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'P. v.d. l!'oude So.dkànt 5 l

C. van Heel

Donderdag I dec. t60

Redactie:

R.'Nleuwland
í. Bethleben.

1 A. - Heerênveen 4

Le Jaarggng, n!r..I9-:

I3 s t e* U€-q.e!ï"el kglej-

P. v. o. tr'eer
R. Mul.der
.'r.?ainêrs
l lle.: A anvoefders .

n
'"9n der Feer

. ,- , ,' en Siijterii
wr-uÈBOORN

. ,'r ::.,,, '. :':
voorr Dlnsdaes I3. 00 ur.rl op de s 0dkant 5.

-iilf tal-f efi:

Ie élft'aL: Ofd.eboorn - ran áV

Doe]r: 'Í; de Vries;
Achter: M. Meester; Jac.. !íagan&ar;
I{idden! ,F. Eysi.nga; B. Str nl.er; A. Castelein;
Voor: l,{. Huisman; J. B€th}ehem; J. riagenaar; H. Piersma; R. Bantona; .

2ê.- êlfta].: pe .hooi 2 - oldeiboorn 2.

Doel: 'j. de Groot; , .:

Achter: H. Berkenbosch;. h. KnoI;
Mlrlden: Á. !'okkema; J. Adaese; C. Al-ders;
"oorr J. riatzema; S. Spijkstra; D. Sni,t;.S. l,,agenaar'; C. cte Boer;

êanvang.2 uur, llertrek 1 uur.

"Dbè,1:
Á chtss:
Midden:
Voor:

Doel":
A chter :
Midden:
Voor :

!i. Leeeburg; 0.
F. Zandstra; J.

1 B. - oldeboorn I B,

Jan ha lsb eek;
S. HuÍsman; B.
II. v. d. Ha.ide;
D. !\iagen€ar; J.

r'l- SchrlÉtrer;
' Schriemer 1- L.-V.isser ;
teeninga; H. Akkerman; R. Dan; S. Snol;

de Leeuw i
G. . Knol;. I/,.8. Kleef stra.;
Kra&er'; !y'.. Hoekstra i E.. Kalsbeek; St. van Zinderen;

Aanvang l-1 uur: Vertrek 10.50 peÍ auto.

\-rênsdag 14 dec; contactqvond Juniores B, in cie voetbalbox. ItvellviarDalrt '
Duur 7-B uur. Pfobeer op tlJd te konte n; want de, zaa]4puren sluiten precles
7 uur.



D€ Training Van DÍnsdag J.l.

-

De wedstrijd werd gespeeld tussen de volgende team.s.: 'J:elke tsethlebem;
Jan A.damse; ftiebren Huisman; Dictus Bènedictus, tegen: Reekers; Márten
Mêester; en do gebroeders Schriemer. Uitslag:.... 15'4

Llr werd enthousiast gespeefd, ltet moreeJ- was uitstekend, het veld was slecht
.mÍr ar Juist atat bepaald eede het nut van de trainlng.
Door het kleine aántal spelers werd ir.e t positie kiozen en afgeven uiterst
belarigri jk. Door het natte veld was het goed nxogelijk ingespeeld te raken
op ba3-len die:

a. plotseling bleYen stoken,
b. met dribbclen niet mee wildent

en bovenëien op een liehaqn'atat steeds onderult wou gllJden.
Verder noteerd.èn we een lafhartlg schot van VÍigle oB de paraplu van onze
yesr'2itter, die noeite net zijn zel-fbeheersing schoèn te hebben. De gtrrrnna -
Stiek vond plaats onder het afdak waarvoor de Spar zo op tiJd gez_org$ heeft.
rl'Iil ietiereen er goed aan denken dat cte trainlng ALTIJD DOORGAAT. Reekers
verzoekt d9 nensèn de volgenile week gynnastiekschoenen mee te nemen.



