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"De wedstriJden van de F-pupillenkompetitiès

zullen van bondsregê rorden vastgesteld op de zaterdag. De wedstrijden van vereniglngen, lvelle geen ruimte
hebben op de zaterdag kunnen ln overleg en zonder tussenkom3! van het bondsburo
op de vrijdag worden gespeeld.
Betreffende regeling gaat net ingang van I maart 1991. ln.

n
I

voor 't gebeuren '5 avondsHet zou een groter gebeuren worden dan een ieder
verwacht.

had

Bijdezed.anookallereerstpetjeafvaordeheren
organisatoren, d.ie met veel energie, creativitieit
en enthousiasme ons een onvergetelijke avond hebben
bezargd
Voor áe muzikale omiiisting was de groep The Urban
Jungle gecontracteerd, die aan het-begin van de avond
met een probleem zaten, doordat é6n van de band leden niet op tijd aanwezig kon zijn. Dit wegens het
zaalvoetba I toernooi in Akkrqn.
Gelukkig was Hanneke Heidstra bereid zolang even in
te val 1en.
De voorzitter opende de avond met een kleine toespraak
waarna hÍj de m-icrofoon overhandigde aan de ceremoniemeester, die de playbackshow aan elkaar praatte met
vele humoristische opmerkingen over de deelnemers en
iurY.
Deàe jury bestond uit.3 personen, te weten Bul7etje,
Eyk en D'Ancona.
zb rond half negen kwamen de A-junioren op het toneel,
om de spits af te bijten met hun act WaIk like an
Ewptian van The Bangles' Deze jongens deden het
scn-ittèrend, voaral de Ewptian walk werd prachtig
uitgevoerd.. De heren waren zeer vrouwelijk verkleed
in minirokjes met pick-up touw haar.
Ergr vrolijk en aanstekelijk werkte de tweede act,
ZM, Babaran van de Beach Boys' waarbij
n die van het
,toptreden nog een gevaarlijke stunt werd
tijdens
U ultgevoerd.

Vroli jke noten ook ti jdens de derde act' een optreden
van het tweede elftaL, die de cr.:rndva lskraket- vdn Henk
Spaan en Harry Vermeegen, de Behanger, op de planken
zette. De solisten gingen dan ook geheel uit hun dak.
Hierop werd er een brommer het taneeJ opgereden en
kwam het derde elftal hun kunnen vertonen. Zij zongen
Iite. daar de soundmjxer die zij nodig hadden bij hun
act het had begeven. Tekstschrijver .5ape v.d. Meulen
moest zodoende de avand van te voren nag een EreheeJ
nieuw nufitmer schri jven. Men ging hier en daar niet
helemaal qelijk op, en dit werkte zo op de lachspieren
dat velen er kramp in de kaken van kregen.
Toen was het dan ook hooqr tijd voor een pauze, waarin
het publiek even tot rust kon komen. Tijdens de pauze
werden er loten verkocht, voor de verloting waarbij
schitterende priizen te winnen wdren. zoals b.v.
een spelcomputer, een magnetron en een friteuse, maar
ook de niet grenoemde prijzen waren zeer de moeite
waard.

Tijdens deze pauze kwamen ook de heren van 't eerste
elftal terug, die -rn áLkr,rq hag een zaalvoetbaltoernooi
hadden moeten spelen, waarin ze overigens tot de kwart
finales wisten te komen.
/Va ong,eveer een half uur werd het ti jd voor het tweede
deel van de playbackshow.
AIs eerste verschenen er vier prachtigr uitgedoste
supporters van het eerste elftal op het toneel, die
een uitvoering gaven van het nummer Ï was made for
Ioving you van de groep Kiss. Precies zo geschminkt
als de echte Kiss, maar tot groot vermaak van het
publiek (vn|. de heren) h6á1 anders- gekteed.
.lfa dit verhitte optreden werd. het á6n van d,e juryleden
een beetje wit voor de ogen taen het eerste elftal
opkwam. De Boarnster Koorknapen 'In Concerto' voerden
hun show met veel overgàve oP.
Het een kwartier durende oPtreden
begron heel gedecideerd, maar werd
unul
opgezweept tot een einde die zijn
F".,.nl [c
Í^reerga niet kent.lVadat de witte
tornado's van het toneel waren
lè' t"tí d"
verdwenen, verscheen Urbanus
Píc.2 íeqa[-"L,oc^.r
(compleet met veel te grote broek)
op de planken, die een schitterende

