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Il dit eerste nutmer wi11en wiJdig 1961 toe te wensen. In, het-in zlJn geheel.

Dond.e rda

P. VËr s È e i{e dewerke rs :

P. v. d. Feer.R. MULdeï ; I

Trarlneis
A1le Aanvoerders

lgeinnen met ied€reen--een.gooal en voofspoe-blJzondel ,denken.wiJ hlerbij aan ónzó-ófun
rr moet nog hard gewerkt worden om die plqals be berelken, d.le wiJ ons ge-dacht hadden. Áls iedereen echter zlch- weer. zo voor zijn óruu geeft, als wlJ
1: l:i :lq:19ryf jaar gezlen.neruen,--áar her resuiraoi'-z-"ËË, soed zijn.rn net bijzonder hopen wiJ, deË ons cLubbLad zich in een brijienoe u-ërone_stelrlng- zal verheugenr.Alá wekeliJks contectblad Èo"-nËt-ieer veel biJclra-gen tot hot vornen van.een,goedo clubgeost, dio aoóiËroÀeevená is-trjïet-bereikon van resultaten. -
wanneer r,.iij ons Bllen woer op dezelfate wijze inspann€n a1s in het afgelopenJaar, zs1 1961_ zek€r voor onàe cJ-ub brengón, wat-wií Ë"$;.

Conta otavond. Junioren.
De Redactie.

,: vorige eontsctavond wêrd bezoc"trt door acht leden. !iÈ kunnen er tocb welríeer ziJn ! ^riirerricht hoef t hetirnieuweri enÈerenloÀ-àteËs"Ëiirt. Het wasecht€" besList de noeite waard. Oncter leidlng van"aà Ïèreiióà4iusle werd eenvlot progranma afgewerkt. cezien dit resultaát àát 
""- áp-*ïunsdaeavond -.tj- JÉin. weer een avond gehouden worden 1n de box op ons-veid. -" '---,

rrÍj vortrouwen er op dat ver-e junioren deze avond-áuÈán'iilri,onen,

rn de afgelope,n week worden er êoor onze, JunÍoro!-êen behoorLljk aantal vo1_le kaarten veràamercr. Gezien de opbrengst"róónt-aat-i"éí'ËóËo de eoeitê.Ons devies ls dus -doorgaan-.
Ver$lag ï/arga - Oldeboorn Z-2.

Het is alsof ile
tegen Warga ls
slecht. In ook
vÍjfde msal 1n
-'n gelijk spel

dulvel er -&ee speelt. fc(lere keer wanneer ex een wod.stri_Jdvastgesteld, regent en stor&t het en 1s h€t trrráfn b;r--"-heeft diezelfate duivel cte hsnd. ln de uitsl"g, warrt-vààr aecleze oonpetitie werd d.e e tndults j"ag Z-2,
d.us, en 1k geloof dat dit ook we1-dê juiste verhoudÍng weer-

Met een herrd.e wlnd schuin.in. de _rug. bego:rnen wiJ eerst-met ganvallen, naardoor het slechte veld en de harde wind-kr,rramen ei geen d.oelpunten. Na'ca. -20 min. wel aan d.e andere kant. De linksbirurèn-vai-,Í;rÀá-Ëè"g dé Ëàr-virien zijn harde schuiver vloog onhoudbaar 1n rt doel;"i:ó. --
Maar een kurartLeïtJe later maakte Jelke er met een'luu[j" eeluk ]--1 van. De
111-r:1L I:9Ikry=_qsan, nsar de wind hÍetp een iranoje. "iqEb-ËeJei,/,;iËi *
voor dê rust nog een voorgprong toen de linksbinnen-cle bsl per onlerur"iegen!ich aan geschoten kre6g en genattetilf xon scoren.
Na. rust glng het spel- eerst yat op en neer maar langzaeerhand kvra.u v..Iargalets meer 1n de eanvsl cloor het winrlvoord.eel. toch' Ëeeg-óIàenoorn een"d,oel.,punt., uit een prima door. Jao.. dragenaar genonén 1rilá-[rip-àl rr;;-il;;Ë"iàiá,kopte Jerlo rtagenasr de ba1 door-naar aé wargaastei orae6oóin-sperers_j. spijkstra en cleze kopte keurig het tweedé aoetpuni in-áÁ touwen.tlier bleef het.blj. -Er !:rr'ramen aan-beide kanten. noe-;ái 