Van sanenwerki-ng op het voetbalveld is pas sprake als de sB€Lers het elkaar
gemlkkelÍjk nakén. En niots is eenvoudiger voor tle goed.o technische voet-
Ëat-t-er. sóhuif de bal altijd ovor de grond. 0p die Effi6F'bëïfffiF"rerlÍg.Je
steeds wêer, dst Eodespelers het leer voor.!'un voeten krijgen. Lrit. ls één
van'dé grootste r,geheimenr? van het comb ina tie-spel. Hêt kan, en het kost
geen moeite
Hoe voorkom Je, d.at cte bal de lucht in gaat ? .'
Het linke:.beén'staat naast de bal niet meer alan enkele centi-neters er Ícn af
Het llchaam bangt over (le bal heen. ÁIle spieren zijn 1os. De arnen houden
Je in evenwicbtl nu je op één leen starit. -De rechtèrvó?F-waarnee Jê wi.1t
schieten, zv'reeft van hi-e1 tot tehen lets boven .de grond.. I{ou dat rechÈer--
becn s1aó. Vooral- niot krampachtig of stl.jf . Je valt heus niet.
Bovenlliffi een stijf gehoudên rechterbffirkt als ecn re.n. Nu de voetbewe-
ging. Raak de bal èven boven de grasnlqt, met de volLe b innenksn q van Je
Ëcnóen. Hci; resul-tuat: dc bal voÍgt één'rechte ba:-nÏrcr-óTe: [rond.'
Je hebt gestuurd. IVIe t de schietenue voet-en met het voorover hellende 1i:''
chaam. rls je deze handeling uitvoert mis ie nooit. De; ba1 volgt. een kaars-
rechte lijn. Iedereen kan h6t. Het is zo: simpel en het speelt zo,Iicht voor
je teangenoten. - I :..

Deze voetbeweging heeft ail-een waarde aLs een pass overr kortere afstandt
dat tien of tvÍlntig meter nodig is. Staat de nedespeleÍ verd€r van je aft
dan doen r]e het anders, naar even goed en- opnieuw.zor-- _dat do,ba1'oYer dê-; -grond rolt.

Dè Kwrst van het vootballen.

óe niet schietende voet staat op dezelfde plaats als bij de vorige oefening:
^Í,.íêr'êêy, ti.r nGntimcter naast de bal. Het:l-i.chaam Ïranat weer ovgr het leerongeveer tien centimete]. n&ast de bal. Het:l-j.chaam Ïrangt weer ovel het leer
nm-het tónh meÊï vooral laae. to houden. !'jn ook nu zweeft de voet. waarneeon*het toch maar vooral laag to houden. ljn ook nu zweeft de voet, waarnee .-.
zal worden geschoten, iets boven de e,rond; Het versohil: we gebrulken llei
Àa rrarre hinnanlrqr.'t ri,n de schoen - m,dHT glleen ale vo] le wreef en t/1te raken
ZAl WO].den geSCnOEen, leUS oOVeIl ue e)l'Ollu. I1E! vtiJ uulrJ-r: Yvt; 6vurLuÁ(,rr !tJ"r, \v,
de volle binnenkant vun de schoen, maar alleen de vo_]--rglryE en $e raken de
ba1 in':..h€t...nidden. ..!-, -, ........-

I'vle het zo doet houdt de bal laag. H1j
Probeer dit belangri jke -epelonderdeel
oefening net een clubgenoot. Iussen de
Een tweède bal is de speelbal-, die de
nsar êlkaêir toespelen.
Probeer nu het doel |tde tussen
1s een doelPunt, het worot oP
zëme.

is een aanwinst voor het elftal.
ondex.de knie te krijgen door een

twee spêlers komt een ba} te liggen
jongens steeds weer over de grond

in liggende balrt te'raken. ]!].ke 'ltireffert'die manier nog, êen wedstrijd ook en een leer-



.Antwoorden van de vorige vrti8en.

12. het s trafschopgeb ie d moet 16$- meter grobt ziJn.
13. d.e s traf s ehoppr.urt j-s ll;meter van de do€lllin.
l-4. er mogen geen, gaten in de doel-netten zitten.
15. Men .na g. niet èe-niwedstriid: spel-eq zonder doelnetten, 

-16. elke qpeler maq ecn strafschop ncn€n, meestal wiJst tle aa nvoerder
deae aan.

Nieuwe vragen.

ver de digend.e partiJ.
aanval-lende parti j .