ffi

//

. Het wcls dê enige deelnemer die geheel Jn
op
het toneel stond. Hij deed het zo goed
z'n eentje
van
niet
dat hij
de echte Llrbanus was te onderscheiden.
not
Last but
Jeast werd het toneei omgebouwd tot een
boxring,voor de Grote Meneer Cactus Show.
De heren Cactus en 'Rweetniet, Mevrouw Stemband en ook
de kieine Sake Skinneskopper pakten enkele zaken bij
de kop. die noq weleens voor wat problemen kunnen
zorg:en binnen de voetbal lerij. Door wat sketches werd
duidelijk gemaakt wat de gevolgen zouden kunnen zijn
en hoe die eventueel weer op te lossen.
De ceremoniemeester r+a.s dl bang, dat de zaken binnen
het bestuur op dezelfde manier worden afg:ehandeld als
op het toneel, mdar bij deze kunnen we hem gerust
stel1en. Ti jd.ens een vergrad.ering wordt de uitspraak
'k weet niet, niet getalereerd.
Na dit optreden was het gespannen wachten op de
uitslag. De -iur-.v ne?Bt Lr-ttgebreid de ti jd on te beraadslagen over wie nu de beste was. Het bleek een hele
moeilijke beslissing te zijn, malr uiteindeiijk kwam
men met de volgende uitslagr; De derde plaats was voor
het Zm, The Beach Boys. Op de tweede plaats eindigde
Jelle Otter met Llrbanus ren winnaressen werden de vier
vrouwelijke leden van Kiss.
en de overhandiging van de
^lfa de felicitaties
wisselknuffel was het tiid voor de verloting.
De gehele.zaal was in spanning toen de ceremoniemeester de winnende nummers éên voor €án afriep, zodat
de gelukkige winnaars hun prijs konden ophalen.
Toen het "officieie" gedeelte was afgehandeld was er
nog ruim t,ijd voor een hapje, een drankje en een
dansje of praatje.
Het was een schitterende avond, iedereen vermaakte
zich prima en er kwamen veel positieve reacties van
de aanwezigen. Wi j zi jn d.an ook van mening dat zo,n
avond voor herhaling vatbaar is.
Voar degenen die het geheel nag eens wensen terug te
zien, (of voor hen, die niet zijn geweest mdar door
de verhalen nieuwsgrierig zijn geworden) er is een
video opnàme gemaakt, welke doargaans bij Johannes
Poepjes en Marie Sinnema ligt.
Bii deze gelegenheid wil het bestuur nog even een
aanta I mensen bedanken voor hun inzet;
* Bauke Haspels, Johan Tijsna en JeIle Teunissen,
voor het org'aniseren van het geheel.
/2
show weqgaf

t

* Frans--lan Goerres, die alS CerenonJemeestet'zi-in
v'ervulde.
rol
* Ui lke Prima
"ErJl let je" d.e Jong. Roelof "Eyk" Ti jsma (vc'>or
Dijkstra (na de pauze) en
de pauze) Anne "Eyk"
-Veenstra,
die Ce niet gemakkeIijke
Jikke "D'Ancona"
taak van iurY oP zich had senomen'
* De vele sponsirs uit ans dorp, die met hun g:eldeli jke
bjjd.ragreofmetdedoorhunbeschjkbaargestelde
prijzen zorqden voor een prachtige verloting en de
verdere financierlngÍ. Hierbij wiIlen we noq even
d.e f irma Dieben noemen, die de spelcomputer
beschikbaar stelden maar door een kleine vergissing niet op het proqrarnrna stonden vermeld'
* The írban Jungile, d.ie voor een leuk stukje muziek
zorgJden.
* Hans -en Annie, voQr de bedjeninq en 't verzorgen
van d.e heerli jke hapjes. (tevens Hans en Wietske
ook. bedankt voor de bedieningr) '
* Lykele-Kees, die de video opnames verzorgde'
voor elkaar'
Al met al was alles prima
hopen
Bij een volgend. feest (wat er zeker zal komen)
gezelligf
een
wederam
het
zodat
we op net zá'n opkomst,
samenzijn zal worden.
9/e denken d.at een ieder het hier wel mee eens zal zijn.
Het bestuur.

