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17" B. sta€rt buitensFgl, _aengezien er zich slechts één speler
Ce doell j..iït bevindt dan de aanvaller, n.1. de keeperif8. -l1t r';erpunt wes geldig, aangezien op tret mo&ent àat'Á. degcen .,pe ier buitenspel stond. zie ooÈ vraag ZZ,L9 :rr,e, _licn kírn bi j een ingooi nooit buitenspèl staan.:i0 cer d:.'l_-:crCe diger mag wel ingooien.

2_1. n,:n rr..irg v.'rji richter dc ufrastering ingooien.

Iigu'/tel]aqglj
1.2 . ^ . tci ir-'i o; uoef , C. stompt .- i-..'l.af r..- g, cn de toel-cpenoc d.

, .. .-_^'.:' : _ doeLpunt ?
23" indien ,l: oirl (vraag 22) niet

C.cor de keeper weggeston'pt wordt,
mílar vÉrn Cc iat tcrug ketst en
dan clccr B " r.'ordt ingeschoten.
doelpunt ?

dichter biJ

bal speelde



2-!. A. scbl€t op doel en scoort.
zi Jn ploegmakker.-8. staa t a-eh-
ter kLaar. ïs hi€r een g€l-d18
doelpwrt gemaakt ?

25. A. en B. staan voor de midden-
1ijn. A. geeft een pass die B.
in de sprint oppikt. buitenspel ?

Stratlchop nemcn che je zo:

/ckÊE tt/c,

c uD tr R I
In de laatste Interlund.-we dstri j d. België- Nedorland is het tweenaal gebeurt
dat een strafschop vuerd gemlst. -c;r: zi-Jn in Inter:land-we dstrijo.en neei straf-
schoppen niet benut. Toen in 1956 Brazllië een wedstriJd tegèn angeland
speelde faÉrlden zij zel-fs'tffeeeaal bij heL nemen van pénaltyts. Hieruit aou
men. kunnen afloiden, dat het nelnen van een elfmeterschop nog nlot zo genak-
keujk is. Het is noeilijker dan het schijnt. a1s je trlLoen bij de wiatestip, op elf meter afstand van het hsrt vsn de oo€lliJn staat, en je weet
dat aflc ogan op je gericnt zijn:;. dan til jc een groté verantwoordè fi;fne ia.
Jo voelt je cen tikje onbehaaglijk. Jtel je voor, dat je zou missen.
Ilrie dst allemaaf bedenkt op zorn eone nt nroet de strufschop maar nlet nemen.
Deze man mist het zelfveïtrouwen, dst nodig is vooT de pena lty-spe cial_is t.
Dle speciallst iq.hij, d_r9 zich.van ziJn ongev{:.:g niets-aantré*tl die biJ
voorbaalr weet raak te zullen schieten en die lnderdaad. een glaszuiver scÀotin zijn schoenen heeft. Hij rooet volkomen zeker zijn van zijn zaak.Neem een
strerfschop scrieus. Gooi er niet met d€ pe*. naar. Begin met de bsl zelf neerte leggen op de vuitle stip. lat is het work van d.e speler. uen scheids-
rechter wil zich hiermee we1 e€ns bemoeien, na&r hij heeft er slecb.ts op teletben, dat Je niet een decim€ter.van de afstand pikt.
Jij leet de bal- zelf goed neer en zorgt er ultijd voor dat de toegung naar-- '

de binnenbal naar het do€I komt te l-iggen. Je hebt e€n heel vlak nod,Ig on i.dbal goed te lcunnen raken. De doelverdeoiger is in het nad.eer. t'erwi jr do eandie Ce penalty zul ne&en, veel vrijbeid heeft mag hij bitter welnig.
lieneer moet op de doellijn staan en nrag beioe voeten niet bewegen tudd.ên
het ogenblÍk, waarop geflot€n wordt en het noeent van schj oton. HiJ mag al-
leen de ro.up ci ra a ien.
Al1es is dus met de n1an, die de stràfsohop in een doelpunt moet ómzetten.
Het is niet nodig cm een &anloop v&n een paar n€, ter tê ne&€n, daa'r-d.oor
schiet je natuurlijk harder maar veel minoer zuiver.
De wctenschap, dat de meeste keepers naar links minder goed. ultvallen eD
met hun linkerhand ook mÍnder kwlnen doen dan met hwr rechtervuist, is een
nieuwe aanvrijzing. Je mo€t de baL dus bij voorkeur links van de keéper
schieten. rn ovcr de grond.. Je schi€t dus net de binnenkant van de. iechter-voet. Goal !! ,gï"
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Mevro uw M. l{eester, Sodkant old.ebotrn.
hopen det de jonge dochter voox- .' ..
goede supportster zal- word.en. J
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