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sodtkant. S

zoJulst ontvlngon wiJ berlcht ctat Kobus vy'egênaar en Aukle, vlÀser.van de '

g:"ii_".^!i!:t:..-ygl$g"q.en zijn. {gn Adanse hsefr-hot ràkóio gebrachr opzit ( Ewee ol .twlntig) glazen en hij vcrtrouwde ons toe niot Íe zulLen i.us-ten voór hiï dertlg aen dê man geJiracht heeft. ---. -

Dlegenen, die nat de verkoop roi .iru toe nog .!iot zo goed op dreef zijn,kimneneÏnunoeqénschetrrjebovenop.aoen..Qoe.LiIfiiie-]q&áê.

Zond.ag was_een dag zonder voetbel. D€ thuÍs-we dstrt j alen voor het ee etttll
"n van de Ju.niores A vraÏen zaterdag reetts afgeiast iranwege de slecbto toe_stand van het terreln. r,Ie1 gln8. zoÀdagmorgen-oe aungeÈóniiga" blJe€nkosstvoor het le el-ftar door.r Deàe_b i Jeenkónls t-waÈ zeer ëoea eàEroagd, aangezienalre spelers aaníezig.wÈren. Tevéns wsren.een pear Ëestuii;i;áE;'pï;Ë-á;*-"elftalconmissie aanwèzig.'
!i!^u.?lrrg$er. kopje koÍr'1e m€t koêk van piêrsea hepft de trainer onze jon-
gens nog_eens het.systeen van het stoppers!11- spelon dulileliJk gênáakt.
Naar aanleidlng hiêr.và+..9pqstond een lévendlge dlscussle ovei aË bióurénendie zlch in eên wedètrlJd kunnen voordoen. lóze weroánl'áoór ae tràinei aut-
.deliJk ultgelogd en. bc sprokon.
ljaarna lcuram de koncndo wodst,ri jd in vlarga uah dc ordc, en wcrd goed cluide-1Íjk gcneakt d.at cr gewonnen nóest wordèn om hÍordoor Êen frlnkë spràng--vooruit te naken. 1-

uliat de afgel-opon 4onaag'-bracË.t.

niet veel aun docn.
De bijeenkonsten óp Zondagsmorgens ziJn volgens ons .zêêr'rpele rs dan e cns. .rustig dé diver.se próbtenen'rnet. elk'sgr'

ons ..?êêr nuttlg, alaar allerpelers dan ee nB. .r{rstig- dé- aíver.si,e prótlenen'net. elÈaar en Oe trainer kun-
-;ren bespreken' De Í{eer Reekers.willen wij ook nóg aank brengén voor ziJn
spontane ne dewcrking.

Helarrs, de rcis naar ';'lerga gin6 wcl door, masr. qaat word db wedstrijd doc
d^o scheidsrechter afgelast i.v.m. het water.op !et terrein. nllenaaÍ er['

uqqr r.L('-L6q óJ-rr6 fyl;-L |,ruur , rrlÈl clI ut uI. rït,Í(l qe weosErL,.lo oool
d^o- sche i dsre chter afgelast i.v.m. het water.op het terrein. ertenaaÍ erÀ-tgleurstellend. dus. Het was natuurliJk voel- móoler geweest lndien r,rarga-
91!_zglidgC.norgen zetf al beter had bèoorCeeld maar iuàt m"nl" wf: ooË

Zondag a.s. ls het te elftal
Dokkt& bli ons thuis.

vriJ., dus. tot zondag over €en week, dan komt

0psteLllnsen zondaA 50 oct. t60

Ol-deboorn II - hi.Z.S. Iï Áanvang 2 uur.

DoeI: S. de Groot iAchter! H. tserkenbosch; R, Knot;
Mldden: A. Fokkema I J . .adamse i C. A l-d.ers ;Voor: S, SpiJkstra; S. \iagenaarg D. Snid; J. postmá; C. de Boer;

oldoboorn 1 A. - Langezwaag Aanvqng 11 .uur. .

de iíoos;
Benedictus; R. Dam;
Leemburg; O. Schriemex; L. Vls3er;
Zand.stra; tY. Sehriemer; H.-Akkcfman; J. Jeenlnga; S. KnoI;

Doel: H.
Àchter: D.
Midden: E.
voor: ii'.



