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Het ko.r- c :;og rr1 ecns voor dat spelers d.e terrcína fke uringon voor de radio
ver ie ef, I 

"( 
gri: )er_.

$lil mer. e ..' om c.;n]:en dat zatelcdags om 6 uur voor de persberi-chten l)e
K.N ,V.L , ',e ;ie:rC. nriakt welke af delingen-Zfil af gekeurd. ! anne€r zo bekend.
makiin van de flfCe' ingen van de K.N.V.ts.
Dat dit cir n a-'-l:on voor ons 2e.. elf tal- en de Junioren is, bi j algeheLe af-
keu:in€er van I:t amateurvoetbal is ook ons le. elftal ei lfj inÈegropon.
ltanreel' d!' we(.isnrijden dus zatexdags om 6 uur door d.e K.N.v.B. word.(,n- afge-keu:rd, rc:.ent de e1ftalcommissie er op dat d.e spoLers d"it wcten. In nakeRuij er vcr'(lcr eicn werk v&n &et afzeggen.

;ff.. Á. r.- de:c r:'n 1 ;r. - Ti.in.ie I -+. Àanvans 12.1_b uur.

De -rilf tal-commissle .
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chi jnbewo_gilg . ( vervolg )

{e 5aat e:n te .gcnsl,ander lettcrlijk on flguurlijk uit zijn evenwlcht brengen
P1?,T11 g!: t.vccr je a1s.je in vól_te sneÍheid àankornr mót ae ba1 ean jereci te r'/oJt tcc,r moet hij gepasseerd worden. Je kunt d.at volbrengen zónderde i urp v'rn een nedespelei èn- zond.er een riskante arrSfparti; or levaar:-i;tcdue -. .
0fsrhoo:r. je de t:1 dus met de rcchtcrvoet spcelt breng je het voj_le gewichtop jet-liek rbge 1 over. Je helt stevig naar- Iinks onei áooi het boveálichaamnaar dÍe -<a .t rr Le zwaaien. ijet moet oen snel-fe reactie ziin. De rechterrveot gaut n ar (l bal.toe. Í{et _Ii jkt er op, dut jo hct rccr'op dc vorl-ewreef zult :.er,cr. De-tcger:rstander-meg er ?án denËen wat hij wit, naar-;espeelt rnde' geen beding jn zíjn kaai't. Integenaleel !!gp ,hu! laat te c 3enblik-áwaait- ie rechtervoe-t net een'booht van rechts af omde b:rr heen Het eindpunt van d.e zwaal ligt linlis naast hát leer waar derechtervoct voci de linker op de grond koÀt. trieteen zwaait het bovenlichaa&Tustend op i'et rechterbeen, weer on nÉiar rechts. Hot Li.nkerbeen draal"t omde rechterv('et hscn en je épee1t de bal- met de linkervoei.
Het lijkt irgewi:cketd, xtaírr het is het nieb voor de 'tuitvàerderu.Ingewik:(eld 1s hot wei voor de tegenstander.

Vragon:

:-. A{ 1 -vcl-ke voet heb je dê baL ? in de eerste zi.n bedoeld.;
?, C p '/elk been breng je het vollo gewicht over.li. Mr b 'yelke voet spe€I je de ba1 ? in voorlaatste zin bedoeld;

Antv,')orí[ê:r r rr i.g: ]es:
". D(- r:chtervoet;
2. Links naast de ba].l \3. Orld.at er kans is dat d.o verdlagon tegenspelor je gaat achtervor. à.


