamen ry-"! ï,i;#Àài"ïn- *ut'" n u3ak in de

Ts#: ffi' ffii *4fui ï" 
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Ja dat dachten-;:fii at árt*i' traten 'op 
oYu walgan van ver

driet un u"Áíii;"'';t4 3t-"7{"íi'ít 
p-ixt-á' een traantie ves en

ï"ií,i*y"{*:Tf:':í;i}Xg'5:i:ffi2ïY
h heer Nijho'
sewrlen), ."nLï';"b;ií*11 

àï tt*' wat eenítuo.-' vat een ka-

ffi*:,,;;: ;"tr: Ë,{"#* !^1'^:' 
doe I Ptnten''o 

. .Y
(javet) .n sïAi-tnà vel) :' 3 ptnten' 

eens een.voll? M

f: *; *7H*i*'*'#W;1i iïiï iJ huis .te ver-

Iatenort"tJ,'Ëffii,rg"o.tr-ràÁ*.ntr".itítuzeallenb-
vorderen, a"* 'os 

t*'s ni"t 'ï7ê'ïJ' 
aJ gJz"e en vdettes van

odewon' xiti 
'í'ar 

o-Y:e n'#:m,t#:4T:#
10 jatr weer oP de. \iltEi.lY

taten wii het'in ider su,uutTï^6À: y:: *'*y#*tr"tii.u2o
Niiholt "iin" 

á'át ia"yiid en laten vtJ v'

';;'ï*n 'ío,-du o'n" opvolgen' 
Jan de Jorg.
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OLdeturn B1 - V& 81.

Zaterdag 27 sept. spelden ve onze 2e vedstrijd van de cmpti-
tie. l{e h&den de varige wdstrijd verloren.(H). fus we noes-
ten nu viruten om nee te doen voor de hovenste plaatsen. ïeder-
een ,tas er, dat ve net de ste*ste forwtie het veld irgirTgen,
rn de tactische bsgeking van onze caches. De eerete helft va-
ren wij de btere ploeg, dat dan nk al gauw in doelptnten werd
ongezet. br een prachtige hattrick van Pieter verd hierbij de
rust 34.
Na de ntstptze ging het wat slechter dan in de 7e helft, ve
spelden ztiniger en er werden doelkarsen genist. tr#.ar Pieter
pkte in de 2e helft ak zijn delptztje mee, zd.at het 4-O verd.
fn de laatste ninuten kregen tie nq: een gwl tegen, maar bre worr-
nen verdierrt net 4-1. en de eerste 2 p.nten zijn binnen.

tdo.

h cupwdstrijd van uriidag de 20e.

Ap wijdagr de 20e noesten àe c voetbllen. I{e noesten tegen top
voetbllen. l'/e noesten 5.30 in de box zijn en ve toen eindelijk
er varen. I{ant we konden het eertt niet vitden. Toen we er dus
vazetoen var:r.n ve vel vat te laat. Maar de voetblvedstrijd ging
door. Hjalnar vas aanvoetder (ik àn). Ik aoest ne eerste even
aan de scheidsrechter vootstellen. Ik nocht d< zeggen als ik kop
of nunt ded. Ik ddd kop toen kvan hij ook op kop &n ik nocht
zeggen velke kant we spelden ik koos heel gewan voor de kant
waar ve storden. Toen ve eirfiejijk begron ging de eerste helft
niet rc god. want we storden een pe.ar doelptnten tegen. Toen was
de eerete helft on en gingen we net zijn allen naar de bx toen
de tvede helft bgon. Die liep d< niet zo god. want naar de
vdstri jd hadden ve verloren net 70 nu[.

gesclreven dar Hjalnar Anthoni jsz.

