p

W

2lAN.

p93

I{elkom bij

het Le lustrum van het Douwe Venematoernool. ,Dit
traditlqnele aaalvqethaltoernool valt deae keer aeer kort
achter al de feesteli jhheden van het ultelnde ven het Jaar
1992. Laten w€ eêggen dat iedereen die zlch heeft voorgenomen
om ln 1993 wat meer aan bewegi,ng te doan, d,it op d,sas avqnd
direct kan waarmaken. Daarnaast kan eên ieder sich lekker het
overtolltge gehalte aan drank ui.t het Ïf Jg ewsten.
De toernooi opeet is dit jaar enigzins verandert. Dit kornt
medo door het felt dat er dit Jaar Ë teams i.p"v. tl. tesms.
zoals vorlg Jaar. DEardoor' rcclr"d,t er nu niet in A poules gBspeeld" He hebben besloten on in I poule te spel.en, aodat
ied"ere ploeg tegenelkaar speelt, en zcid,oende het toernool de
wÍnnaa.r kri Jgit die het verdient. De spee ld.uur van i,edere
wedstrÍJd ls lt mlnuten €n na elke wedstrijd wordt de tijd
Heer di.rect Íngesteld., eodat het zaak is om snel te wlsselen.
De eerstgenoemde ploeg speelt aan de kant van de hantÍne.
De leid.lng is vanavond. in hand.en van d.e heren J.H. van DiJk en
J. 1r.d., l{est, di.e we hierbÍ j een sportiever Íilaar vooral, gezel*
liga avond toewensen.
Dan êven hst esn en ander over de spelrogels. Deae alJn nl.
dit saizoen ietwat gewijeigd. De belangrljkste wíJzigÍngen
u 3.jn de volgende:
l. Er mag nlet tneer worden teruggespeeld qp de doel,man als
deze in het strafschopgebied staat. Raakt hij de terugspsêlbal wel aan 1n het strafschopgehi.ed, dan wordt dj.t
hestraft rnet ssn vrlje trap tegen,/op de rand vsn het 6metergabied.
e. De strafschopstip ligt nu op de rand van het 6*metergebi.ed.
3. De afstand hij vrije trappen ie viJf mCItar. Overtredingen
hlertegen worden beetraft met Z mÍnuten.
'4. De scheidsrechter heeft de mogelÍJkheid qm een speler twee
keer 2 mlnuten te straf fen" Dae,nna volgt verwiJderi.ng.
tsij direkte def,initteve verwijdering mag het team na vnJf
minuten wcrden aangevuld met oen srnderq speler.
5. Spelhervatti.ngen dienen htnnen vier seeonden plaats te
vlrrden
6. De doelman rnag i.n alle situati.es bovenhands gooien en over*
al heen.
7. Niet alle 1Íchamelljka cqntact ls strafbaar.
8. Se voordeelregel han ten alle tijde door de scheidsrechter
uorden toegepast.
9" lr mag grewisseld word"en binnen dria rneter aan.beide zijden
van de midd.e I 1i J n.
10. Bij een intrap mag nien rnet l voet op de ttjn staan.
11. De negen-meter lijn is verdwenen,
Als ls.atste rest ons nog te eeggen dat de lnleg lO,** pÊr team
bedraagt en dat dlt bedrag 's avond.s bij een van d.e commlssleleden betaald kan worden. Verder zal de prijsuitreiking
dit
jaar plaatsvinden in het jougdcentrum l{edium, waar nog tot in
d.e late uurtjes kan worden nagepraat. Veel succest ! t t
De cornmissle.
Douwe, Jan, Harm en Johan.
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Sybrand Oosterhaan
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Fiet Tij sma

Eeltje v.d. l{oude
Henk v.d., Heulen
Jan v, d.. ï,ÍaI
Roe I of Je I sma
$lbl a de Roos
Ïlar l nus Dam
El tert Quarrea

Symen lti t I em de VrÍ es
Harrn oosterbaan

Cess Roitsma
Johan Ti j sma
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Johannes Poepj es

4. Trer*es

Arjen Hartlief
fjeerd. Àltena
Tij e trltenhurg
Durk Tiakstra
Teun PoepJ es
Rlnse Jan de Vegt
Fau I d"e Jong
Hendrik Beekgma
S irnon d.e Jong
Ul t he d.o Jong
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Vi nk
ïd.e $ innema
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Jeroen ï{itteveen

Sietse

Bergsrna

.Ê,uguet Faber
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D.l{. ,ServLce
Fdo Dijhgtra
I'1.

$iete Veenstra

RonaLd van l{armerdarn
Douwe

Heln AkkerÍnan

Pteter Poepjes
t{i ebe Jager
llenrl c o Veerman
Fietar Ata Kalsheak
?-'"*êsq*l-I -q E$s-t-n.Ëell ns
Ui lke Nf Jho lt

Honkie de Jong
Harke Hartmans

Hendrik Nleuwland
Anne Jan Hoekstra
BÍnne Oosterbaan
B. Ïleester
Tlnus v.d. t{eulen

-0}deFe .lo4gefFg
Sietse Akkerman
Janco Voolstra

6.Hotel €oerrÊs
Hees Kal sbeek
Kees v.d,. UÊlde
Nico de Jong
Jel le ïlierda
.
JentJ e Àkkerman
$lep GrotEnhuiE
Kor Brouwer
Csr t{u I der
S

.l{oeke de Bruln
Gerke van KaI sbaek
Wi

I I em van Kal sbeek

Si.ebe Hi.e lke van linderen

Jan l{ee ster
lli l eo Vink
Johan Fokkerna

llarca I Veerrnan
Henk Vink