B trapt ; s taat d.eze d.ap '

doel.De bu.I wordt or" C tegengêhoud€n rwaarna
eeLaiig doelpru]t ?

t"

-y'\

\-J
1P

Spelers
Spele r s

vsn de
van de

A.Is A de bal naar
bultenspel ?
18. A schÍet oP

Is dlt een
B inscblet.

19. Kan nen
20. Mag een
21. Mag men

bij een ingooi
do e lver dediS'e r
wel achter dê

v!
wel buitenspel- staan ?
wel- ingooien ?

afrastering lngoolen ?

,N.B.Daar er te weinig. ani.nro voor de wedstriJ,d isrbehoeft niet meer
worden ingezonden

+À



Uit onze Geschiedenis:

Dat de voetbal in 0ldeboorn vrij spoedig
clen moge bLijken uit het feit dat reêds
tweede club hot l-evensl-icht aanschouwdo.
Mot al-s BeStuur: 13-5- t 25.
H. KoldÍjk, Voorzitter,
D. Bethlehem, Se cretaris,
M. Poppes, Penning.uree s ter .. 4-6_tZ4 werd dit Bestuur S€wiJEÍgd en we]:Koldi. jk, Ilóorzltter,

Bleeker, Penningmeester,
Poppes, Secretaris,

Leden warsn..d.a- volgend€ personen:

B . v. d. ll'erf J. Ha l-na H. t/a tsemrl'
B. VfildervÊnk H. Dijkstra J. Kno]-
K. Bo sraà . H. Knól - ' S. IlieuwLand
J. Kl-eef stra -': u,,1. Huisean il. de Hais
A. Ha lma J. v.d. Feer tr'. Ploegsea
H. Koldijk D. ZwËrt s. rJijk;tra
D. Rodenburg B. Dl jkstra Jr. v. d. -EeerAi Tal-man P, ?oepjes B. BLeekor
G.i n'ïulder D.'Bethfehem ivi. poppes

De contributie beiiroeg L of 2 ct. per week.
den,bij'bakker Poppes-op de meel-zol-der, we1

.De vergadtsrlngen werden gehou-
bi j J . Be thLehem op de zóId.or

, ln het fietshok; Óat hèt er soms ttspaánsu
\--ndenken. Doch actief warèn deze heren in

bÍj J. bethlehem op d.e zoldor
toeging, kan een ieder zich we

onaier de je€d. Bopqlair zou woi-
een naand na d.e oprichting oenn.]. de jeugrtclub 0.V.C. ïI .

I;

B.
M.

Een ieder werd of moêst donateur worden,
leden van O.V.C. I, donatc'r werden van'
ín die jsren l-0 tot 50 ct. per jaar. Hetkrrcht Á1zo het volgende begld:

B. Holtrop
A. uvieringa

" D. Ploegsma
T. Veltnan
0.!/. Veltman

. -l.i . Boers.na
T. Punter
H. oe Va lk
G. Lok

De vergadtsr

zich wel
tegenstell_ing met de. grotê ol_ub.dit verklaart wel het.ieit dat ,àe

0.V.C. Íï.. Het donateurschap kostte
was meer een regoling nadr d.raag:



Donateurs Oldeboorn T á r. r,-- rsz6 - rsz4
H. fllJl-Kemu
U. Hosper
R.0oster^roud
I. Sraidt
G. S telwagen

--

-ui. Hoekstra
J. BLauw
R. KoldiJk
M. Vleeshouwer
ï,. DiJkstra

24.

J. v.d. ï'Ie st'
J. van Dijk
S. Raap
0. Monsna
H.K. de Jong

Joh. Bot tems
J. de Roos
M.P. Poppes
L. Sprie tsma

IVje j .
Iiei.
ir{e j .
Mej.
Me j,

Donatcurs o

Dg.ae s :

Ja c. Bleeker
J, Bo o t sman
,ï. Bethlehenr
S. B oons tra
Jetse Di jkstra
M. Engelsma
Ds. HuLshof
llII. ten Hoeve
M. de Jong
P. Knol
P. de LeerM
G. v. d. Idolen
G. Nijenhuis
J. Poep ies
A. Prins
B. Schurer
P. Veltean
D. Visser
A. v.d. i,/eg
L. !ie sterhof
M. hralsweer
D. Zwagerman