WTIHBT HU LID VAT{ BE
ïf.v. oLnEBooRH.
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Oldeborn Cl - klfstrahuizen C7

iladat ve van lil<knn B-1- en van Top 1.04 haden verloren noesten

we mterdag 28 sept. tegen klfstrahuizen' 7L uur bgon de vd-
strijd. Zij hade; de aflrap de bzl viel in de L6 fraaj stiftbal-
letje en 0-L. *" E{ar nin. later kwan 0-2. l{ij een kans ik

schoot keePr had hen toen kwan 0-3'
Pauze.
ervin vnr tÏluke was d.e .wissel voor de Zd.e helft, het hielp niets
i en s 1agen nk al achter de neestal kansloze Rien]<. Toen kregen

wij kansen naar ate schoot tegen d.e keeper en wietse schmt over
naàat 6 achter Rien]< was fulant kwan 7 en daarna
het fluitje.

Thony.

Zaterdagr 2L sePtenfur

noesten vij vethllen
tegen de blak bYs. vij
kregen de aftraP twt werd
het aI g:ottw L4 voor de blak bYs
en zo ginE het maar dar
en er nisten ook wat sPlezs
van ons toen afgeloPn
was was het 0-74 var de blak bYs

Ilorst neuens chutatder
D-PLPí I Len.

GVÀC - Olde rn E

Wij hebben tegen Muw gesYnelt
Jerpen en Ate waren er niet
k eerste helft was Robbrt onze keepr
hle hebben net 77-L verloren
h optelling Ktaas Johan Robbrt Ronald Theo Lhtm Jelaer Rik
Ate Jeroen Joharrcs en onze coach was C'erke

l{ij zullen nqr wel god noeten trainen
Clwe trainer is Haiko v Dijk
Volgende week ho1relijk bter

Jelner

ry



PROMOTIE-/ DEGRADATIEREGELING
sErzoEN 1991 / t992 (FVB)
ZATERDAG SENIOREN
le klasse A en B (ffi2 en ffi3)

' De kampioenen pÍomoveÍen naar de Hoofdklasse. De nummers laatst, alsmede de verliezer van een

beslisingswedstrijd tussen de nummers voorlaatst degraderen naar de 2e klasse.

2c klassen A en B (flM en 005)
De kampioenen promoveÍen naar de le klasse. De nummers laatst, alsmede de verliezer van een

beslissingswedstrijd tussen de nummers voorlaatst degraderen naar de 3e klasse.

3e klassen A en B (006 en fi)7)'
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse, Er vindt aan het eind van het seizoen geen degradatie

I plaats.

t
f,_^-__'ZONDAGVOETBAL SENIOREN
I

iHoofdklas (801)
De kampioen, de nummer 2 alsmede de winnaar van de nakompetitie tussen de 3

periodekampioenen promoveÍen naar de 4e klasse van de KNVB. De kampioen verteqenwoordigt de

icnVn afOeÍing Frieiland in het toernooi om het Kampioenschap van Nederland zondagvoetbal. DeKNVB afdeÍing Friesland in het toernooi om het Kampioenschap van Nederland zondagvoetbal. De
kampioen speelt een wedstrijd op een door de KNVB afdeling_Friïlangg.n teyijzen terrein tegen de

zaterdagkaàpi@n om het Álgeheel KampioEnschap van de KNVB afdeling Friesland. De nummer
laatst degradeert naar de le klasse.

le klasse (802)
De kampioen, alsmede de winnaar van twee beslissingswedstrijden tussen de twee
periodekampioenen pÍomoveÍen naar de Hoofdklasse. De nummer laatst degradeert naar de 2e

klasse.MoctrtdoordegradatieuitdeHoofdklasse(801)hetaanralelftallenmeerdan 12worden,dan
degraderen de nummen laatste en voorlaatst naar de 2e klasse.

2e klasse (803)
De kampioen, alsmede de winnaar vaq de nakompetitie tuss€n drie periodekampioenen promoveren

naar de l.e klasse. Er vindt geen degradatie plaats naaÍ de 3e klase.

Regeling Periodekampioenschappen Seizoen lggl/lgg2
De kompetitie voor klassen bestaande uit l2 elftallen wordt in drie periode verdeeld t.w.: een eerste
periode van 7 wedstrijden (wedstrijdprogramma I t/m7), een tweede periode van 7 wedstrijden
(wedstrijdprogramma 8 t/m l4), een derde periode van 8 wedstrijden (wedstrijdprogramma l5 t/m
22).