"niàé rrnseni ,naardcze stiervon ln de vette kre1. rn el-k gevar al *óet áerr--pilntJe en óp àe-helft van.de conpetitie net.nog ? thuls#edJirijaàn-voàr"aàïoeg, en sLechtsI ult, lljkt het toch nog nlet zo hee]- erg steóht,

H.G. Piersma.
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UoeJ. : iJ . o€ Vrles - --
Achter : I\Í.Meester Jac.Ilagenaer
Mldden : F.EÍsínga 'B.Strenl-er J.Adamse
Voor lW.ttuisnan-Í ,s ê tiltehee-J .lí agena ar-A. cas te le in-H. G. Piers.ma

OpstellÍng Langbzïraa{rë I.A - 0ld.eboorn I A. Yertrek l-I urlr per f lets.
i'o-eT:f;feT-oË---
Achter : D.Bene atictus-ïrl..S cbrleirer':':: - ''- -r"-:"

- Mlddon : I . T.e emburg-o . S chriemer-L..Vi s se r
Voor : . n',Z and,stTa -È. Dan-H..o,kke r.nos n'-J. Jeni ngi -S . Knol.

. ,." 
,, . . S.chtJnqewegipg :.'

' Je Ioópt achter .een bàl aan, tosa&en lr€t een tegenstander êiei zlch aan je
..lidkerzi jd.e bevihdt. H1j wil evenal-s Jij trachten het l-eer binnen zijn

- speelbereik te krijgen. Je bevindt jc al in ee ri gunstiger positie doortlat
íe tussen hem en de bal inloopt. Je ligt henn een sfag voor. Toch moet bij
uit de buurt. Jd bringt de iechtervoct links naast de bsl-,schuift de schoen
er aarl deze kant Ie:rgsrzonder het lecr te rakenrtotdat tle voet ovÊr de ba1' 1s en haalt plotseling de voet tcrug alsof je. het leer met de hak wllt te-
rug spelen. In 'plaatb'van de baI neem Je 

'echter de tegenstand.er op de hak.
Hij noet.wel- reageren op de door hem verwachte hakbal door te stoppen en
zich bm te draalen.HlJ meent irnmers p]-otsellng een and.ere kant op tq noeten
Íe lapt het hakken echter aan Je laars,slaat het beeÍn terug iangs dezelfde

,Fo4t , die het op cle he e.nwqg gegaen is, opnieuw zond€r de bal te rerken en .*,..bren€t de rechtervoet l1nks aehter de bbI.
Terwljl d.e tegenstander te laat constateert dàt hij bij hot lapje genomen
is,doà je aIs-vrij maïr wst Jc eásr pil-t.Ik 'zou de. Èal- .óchter naar áfgeven
naur een medespeler.Er is een kens.Je dat de vcrsl-agen tegenspeler zich
sncl hcrstelt en je gaert echtervolgen.
Deze siaÍpele schljnbeweging is ook nog det oeri kleine variatie uit te voe-
ren.Je kunt je voet op d.e heenweg in plaats van langs ,pïol- dc ba]. brengen,
daarna kort d.e hakbeweging maken en rie voet ook ovet'idè baI terug halen.

.-..Do schoen komt dan na deze drie .razendsnel. uitgevoerde bewoglngen rechts- richt':r het leer te staàn, Veel v'ersihil naakt bet nlet uit.lfenncer Je over
de bat hecnstaptrzal een slinme tegcnstander aogeiijk eerder begrijÈen
clat je iets ongewoons in de zi.n hebt.Bxeng Je de voet neast de balrdaD zou
hij nog even kuÍ)nen denken,dat je net tle bui-t-enkant wilt gaan schieten.
Het laatste ft1akt de twiJfel blJ hen nog groter.

.l
Nu egn paar vrfagen naeir aanleiding.vun deze les :

,:
1; r,^Iannc?cr je bij d,e.bal bent aangékóneq,we1\e voet gebruik je dan ?

' 2. Waar brêng je deze voet heelr ten opáÍchté van de bal- ?

5.^ Wannesr Je een tegenstandêr hobt gepassperd,wËarom is dan .direct afgeven'het boste ?
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Dlnsdag Q Januarl sa's het de truwe ti jksclág voor Plet Goerres en' Anneke
Ve 1tná n.

llli. J vÍensen het jonge pqot:.. u"n zonnige tookomst in ons buurttorp Akkrun en
mejneïr zeker. te .weten dat .e€n loede b uul beter. is ctan e€n verxe vriend.

. .,:- i. j'