BIJZONDERE MEDEDELINGEN
TOEG^NGSKAARTEN TNTERLANDïEDSTRTJDEN NEDERLANDS ELFTAL

- Malta (13 maart I99l) en
voor de interlands Nederland
xáàà"i""4 - Finland (I? april I99l) heeft de K'N'v'Íl'voor
aicefing Friesland Ioo toegangskaarten beschikbaar
de verkooP.
om káarten van f 7o'oo' Maastribune'
iàt g."t ilierbij
vak 2 tafhaalPrijs)
en ttrànigingen kunnen voor beide wedstrijden
óiiliiri"
schrtfteli
ik kaartên bestêllen bij het bondsburo in
2o februari
ingen dienen uiterliik
Ë.iitffil;;.-Bestell
Uij-ft.t bondsburo zijn. Beide wedstrijden worden gespeeld
in het Feyenoordstadion te Rotterdam' hêbben besteld'
die kaarten
en officials
v"""nigi"á.n
zich tot afname van het hen toegewezen aantal'
;;;;ïi;;aË"
oàfr-inOlen dit aantal minder is dan het bestelde aantal
toegangskaarten.

/s

FRIKSLYDZJEN

J jaren verstoken te zi jn gebl even vt1t7
natuurtjs, ztjn nu de sloten en pldssen e.indelijk

l1a een aanta

weer eens dichtgevroren.
ook de t jsbaan s.n Oldeboorn.

Z,>

Reden voor de V.V. ?ldebaorn om hier qebruik van te
maken. In samenwerkinq met de Ysciub hebben we op
donderciag 7 februari , 's avonds een wedstrj jdje
pr iks I ydz jen gehouden
De opkomst viel in de eerste instantie erg tegen
(9 man), mà,ar eenmaal op de i jsbaan kwamen ei- nog
een aantal personen bij zodat we uiteindelijk met
24 m.an vdn start kond.en gaan.
Bij een straffe oostenwind streden de heren met
veel enthousiasme om de eer.
rVa een aantal rondes bleven er nog 6 man over,
die voor een spannende f inale zorgclen, waar d.e aL?n
wezige supporters het warm van kregen.
Het was een leuke wedstrijd met veel hilariteit
wanneer de prikslyde Sniet die kant opgingr als z,n'
bestuurder in gedachten had.
Na de finale togen we richting caie Moeke de Bruin,
aJwaar de pri _ísuitreiking plaatsvond.
Voor de nummers 4,5, en 6, Jan v.d. Woude, Sietse
Elzinga en Theun Draqstra, was er een overheerlijke
droge worst.
.

Op

de derde plaats eindigde Tjeerd Keekstra.

de

tweede plaats was yocrr Johannes Poepjes en winnaar
van dit qebeuren werd Rinse-Jan de Vegt.
Deze 3 heren ontvingen een oorkonde en ook een paar
van die Iekkere worsten.
Al met ai was het een geslaagde avond.
Rest ons nog de Ysclub te bedanken vaar 't mede
organiseren van dit evenement en tevens Hinke v.d.
Meulen voer 't ontwerpen en uitvoeren van de mooie,
geka l I igTraf f

eerde oorkonde

-

j van de voetbalclub hopen de vo|gende winter weer
op iis, zodat wij dit gebeuren nog eens kunnen her halen en dat er dan nog meer mensen komen, d.ie ook
eens wiIlen probezen te prikslydz)en.
ííant let wel, dit is moeilijker dan het Iijkt!
líi

/l

Het bestuur.
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Griet_íe v.d. Velde.
Jeuqdsecretar:s.

r)ldeboorn2-Lemmer3
onze eerste tegenstander na de winterstop was Lemmer 3.
In de uitwedstri jd harJden we met 2-C verloren, e/l om
onze groecie positie op de rangJ i jst te handhaven, waren
we erop qebr,and Dït uit deze wedstrijd twee punten ie

beha I en.

Co.rcà JeIle moest 's morgtensvroeg nog,zijn best doert
om een vervdnger \.taor rJe ejeke Sipl<e te zoeken en kwam

ntet cie broertan laatstqenaemde op de proppen, d.ie het
doeI moest verdedig:en en dit uicstekend deed.
Verdere gastspelers r"laren deze maal A-junjor Wietze
Huisman. Klaas Akkerm.zns en S.rpe v.d. Meulen. Jongens
bedankt.

fn de eerste helft Í^làs er sprake van een geli jkopgaande stri jd, waarin Lemrier eenrndd I wist te sccrr-en en CIdeboorn gteJijk wjst te maken via een benutte strafschop
van Binne, nada t Wi I lem in het straf schopgebied onder"uÍt was gehaald.
fn de tweede helft wisselden we Arjen in voor .5ape en
begonnen we met vol le moed om de overwinning te behalen. Via een doelpunt van WiIlem kwamen we op een Z-j
voorspronq en deze stand wisten r4re tot het eind vast

te houden, zociat we t wee puntjes rijker ziJn. Komend
weekend spelen we de tituiswedstz i jd tegÍen RES 3 om
een pldaËs in de t.op te behouden. Aartvanq I J .00 u.
IJtttttÍ
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UTÍ AGENDA:

Vri idag I maart.