Dukcmpetitie voor klassen bestaande uit I I elftallen wordt in twec periodes verdeeld t.w{ een eeÍste
pririóde ian l0 wedstrijden (wedstrijdprogramma I t,/m I I ), een tweede peiiode van l0 wedstrijden
(wedstrijdproiramma I 2 t/ m 22).

Dedrie periodekampioenen van de hoofCklasse zondag nemen deel aan de nakompetitie, waarvan de

winnaar promoveert naar de 4e klasse KNVB zondag.
De twee periodekampioenen van de le klasse zondag nemen -deel aan beslisingswedstrijden,
waarvair de winnaar pÍoÍioveert iraar de hoofdklasse zondag.

,De drie periodekampioenen van de 2e klasse zondag nemen deel aan de nakompetitie, waarvan de
'winnaar prontoveert naar de le klasse zondag.
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Onze Zaalvoetbalclub 
ttApollo [nginaeriqg

vfgngt voor onfiiddellijhe indiensttredins

nog enhele Zanlvoetballers, die Zich scÍls

p6r weeh willsrlbozighoudsn IRGt ccÍï oÍlt-

spannGnd parti jti" zaalvoetbal in Gofitpc-

titieverband.

Opgave han geucftisden bij:

Uilhe Nijholt tel. 1618.



lffidelirry OIde rn 3.

fn het, vorige clubblad stond
furn 3 abtsievelijk veraeld
zijn Ihrc v.d. I(rieke.

Irdeliryr jeugdbstuur;

Jdtarnes fupies
Gtietje v.d.. Velde
JeI le Í{ierda
Alle leidets

bij de elftalirdelirgr
Ilenk v.d. Krieke, dit

v@r
rcet

Olde-
echter

*atse voor de gemakte fout.

lffide 1 ingr ma lvoethl ApI Io frigrineerirEr.

Irrtelingt team;
l'haye v.d. I'leide, Torutie Rijskanp, UÍLke Nijholt, Tints v.d.
Iteulen, I{edrik Nieulrlatrt, Johannes fuuver, Kees KaLsbek,
Nico de Jongr, Anne Jan l:loel<cstra en Janco Voolstra.
hze splers vorden wierdelijk, e4och drirgerrt, verwht z.s.n.
een psfoto in te leveren bii tkaye v.d. Ileide, aangezien zij
atrc.ers niet in captitieverbvd ryen uitkanen.

T'IAARVAN AKTE!!!!!!
Tevets rcekt het aalvoethltean nk nq enkele "jorg'e" splers
v@r een tdakel i ike "rterjotgringskuur".

Varzitter
fucretarwe
knningneester
Lid

Oldeboorn heeft geen spijt van de overstap naar de tweede klasse, getuige de simpele winst die het in
Hommerts op HJSC behaalde. Na een l-2 ruststand won de debutant het treffen afgetekend met maar
liefst 2-6, door treffers van August Faber (3), Peter lJpma (2) en Douwe de Boer. Een betere start had
men zich niet kunnen wensen.

Onder ieiding van scheidsràhtór H. Bonthuis uit Bolsiard kon Blue Boys in Nij Bees de.burenderby

tegen Oldebóm niet in winst omzetten. De Boarnsten deelden al voor de pauze de knock-out uit aan

d;Beetsters (0-3). Het werd l-3, waarin Henk Rinsma (Blue Boys) en Sietse Bergsma (2) en een

e.d.tje scoorden.
' ' ;'rii 

!' 
,'1--{ ..... .l ..-, ,
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F.V.B. NIEUWS