Doel: TïÍ. Lecmburg;Achter: S. liulsman;]É. ae Leeuw;
UlêqeÍr: S. Kleifstra; J. Kalsbeek:Yoo.r:. p. -r,:ragenaar;'f 

. 
-itir*i;-ijj

Verloren:

ooao drÍe weken seled:l-_!d,.- wedstri jd adspiranten A. tegen Udiros- rrígrd ge-speeld) heoft onàe keeper H. de RooË een.paar.,handschoeien an qe box versê_
lBË; iSi :f l"u"' zi;n:ózá'o""iiiáËi"i. urie sppóri-áli"iËàït"rochrison evEn

Tegglwoordig is hot, ontslelrond om to zi.en hoe vaak cr slecht en verkeerdwordt ingegooid. Zekcr "t"r-vï" á; ;;. tcer is nËi'ïi". ïàn tneooibar iscen straf&aarreAel'tes""-áó páïtij dià a" uar. oïór ËË"iijïi;" heerr se_wcrkt' uit ecn Àoeds.fngp6Í L;; ;Ën;àvaarliJke aanvar oitstaan. De kmstis dus zo goed ;"eiriJ5^,;!; àï; í;Ë":ï te piófitË"Ërr-oi"iè kunnen prorite-I"r"lgu!:tr,wij twee díngeri gocd woËen: -e l'4vrlvvru-'. v,.r ut
a. noe Je het moet doen, dë-tcchniek àuS,b. wat je wol en niet ,og ao"n.---
rngooien mocr sner- geschicden. 

-Jc- moet ,!: !:u:T1"1g"." e.g4 seconde de tlJd-,,rstcn ori Je medesneï"";-;i-;;'dïrkË: q:r,rg zelr dlchr-biJ de ults€sanebal, dan zelf ineàolen on geen tljd versplrren om d.ê bar. nóg eens a'n detoegesnetde kansÈaIf te eeïàil 
v4uq yvr

rndien er oen aanvar-isr"noÀï'ae voorhocde ertijd zelf lngooien. Nogmsals
fii8àJ"l*i$ verloren ro[Ë"J,an. -D";;;;à" 

eooi t-áá nÀ"i u-iiïïuo gezwenkro
Nu kijkcn wlj cven rgqr de andêro spcler_s^bij.het ingooien. Br_ijven ze stil-;::iïijïïàË"ïiSiiligt. stÀ"-Às-É";;-;; wecr r.open en her de tesenpertiJ zo
Nu een Fuar punten waaraan oe ingooier moet d.cnken.

]. {gt beide voeten op de erËiá'Ëii:"." staan.2. Niet evcnwi idig net het-vcLd gaafi staan;s. Eef-in ac nók Ëoqdónl- .,qq* D'qqrr,

_ 1. Yrn bovcn het hoold-eooicn.Jc hoeft ochtêr nict achtei-áà-ïi;n te gaan staan. Jc kunt rustig op dekalksrrecp eaan staanffioii"ËËído-Ëokr.uii 
"i-áË'r.áiiË;ï;"k rir_ ze dus:ti l9l inwerpen niet op, vlo"t-áà"I"'ïcr mls.Dr-J reL r-ngooren is het ook. zoer belaneriJk niot aan de tegenqartij, te la-.ten bliJken naar wie iu àó- uri-""riïli?i,";. .pgs op 

-rre i-raJïst" .noment klJ_ken en werpcn naar cei,rott in-uu'vrijè"positi" àie-'áÀnïËu, ""r &anvar kan -beginnen. pas dan heefr een-l-.èóái-àij" áut eóirad.-
O&ze wekelijkse prijsvraag voor_glle Juniores., :

!9 .gil!lqc v?+ ge vorige prijsvreag zal vorgende week o,ede8edeer"d wordengyg1r91" de uitsfag van-deZe i,rt;sviur-lg.
J ur--Lle uebcn, het: voor 's màe.náa5sniàaag r uur inleveren blj R. tMuf ddr,.rndrlngastr. Ai-s prijs wordt eón ËóoiJ nàrrpoint beschihiaai gestera.Dq vragen zi jn: . - -----:*'r*

9. ,.ot zijn de na cht smi dclel_en van de scheidsrechLer ?
1. lranneer ksn de scheidsrechter een spe]-er van'het veld8. r,anneer kan de schei.dsrechter een wóOstri;A stakon-?--

" :. liou lang _mag d.e stok van .de :boekvlag zi;n"f10, Mag men de hoekvlag er uit nenen bij heÈ nemen van de

M.J. Kleefstra;
Hoekstra; St. iran Zinderen; c. Knol;

Áanvang J-e.oO uur; Vertrek ff,bO per
.auÈóts'

Êturen ?

hoekschop ?