Schutjassen ïJsclub L)Ideboorn om de wisselbeker.
HoteI Goerres. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 22 maart.
Schut jassen v..v. Oldeboorn voar de beker.
Hotel Goerres. Aanvanq 20.00 uur.
mei (Hemelvaart) .
2Ldeboorn Zm. toernooi SSS'68 te Marssum.

Donderdagr 9

Zaterd,ag I juni.
Oldeboorn F/E/D pupillen toernooi v.v. Aengwirden te
Tjal leberd.
Zondag L8 augustus.

Oldeboorn 2 oefenwedstrijd te Mildam.
ldam 2 - Oldeboorn 2 10. 00 uur.

Mi

Zondag 25 augustus.

Oldeboorn 2 toernooi v.v. Waterpoort Boys te 5neek.

Een aanval van het echtpaar Underwear uit Lullabuy (G.B.) op het rekord "onderbroek verwisselen
voor paren" moest wegens onophoudelijke handtastelijkheden van de heer Underwear worden
gestaakt. Zijn echtgenote hoopte dat het na zijn
castratie beter zou gaan.

Llit d.a oude van"
(Tekst: S' Huisman) '

'Koos'

q1-^T!:i^*n meer voorde
Nu d.e injectiepen inmiddel"
een poging waqen iets uit
mii kent, qaan we than-s
andere Pen te laten vloeien' en d'e toenmaiigre spelers
de Oeuit
De A-iun. zi jn aan
jk nog met -gt'enoeq'e,n aan het seizoen
jnli
zullen vlaarschi
als kampioen uit
Lg76-77 terugrd'enken' wanT ze kwamen
ae aanvang van het

vaor
de bus. In á'.-áïrtulinaáiiÁq
vermeld: A' Mulder'
seizoen werden de volgend'e namen J'J' v'd' Hoek' P'
w. visser, D' Numan' n"ïál'a"it"' u:d"Krieke' H'J' v'd'
Tijsma, Joh' 'uÀ Kalsbeeí'-í'w'
persoon
W' van.Kat"b-u,* (deze
Krieke' A." Oast-trnàt'langr
jk
het geluk
e indel i
li ikt *orcníLil' nd p'' aà-zoeken'
van
Mt"' en B' Haspels' H'
te hebber'à,"Lia'nl ' *u"Á- d'"
Men
trainers'/leiders' '68'
Di jk en E. d'e Vries
tegen 5SS
competil'i*-opnem.2n
d.e
moest het in
3A' Drachtst'
oNS
aa,
Blauw trlit 3A, Leeuw. zw-.-ba-;n
organiseerde
aug'
14
Op
Boys 3A en--4A in cte s*uucí' jeugdtoernooi voor A- en
d.e v.v. Oldeboorn zelf àán laler nog vrat uitgebreiB-junioren' Hierop korlfen we erin
eerste priis
.de
der terug." oÀt" A's srJÁgaen
en Broekin de wacht te slepen aá-o' Toibert' HJSC
sterBoys.á,íí"ozichtl_-laten.Voordebekermoest
/Va een 1-0
-Boys',1A'
men aantreden tegen n'u-'nluter d'e
een
yi't'wedstrijd
achterstand' bij d'e rust-' werd'
jd is afgelopen'
i-0 nederiï"q-.- nàL ae thuiswed.stri
vait niet te achterhalen'
werd ?p 19 sept' geDe eerste competitiewedstrijd
'-68 uit Marssum' onspeeld en wel thuis ttgtÁ- íss duurd.e
het tot ver in
danks een enorm ve]dove-lili;í1
te scoren' D' Numan
d.e tweede helft alvoreis Áin wist
teuens winnende doelulas d'e maker van het eÁigi-t'
aan de zegepunt. v.rluïlg;;-; werd n'-'- aoyt 4A met 0-4
van de latere
gebond'en d'oor o'a" driZ'ao''lpunten
kar
de vol,,Bollie,,. Deze had ook á-un g.oot aandeel in Wit'
door
o'àrw-inning op Blauw aanvankegende ,*uu' bevochtengiíau-itslag
2-i. /va een
tweemaal te scoren.
grootste concurrent'
de
oox1iike 0-L ácíterstuna i"'a
d.e Sweach, met 2-l teruggewez-e-\'
van
u1Ínrei-ding in de persoon
De speJersqroep kreeqneï'íe'slag
met
Schreef van de
Jopie Zandberg, die
uo?1"n"íZ'Áï"""n'ï.a"t.iid'&;;;;
ofus. w. visser werd de