WINTERSïOP
De wedstrtJdptamlng zal er op rcrden afgesterd dat er voor
de reeksen een winterstop kan getden gedurende de maanden
decelóer, Januarl en februarl. De vereniglrpen en de bond
hsbben dan rulnrsclroots tljd crn andere aktlviteiten, bijv.
zaatvoetbattoernoolen, te organlseren. Voor de overige etÍ-
talten, die speten votgens de sóqnars 10 en l2 zat er zeer
waarschiJntljk weer een winterstop zijn gedurende de Kerstd
gen, Oud en Niew en (een gedeette van) januarl. Afge|íacht
ncet rrcrden oÍ er van K.N.V.B.-zljde ook een tardetijke reg
kont, anatoog aan het betaatdo voetbal biJvooóeetd. ]lij
stetlen ons voor blJ zo'n winterstop ats hlerboven crnsórev

I ui ts tui tend zeer i ncldenteet (dringende) inhaatweds tri jden
I vast te stetten.

EIJZONOERE DAGEN. EVENEI,IEI{TEN. I{IET VOETBAT BETREFFENDE

Tetkermate rrcrdt het bestuur ermee gekonfronteerd, dat ver-
enigingen om uiteentopende redenen om uitstet verzoeken van

te spelen wedstrljden, bijvoorbeetd gedurende de twee weeker
den van de herfstvakantie, idem van de krokusvakantie, bij
het ultzerden door de tetevisie van bijv. schaatskalpioeft-
schappen. wietenredstrljden, het vleren van carnavat, het
houden van plaatsel i j ke festivl tei ten. zoats dorpsíeesten.
aktlviteiten van de ptaatsel'ijke mlddenstand, enz.. Het
bestuur onderkent ds eventuete probtemen doch is van oordeel
dat in verband net de afwerking van de konpetitie op bovenh
doelde dagen normaat dient te worden gespeetd. zij het wet-
dat onzerzijds een beperkt Progradna tordt vastgestetd op ê

der herfstvakantiE*reekenden en gedurende het weekerd ats e;
ln Frlestand (Heerenveen) een Europêes of lleretdkarpioenscht
schaatsen voor h6ren zal worden gehouden.

L Aplrl ill STRAT I R E BOEÍES oflJut ST I ltvulr EX VETISTRI JoFOR ULt E-
8E!

Voor het onjuist inwtten van het wedstrijdfonnrtier norden
v@r

- foutlef ktasss- oí groepsnunrnr
- ktasse/groep nlet vermetd
- fcxrtl ef wedstri jdnunrner
- wedstriJdnumpr nlet versretd
- scheidsreóter niet venretd
- grensreóter niet vermetd

f,5,- in rekening gebracht.



'é-rpslIIIEL].sr(^^RTEx
;. Gmltalaarten zlJn verptlcht vanaí E-puÈitten tot en

nrt A-junloren. Voor melsjes en danesetftatten zljn even-
eens káarten verptlcht met dien verstandE dat hier de

teeftljdsgrens is bepaatd op l8 jaar' Boven 18 jaar (senl-
orer-Oámei) ziJn dus geen kaarten nodig. De ldentiteits-
kaarten dienenna lnwttlng btj het bondsburo te't.orden
aarBeboden en zutten na behardetlng rorden teruggezonden.
Dezá kaarten btljven 1 )aar getdig. tndien bij kontrote 

-btljkt, dat spetàrs niet in het bezit zljn van een-identi-
teliskáart, dàn zat een boete torden opgetegd van f. 2,50
per ldentiteitskaart, mk in gevat de kaarten niet neêr
s9ldis ztjn.

b. Íór áanváng van wedstrljden, waarbiJ tdentitEitskaarten
verpticht zijn, dienen de ldentiteitskaarten van de deet-
nemerÉe spetèrs en wissetspeters (speetsters en wisse[-
speetsters) door de scheidsrechter van genoelde wedstrijd
tà r.lorden gekontroteerd ln aamezighEld van de (jeugd)tei-
ders en aanvoerders van belde etftatten.

c. lícrdt de wedstrijd niet geteid door een door de K.N.V.B.
Afdeting Friestaird aangestetde scheidsreóter, dus in vete
gevatteá door een tid van de thulsspetende vereniging, dan
áient Oe dienstdoerde scheldsrechter eveneens ats boven-
staarrd te handeten.

d. In atte gevalten als vermetd onder "b'r hebben de respec-
tievetljÍ,e (jeugd)teiders op verzoek recht op inzage van
de identtteltskáarten van de tegenstander. De teider aan

wle dit verzoek gerlcht uordt, is verpticht hieraan zijn
medaverking te vertenen tot een kwartler na aítoop van de
weds tri j d.