Di jkstra
de Haan
Lijen
Poppe s
S iJsling

H. Beth]-ehe.B
W. Bootsman
J. Bethlehem
J. van Dijk
tr. Dijkstra
D. Gaastra
L. v.d. Heide
K. de Haan
H. Kno]-
J. Krist
T. Iviul-d er
P . lvlul- de r
P. Peenstra
vÍ. Piers.ma
Pier Piersma
D. ïa 1 man
.4. Vleeshouwer
Jel]-e VeltnÍrn
J. vÍi-l-dervank
R. r{a1l-inga
G" Wi-erda
J. Keulen

li. Hoekstra
l-. Koldijk
T. S chootstra
G. de Vries
K. Sijs]-ing

K. Boersma
B. de Boer
J . Brand.sma
B . iri jkstra
B. Dijlstu
H. Hoekstra
D . Ha l-na
H. Ho t tinga
T. KoldiJk
M. Koldijk
A. Muldor
S . v. d. . lde ulen
J. Poppinga
M. Poppinga
P. t(od.enburg
J. Tasma
J._ v. o. Veld.e
A. Veltman
A. vrtieringa
J.-Bl. 'v/e i o.e
S. víiel_inga
\,\i. de VrÍes

I] KunstLievende led.en Anno 1923

R. Ákkernan'I. Bosma
{..J.Bethlehetx

..--,,. Bo ttema
W. Dijkstra
P. Folkertsma
Hartm. Hoekstra
P. Hijlkena
Ían de Jong
G. Kuipers
J, T,ok
0 . fuIo nsma
W. Nijdan
Jac. Piersma
M.P. Poppe s
J. de Roos
G.U. Terpstrs
G . Ve l-tman
J. v.d. r!'erf
V[. de lvith
J. Yirierd.a
J. lrri jbenga

Me J.
lvIe j .
xÍei.
Mej.
Me j.

Mej.
Me j.
Mej.
Me j.
Mcj.

l.
S.
H.
F.
S.

tuIe j. J. v. d. Hoek
Mej. P. Koldljk
Mej. J. Poppes
x,te j . r' . bi als tra

lVortit vervolgd.. Se cre taris.



ïr-i J speel-den d.Ès nu met el-f tegen. tien. Maar aleze tien mensen presteerden
het nog om'er een doelprurt bij te maken. :

De Jelsu.aers hebbon een hekel aan straaljagers, maar de snelheid van zo!n
eachine doet hen zeker wel- wat rrant de waren meegtul eerder bij de bal dgn
wj, j. Jongens de volgende keer tegen !íarga eoet bet betex gaan. Na&ens oas
eerste elftaL ïglF lt ieder geze111ge kerstdagen toe.

. J. Bethiehem.

ïn goede rie.
: Dlt is better !

As men ris in ïedstÍiid splIet,
l,n lt rint net al- to"bêst
F0terje net op d.lm riat€n
It morael komt n€t th rêst.
fs do man yn rt docl net balfêst
0f hat hy in misse dêi,
Rop dan nat: Dou bist i-n suffert !
Men birikt dêr dochs'neat mei.

Of skopt de midfoar in balts.;'e
ï'an6f trtje lxe ter $-is ,Lit dy net in kear 0ntfall-e
ïk hie't goaltsjé settèn wis.

5$--,sa meitt hjir net konme'
Dan is aLle moed forl-ein.
It bistjur wol- sà d.e jonges
Hjir gjin wedstrlid. winnen sjen.

. As &€n dus in wedstrlid spilet

. In de JUT sit sons hwat fêst
Rop dan af.l-egearrt ienrledicb :

. Doch nou .ekËtra j Í.n!le bêst ! ! I .

. Hat cle doelnan tt net yn streken

. Lit i-n snertbal samar gean,

. Tink dan : my koe t t ek oerko&.Ee,
'k Woe d6r sels ek net graech stean

Skopt der ien fan brije meter
, Noch g jin, ba1 jm. t t lege doel,

siz dbn spitich : Lebtor. betcerr.cj
I t Is foar hin in raer gefoel. -
Sjoch ! Sa hoart de sport to wêzen.ïs men ocn olkoar forboun,
-0n forliest nen it ]ryt puntcn I

, Docbs hat men d.e weaistriid wou.n.

Jac. . d.e

Sa net :