22

"Màn of the Match" dQar beide doelpunten te scoren.
Eind nov. werd de voorsprong op de Sweach vergroQi'
doordat ze aldaar met L-1 aan het langrste eind trokken. Een d.e Sweach-speler was zo ongelukkig zi jn been
te breken. tVa negen wedstri jden had }ldeboorn aI een
riante voorsprong opgrebouwd, want de achterstand van
de Sweach en Blauw Wit bedroeg zes punten.
Tijdens het Kerstzaalvoetbaltoernooi in Heerenveen
werden d.e f ínale-wedstri jden op nippert je gemist.
Tegen Heerenveen 2A werd met L-0 verloren, Joure
kreegr klap met 3-2 en tenslotte een gelijkspel tegen
Heerenv. Boys. Vooruitlopend op een eventueel kampioenschap werden er in februari a/ plannen gesmeed
voor een weekend naar Ameland (10-L2 juni) als beloning. tJiteraard stond er ook een wedstriid tegen Geel
Wit (Nes) op het proqrarnma- Verder brachten de A- en
B-junioren een bezoek aan de ieugd-interland (voor
spelers van 15/16 jaar) Nederland-Ïerland in het Cambuur-stadion te Leeuwarden.
Wat het veldvoetbal betreft werd Ín april het kampioenschap binnengehaald door met 2-0 van Dr. Eoys 3A te
winnen. De nog resterende drie wedstrijden bleven
echter wel be.langrijk-vanwege het feit dat de afdeIingskampiaenen met het hoogrste puntentotaal naar de
promotieklas zou promoveren. Ook hierin slaagde men
volledig want er werd geen enkel punt verspeeld.
W. Visser zorgde er via een onvervalste hattrick voor
dat Leeuw. Zw. 4A met 1.-4 werd verslagen en in de
Jaatste wedstrijd van het seizoen moest Dr. Boys 4A
er nog met 6-0 aan geloven.
De B-jun. deden het dat seizaen aanzienlijk minder,
en zouden zelfs op de laatste plaats eindigen met 5
punten uit L6 wedstrijden. Dit gebeurde in een competitie met Boornbergum, TF5' HDT, de Sweach, Irnsum'
Jubbega 28, Blue Boys, ONF en Wispolia. De spelersgroep zag er als voJgt uit: Ph. Diikstra, J. Dijkstra'
U. de Vries, H. Oasterbaan, H. Stoker, R. Mijnheer,
A. Haayes, P. Heida, F. van Heel' J- Otter, J. Meester. J.J. Dijkstra en G. Visser. De training,/leiding
was in handen van W. Huisman en S. TeunissenOns eigen ieugd.toernooi leverde slecht 1. puntie op
en dat betekende de Laatste plaats achter V en V, St.
Anna en Tolbert. Voor de beker kreeg men tegen CAB

F,

qeen schijn van kans' Najevier kompetitiewe'-Tstrijden
weten te behalen' Een c-'n*àn punt
jd
tegren d'e C-jun' werd nipt
oefeÀwecstri
zi jn opwachmet 2-1 gewonnen. wouler zàndberg maakte
Boys en bezorgde
ting in rie uttwedstriid tegien B|íe
De Beetsters wisten
Oldeboorn een A-L vaorsprong'
'te kbnen'
j
hoewei dit volqens
tenslotte nogr 7aÁgszi
geverslaqgever .l-- dtter uit een buitenspelpositie
Jubstaande
onderaan
beurde. Het op aÁí-moment nog
hui.s met. 0-3. "Wieger
íáía Xlopte citrLeboorn in eigen
winnen' maar die
konden
Huisman had. gezeg1d d'at we íel

"nÁá"^un'aà.ling" siecni'"

wei ,'ulrái íat" (citaat uit het verslag van w'
"áit
.
Zandberg)
jdens
namen d'eel aan het zaalvoetbai t'i
B-jun.
d.e
Ook
incassed.e kerstvakantie en moesten forse nederlagen
llolvega'
en
28
Heerenveen
,u, tegen Hv. Boys,
jd
na d'e winterstop Ieverde weer een
wedstíi
eeíste
De.
weekie later
puntie oe. Het werd 0-0 tegen ONF' Een
Verder weipak'
een
in Jubbega van hetzelfde láXenmeer te ontdekken
en dus
nig vermelden-swàà.áigt* feiten voor gezien'
hoíden we het voorlopig maar
Een volgend'e
hij de koq.