8iJ wetgerlng dan r^ret het in gebreke bl,tjven van het mder
. 'd' gestetde, kan het aídetlngsbestuur een boete van maximaat

l. 50.00 opteggen atsmede de uitstag van de wedstrljd ongel.-
dig verktaren.

Heeft U nog iets te koop, sf bent U in het hezit van
BudE foto's betreffende v.u. 0ldebsorn, laat het de
redaktie EUEn wstsn.
Ílsg een leuke dnerdote gelezEn? Hsu het niet uoor
Uzelf. Laat een ieder meegEnieten, zend het in naar
de redaktie Yan het clubblad.

Piet Tiisma.
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. C. BESTWRSBESLUITEN BESTWR MATEURVOETBÀL

I. KOSÏIII{KLRNil il SHIRÏREKLAIIE

i@n klest elke vereniging
itÍuriuíren,-wetke venptg-ens tÀ het adresboek rvorden ver-
metd. GebtcLen 13 ru, dat md€r andere door het toestaan van
ïttiilràiiarno de verólgtngen of ctftatlen van verenlgingen--
ionaer toestennlrg overgaan op andere tenu€s. Dlt nu ls illET
ió"gáitààÀ. ií veie sevátton \o!doe! ook de afmetlns van de

shlitrcktme nlet aan de gestelde elsen.
i n"t bestuur amatzurvoótuat heeft lngevotgE het bepaatde- 

in "itifet 4 tld I sub d van het sponsorlngsregtg.nqn!
rtn"ieurvoetUat bestoten dat reclamà op dE wed$trijdkte-
ding ats votgt aargebracht dient to worden'

De reclame op wedstrlJdktedlng ÍDet qua afmetlngen btlj-
ven binnen de navotgende beperklngen:

A. Fórl kmt wedstrtjdkteding
Há*, U""ta*rk en/oÍ t99o vá1 de fabrikant trp.ggr.t nlgxt-
ráJt'aite naat per ktedingstuk voorkcnen, waarbi.J de

óperxtatte pen rectame-uittng nlet meer mag bedragen dan

20 cmt.

lndlen de fabrlkant van dE wêdstrljdktedlng tevens fun-
ó"è"i "ti shlrtsponsor dan wet shlrtsubsponsor :ry9n-1"
iectame'uitingen stechts zodanlg zlJn aarEebracht, dat
oái weOstrildienue nlet meer dan dÈle ultingen met de.
'ietfde naamtegettJk ln beetd zlJn.

8. Shlrtsponsor of shirtstbsponsor
Shirt:
:'ÁáÀ ae voorkant van het shlrt nrogen maxlmaat drle, at I

àán niet'dezetÍe, rectame-ul tlngen wo5den aangebracht
met een totate oppervtakte van ó00 cn'.

- náÀ oe zlikant vàir etke rpull van hot shlrt mag naximaat

êén i""iaó*uitlng r'prden aangebracht tot een maxim'm ..

van 20 crna.

- Ë 6 áètrierrant van hEt shlrt npgen maxlmaal twee, at
dan ni et dezel Íde, rec l,arne-u I tl ngen r'grden aangebracht
met een totate oppervtakte van 300 cm-'

- De afstand van een rectamrtritlng tot het.rugnumer op

àà àchterkant van het shlrt dient minlmaat 2 cn, te
bedragen.