keer

pakkën we

de twee(!) C-elftatlen

llordt

2y

vervo l gd

Zoals jul I ie wel l icht missc:hien weten (mtsschien aclk
niet), )oopt er momenteel bi j de jeugd van de v.v. 0ldeboorn weer talent rond, en wel Siete Veenstra.
Siete behoort momenteel tot de Friese Selectie "Onder 1.5" en speeJt regeJmatig oefen- en kompetitiewedstrijden voor deze selectje. Verder bezoekt hij regrelmatig de centrale trainingen in Leeuwarden.
Begin februari kreeg Siete echter ook nog een uitnodiging van de KNVB Zeist, waarin hij werd uitgenodigd
tot het bijwonen van een oefenaktiviteit op dinsdag
26 febr. 1991 op het KNVE Sportcentrum te Zeist t.b.v.
de Nederlandse Selectie "Onder L5".
Hopelijk weet hij ook "De Grote Heren" van zijn kwaliteiten te overtuigen en
wie weet.
Echter de ervaring'en die je daar meemaakt zijn denk ik
ook al iets waarvan een andere voetballer alleen maar
draomt.
Onderstaand het aktiviteitenprografltma van de Friese
Selectie "Onder 75" voor de tweede helft van het se-lzoen 90/9L .
Siete veel succes toegewenst.
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I{W r34
vc vllssingen
Àjax
Sparta (R)
Àjax

1. RoY wantia
2. Í{ilco DoeleDan
3. Robêl Goitol
4. Micbael Renfuro
5. Rob Gehring
6. Patrick Paauna
7. Ron van den Broek
8. ltÍl.chael Ti.roisela
9. DLnant Verschoor
10. Robbert Jan Bartlr
11. BJórn Raven
12. Jrirgen Dirlo<
13. Mendel ÍÍitzenhausen
14. clarêncê Seedorf
15. ltÍlchael. offenberg
16. Richard Schouwenburg
17. Nick van Àart
S'R'^ERS

I'TGE''DI'D voog Dn{sDÀc

1. t{auro Santos loPes da Silva
2. Rik Platvoêt
3.. Ronald Pronk
4. Patrick Kl.uivert
5. Dinesh tíannl.esing

6.
7.
8.
9.
1o.
11.
12.
13.
14.
15 16.
17.
18.

2í

nt

IÍarde
ÀFC r34
ÀJax

Feljenoord
FeiJenoord
FeiJenoord
P.S.V.
Àj ar(

Àjax
Àjax
sparta
Àjax
Ae

reBnuÀll
Nêptunês

dê lnrbanters
Quick BoYs
ÀJax
GDg

Danny Inndzaat
Rober! Jan VerÍtaal
SaloDon Ruting

Àjax

CarloE viJfscbaft

Gt/ÀVlRaPidl'tas

Pleter

IryS

slootwegr

Ru.ben SchrlJver

Uichiel Jwtte
Bas Koens
SLete Veenstra
Jan van der lfal
Erl.k de Jong
ul.lan van den Essen
lÍarlon Zuldenrijk

PSv

Linschoten

Rohda Raalte
Go Abead XanPen

De Graafschap

sc. oldeborn
Carbuur lêeuitarden

sc. oranJe
v.v. Uaastrlcht
vl-tesse

r88

K.N.V.B. aÍdeling FRIESLAND
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*JrusilIlJEtrwEt
PRKTIJK

VCETBAL

:

VOORBEELÈTRAI NIIIGE}I

BEGINSIïUATIE: F/E-PuPl l l en.
LEERSToFTHEHA:

Plonnenvoetbal.

DOEL(EN):

verbèteien patsen door mlddEl van spelvormen.
PROBLEEI,ISTELL I N6 :

passen van de
deze klnderen.

het

bal

13 nog erg moelllJk voor

I'IARilING-UP: Jaqersbal :

-

oer 3-tal 2 balleni

2 spelers van dit 3-tal proberen met I bal
bal van de andere speler te raken;
ttjdsduur I mlnuut;

\6-+/

Xl

de

hoe vaak geraakt etc.?;

tn

a-55m->

opmerkingen:

ln de
- spelvorm ook àanbleden zodat het
bLlevingswereld van het kjnd past;
- stlmul eren;
- ultleg belangrlJk;
- belonen etc.
kERN: Pionnenvoetbàl:

Ï-;aere sFTer-à-eêft t plon opgesteld ln de. I
aÍgebakende rtrlmte. l{ordt zlJn Pl0n 9eraakl
npunt,
naaict ntj êen andere plon met dc bal '
pl uspunt;
2.2 teans áaken dle gezanenllJk eEn aantal
plonnen aanvallen ên verdedigen.
ml

OO

ngen:

- stlmuleren van akties;
-'durf op onderzoek ult te gaan en te schleten op
een pion';
- 'nlet bang zlJn, val maar àan'.
SLOT: Partltsoel 6 : 5 en 2 kee9ers:
- YrlJ spel.
ooíne

rt

o \"
l\

I nqen :

:-IiIIlFïr-t: laten spel en ;
- stlmuleer het schleten oP doel;
- gerf aan hoe de bal gepasst/geschoten

o

,:bo

aígebakende rulmte.

0píne rk I

ï

tlo'o
kan

-jo'Jo

Yorden.

?8
--n-

N
(,

3
I

r

lFtLFSOgLg D-PUPILLEX {'-TALUEN), E-PUPILLEN EN F'PUPILLEN
I

Hêt speelveld

tussen
Het spoelvetd noet rechtÀoeklg ziJn, waàhbll ds longtè.nag varleren.
doot oe le
en ?o m€ter en d€ breedte tusien is 6n 50 oeter' ln reder Seval
groter zrJn óen do breedto.
t;
ïoet, cht rig : omdàt br j 99 :l:rl:g:l:^g.:3-1::l;^::""::it;:nf,3íFf
van oen
n€t do hêlrt '9"t.
áï-à. iiti.ii"ión-niËunoeË overêènl(onên
on'iddenl
r
achterde
hrervan
iii.ii"i'ïiià','iá"ái-i;ngór"aen
dus een spêelveld over do brÈodte
.i" iiirir..Á te gebrurien:
I
een noanaal vetd.
2 Het doel
@têr lbi
llo! doot @et eon breadtq hebb9n van 5 teter on ean hoogte van-2nêtten
l(un
,àiri" aai."r. Achter de <loel6n roàleD aaD doolpalên 9D dosllatdctên
hobb'n'
of
uiistekonde
tlot doet mg geen scherpc
iá.á"n.""g.u.acht.
verdienen
verlishóidso'ei'àging
uit
rá.ticrrttnl,
lttl:i::tl:-1:,.::i:1:^'i
v
do nadrukf'liiko
plaats Ío.den gQPlaatst
lronO op á"r t..t.
il.i:. vá gebruit( kunnan deze do€lon in ziJn gehesl:orl:n.v:r
Ds
koke
oï in d"lun rordên gade@ntoord sn êcgevosrd'
,iji.ro
nogqD v
no;tên daarna vorden afÍ95lotón. verplaatsbaro doelen
oits dè2. oP doelÉtlge uiJze aan dt grond eordên
iààg.p.tt,
doo
v'rplaatsb:re
drenên
anfàri. Uit oogpunt va; ttabllltoit
voldoende araalvtaf tê hebben {liêfst l'50 tot 2 Tetèr) ' DoelD
of
doclanl'rs'
rartols
kunnon rorden veranlerd ao! sp€cialo
do doeldóelnqtten @eten zodanig lordsn aangebrech! dat zij do'l'n
ra
raroaOag." behoorliik ruldfe tatsn. voorl'ur hebb'n
of handb
Hockey
ondertteund.
uordt
ó6uÍell
d.n.v.
frel aoeinet
!'t
e'n
doeten zrJn nret torgoata5n. Bostaando puPillendo'lon
doolhoogtê van lenminste 1,75 [oter zijn toegesta'n'
? D. bel
ËEïiËËI?-roet uorden ret bal nr. 3 Det esn nlninale ottrsk van 62 cr' on
nrxlnaÀl gerlcht van 3OO gren.
voorkooen noet worden, dat een tè kleine of 1:-'"1I:^?tl
Toelrchti;g:
g"u"uixt- Een 3gn.hanaual is níet aan to raden, o'dat dozo t

5!