De rectame-uitlngen op het shlrt dienen zodanig te tcrden
aangebracht, dat per wedstrljdtenue nlet meer dan drie
dezetfde uitingen tegetljk ln bestd ziJn. Voorts dlent do
rectame zodanlg op het shlrt te worden aangebracht, dat
de herkenbaarheld van het tenue. met name waar het de
baslsktzur betreít, nlet ln hst gedlng komt.

Broek:
Aan de voorkant of de zljkant van de broek rpg op ledere
brgeksptJp maxlmaat óén recl,ame-ulttng van maxlmaat 75
cm-. worden aangebracht.

Ksrsen:
0p de kousen mag ultstultend de naam, het beeldnork en/oÍ
het togo van de fabrikant van de kousen worden aangr
bracht.

tt ldeëte shirtrektane niet toegestaan.
Regel,matlg rcrdt het sekretariaat amateunoetbat gekor-
fronteerd met de vraag of het ls toegestaan zgn. ldeête
shirtreklame te dragen. Genoemde rektame heeít doorgaans
te maken met mltieuzaken, bewapening en andere potltieke
standpr.nten. 8ij de bestultvormlng over het at dan nlet
toestaan van deze zgn. ldeËte rektame met b,orden onder-
kend, dat er tandetljk gezlen op het potltleke vtak erg
ul teentopende standpr.nten bestaan. Shirtrektame ln deze
vorm kan naar de mening van het Eestuur A.V. dan ook
ongeÍ{enst€ gevotgen hebben. Het Bestuur A.V. heeft der-
hatve ln haar vergaderlng van 17 mei 1984 bestoten, dat
derget I j ke rek tame-ui t I ngên NI ET z I J n toeges taan.

N.B. Het ls een tralner/verzorger/grensrechter nlet toege-
sta6n tlJdens de h€dstrlJden met ,rrectams te topen'i.

$,
\
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Nieuwe Rubrieken in het clubblad.

Met ingong van het eerstvolgende nummer is het
de bedoeling dat er enkele nieuwe rabrieken bíi
zullen komin waarvdor een ieder het nodige kan
insturen c.q. doorbellen aan de redaktíe.

I De volgende rubrieken zuIIerL er verschiinen (als
', er tenmínste regelmatig het e.e.a". wordt ingeleverd):

"uwRRT- WïTIES"
Hierin kan een ieder (particulier) die wat te koop
vraagt of te koop aanbiedt,ziin advertentie kwiit.

"zwaRT - wïT"
Heeft U nog oud fotontateriaal aangaande met nome
de v.v. Oldeboorn in zijn goeie ouwe tiid, Iaat het de
redaktie weten. Uw foto wordt, gekopieerd, zodat U

: deze gelijk weer mee kunt neffLen.

"zwaRT @Y wïT"
Hier kunt U ev entuele komische,/ maats ahap pi j -kri-
tische./ sportieve, otptrrerkingen, welke U zi jn opge-
vallen in de dog-,week- of sportbladen etc. voor in-
Ieveren.
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"zwaRT oP wïT"
Heelt IJ nog aan- opmerkingen, kritiek (negatieve,
ma.a,r zeker ook positieve), kanttekeningen aango"an-
het reilen en zeilen binnen de v.v. Qldeboorn, Iaat
het een ieder weten.

''ZWART TEGER WÏT''
Kunt U in bovenstaande rubrieken Uw ei nog steeds
niet kwi jt dan rs er altijd nog een alternatiel in de
vorm van een "klaagbox", geheten "Zwart tegen Wít".
"Iucht Uw hart"!

Opmerking.

De redaktie behoudt zich het recht
voor op bovenstaande rubrieken cen-
suur toe te passen.

Redaktie, Tel. lBO7.
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BH#,WTIffi(8.
Zafardag 26 ohf.
is het dan eindelijh zoest.
Dan zal oÍn 1?.OO u. o4ze nieuvs
hantirlg officieel wordg{ ggopsrld'
Ííierbij nodigsn wij dan ooh s€Íl
ieder uit oill dit ËnÍnsn met orïs te
vieren ?aÍl 1?.OO u. tot 22.OO u.

7f rt,Be,#ru'un
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