:

hard i5.

blJ een bal-nr' 3 trogal ongu
Daar de verhouding 'lucht-lesr'
{ do voork
t""oi".t
hat Seb.uik Yan àen rl€inc.bal.mat
iiii
aan do hlgrbov€n
voldoqt
tn todêr geval csn bal, dle
glsen ven ontrQl sn gewtchl'
,1. aantat soolers on YervanqinÍen (vlssels)
t êon doêtmn sn zes vsld3pel'rJ'
spát""t ts vljf. Gedurendc de gêhol' sortstriJd nag onbepclk
"fniru-..nt.i
uorden
Sevisseld tot 99n 4axieun van Ylor spelers'
5. Grên3rachtert
tGn voêtbal ziJn grensrechtcrs niot vsrpllcht '
Bil-Ëï-Ï=t
Aanvul I in8:

6. Spceltttd
r 25 linuten net oen rustpaqze ean oaxirral 15 ainutetr'
it:íniïÏËii-z
i-iuiirren,
2 x 20 Dlnuten net een rustlauze van nari'aal 15 Dinutcn'
ret óon rustP'uzo van oarl@al lo linuton'
i i rs
;-;;;iii;;;
"inut"o
h4vat ln het orddon van het vold
E;.i;i?iÏ'
rr* mcl oeci;ï-;T-;;;dt
-r-'--'--'
een afstand van 5 ncter in acht neeên'
ici"niertrl-rcet
d€ze Plaats blJ benadêring 'angeYen'
toáticnting:
onàera"n dezo tehst '
lcntlng onqeraatl
zla totl r"Éring
Buitenspcl:
"ii-ió"r
Itiii".h"o,
slechts ltr hogá ultzonderlnS: de afstand is acht 'oler'
S t raf schoP :
HoekschoP: d€ hoeks€hop rordt als volgt genonen:
vanaf het hoekPunt van het
D-pupilloo - friii vefo t?-ialienr
sPeelveld
-E'pupÍllen'
half vold op 5 aeter afstand van hot hoekpunt van het
sPe€ lvql d
F'pupilten - h.lf veld halYervego hoèkPunt vsld en eer!te doèl9arl.
-alle
in hot sDol torden geachterball€n Dogen door de. doe['ln schieton'
DoêlschoP:
Het hinderen Yan
uit ct htn'l"^
bracht d o'v:;;;P;';;
de doel6an i5 niet toegês'aan'
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"Dc fnsitics in ccn vcrcniging.
Trainr-r: ric m:rn tlic hct mccstc tt: vcrtclk:n
hecft. maar dc rnirrslc kan-s om lorrgcr
dan écrr scizoco te blijvco.
Tcrreinknccb! dc mnn, die dag eo nacht wcrkt om cÍvrx)t re mtgcn,dat hct vcld
in 9O minrrtcn in clkaar gchapt kan wotdctr.
Aanv*tdcr: tb pcrscxrn. die ecn mrrnie han<ttckcning mcrr rrcbbcn.
Tyaalftalkornnrissicti<L dc man (vt'uw) dic brritca het vcld hct mccstc tcgar dc
schcncn wmdt geschopt.
Tocschouwcr: dc prsoc'tq dic cigenrijk scheicrsrechrcr, spetcr ctr trainct had
moctcn zijn.
Vrxrrzittcr: dc mer\ dic de hrmcr ai lxrctcn hantcrcn. dnt hij zichzclf nict uir het
veld slaat.
s.ckretaris: de man(vnruwi die in dc cnc vctgadcdng ttotcert wat in de volgenrlc

vergadering bcslnrrken mc:e{ worrLn.

Crcrrsrehlcn rle man, dic kost wat kcnt dc vlag van dc
houden-

R,edakticlirt dc pcrsnrrr, dic zich blauw schrijft. zich gmen eo gcel ergcrt, dat
nicrnand rrxxl van opwirxting of padrs van nijtl temg,xirijft.,'

g
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I 12 uren ( etaat

1n de vraag).

AlIe naanden, dus 12.
1 uur'(bv. on 12 uur, Lz.tO uur, lJ uur).
t4 Ja
natuurllJk.
5 t schapen.
6 Wlt, d1t huls kan alleen op de Noordpool staan.
7 Nlet mogellJk, ale de Dan een reduwe heeft, zou hlJ zelf nlet neer
leven. ( Ja en nee 1s fout)
B fenand d1e leeft kan niet begraven zlJn, dua nee.
9 Geen, want het rae de ark van Noach.
IO Je noeder.
II Nlet mo6el$k, nen kon ln dlo tlJd noolt leta net het opÊchrlft van
zoveel Jaar voor Chr. nen clet nlet over ho€ïoel Jaar deze geboren
zou rorden.
12 Nee, ale Je dood bent vervalt Je peneloen.
Lt De luclfer.
14 Mlnetens drle
De dokter le een vrouw.
16 dagen, 1n 15 dagen heeft hlJ 15 neter afgelegd, de 16e dag kllnt
hU 5 meter on ls dan utt do put.
2

