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Al}e cople voor

0p s'b e 11 j-ne 1 e_j__C1_!39&._0_lq9!.9.9IS _: .p__okl$111. .@Ig4g_3_gur.:_

Doel: J. de Vries;
Àchter; M. l,{ee s'b er;
Midrlen: irl. q/singa;
Voor t \i' . Hui snar i

\e. elf 'ba110_\!9!-o-orn

J ac . ' a.ge ri:.ar ;
B. Streill-er; J. :ldanse;
J. Be'bhl-eheiii J. liagenaar; A. Ca.stelein; H. Piersmai

II - De ](ooi ïI. .{anvang 10. r0 uur.

Doel: J. ?ostna;
Áehter: C. :l'lders; !. Knol;
Midcl.en: A. Irolckema; H. tserkenbosch; E. Àd.ema; :Voor; S. ,iagenaar; S. Spijks'bra; S. de Groo-b; l). Snlt; C. de Soer;

.- Jun. 1I. oldeboorn I A. - Heerenveen J llr_ jgilvgng_l2.15 uur.

Do el : H. rle l1o os ;
ách'ber: 1.. lichriener; f. Benedictus;
Middent n. leenrburg i 0. Schliemeri L. Visser;
Voor: :'. Zandstrá; R. DaniÏ. .q.kkerma,n; J. JeËninga; S.- fino1;

Reserve: G. Knol;
St anden:

le. é1ftal: 2ei elftal: Juniores A.

-^ Rergum 10 - 15 R.l.S. 6 - 72 Ti"jnje 6 - 12
--,,I'reno 9-I2 Rood Geel- 5-10 Hecrenveen 3 6-].j-
'Dronrljp 7-10 DeKooi 7- 7 Udiros 6- B

D.T.D. 10 - 9 I.., e eu'lvarcl en 5 6 - 6 Heerenveen 4 6 - 7
C.A.B. 8- I Nicator 6- 6 Oldeboorn 6- 6
Tijnje 9- I C..t'.B. 4- 4 -q.kkruno 6t 7
Ol-áeboorn 10- B Ï.v.c. 6- 4 largezwaag 6- 2.liÍarga 9 - 7 \ii.Z.S. 4 - 1

'-Dokfun 7 - 6 Old.eboorn 6 - 0
Trynwalden 9 - 5

De staÍIden van ale juniores B. zijn nog gelijk aan de vori"ge keer. Daarrs wlnters de competitie in cleze afdeling stop staat.,
training ll!
Zo goed als de Jeugdtraining in het lokaa1 verloopt, zo ninimaal is de op-
komst bij de training va,r tle seniores. Di'b is echt niet verheugend., d.aar
deze training toch voor aflen bedoeld is.
Deze gehele trainÍng kost veel geld vraar veel voor gedaan r,roet worclen.
iÍ.l.j wil}en dan ook gaarne alle actieve leden advlseren toch we1 de
dinsdagavond op het vefd te verschljnenl ! t

Attentie ! !!
to'b vo etbpllen koiit , volgend.e week geen krantje.Indlen het deze wwek niet



6r zijn d.rie ilanieren om de ba1 lrrngs een tegenstandgr te brengen.
1. In conblna'bie, 2e. Door een dribbel . Je. Met ee[ s chi jnbetveging. Voor
de combinatie zijn de hoofdpunten, le. speel de baf met de binnenkant vgn'de voet en steed.s ineens, zond.er hem af 'be s'Loppen. Speel de ba1 zo veelnogelijk langs het zwakke been van de 'begenstander. Het is één def eef$Íe
dihgen, waarop je in een wed.strijd moet letten. Zoek ult net welke voet
de man, clie je rooet bestrijden, bij voorkeur schiet. Dan wee'b je tegeUjk
dat ali-b zijn ttgoedert beet: is. L{aak het hem de overige BB ninuten moellijk
door hem -be passeren langs zijn andere been, zljn zwakke, kwetsbare .zlJde.
Blijf niet staan, nadat je de bal heb'b afgegeven . loop nee op, sprint de
tegenstander voorbij en zoek een goede posit:-e. De nar, die ván jóu de bal
kreeg, moet hen aarr ! e lruuren ^teruggeven. Je..bent. de betrangri jkste nan -ge-
worclen. Omd.at je je hebt vrljgénaakt van je tegenêtander.
Ga door ! Iemand anders neent, indien je een vèrded-igendq taak, had, zonodig
die taak r-tel- over.
Vragen :

Hoe passeer je een tegenstander.

le. trie'b welke kan'b van de voe b speel j e
2e. Moet de bal worden afges'topt ?
3e. langs welk been van je 'begenstand-cr
4e. Hoe weet je trat de goede voet is vanr

Antlvo rrden vorifle les :
l. Hechtervo et.
2. 0p het l-in.iier been.
3. Met de linker voet.

de bal bij een comblnatie ? ,

speel .1 e de bal ?
j e t egenst and.er ?



r
_-

Gedurenc'lo c'! e l-aats be weken j-s onze krant nie"b zo regelmatig verschenen
als we 3ewen6 ,i rtr.le reclenen zijn vele' Zoals U kunt begrljpen bestaat de krant voor een groo'L gedeelte uit:ver:-
strage4, ooí4iirentaar enz. op gespeelde vred-s'bri jden. IVU vlaren er de af:-elo-
pen Zondagen veel afkeuringen, zo d.at de redactie wef eens krap in rde rstof

. zat. Hiercloor on'bs'bond wa'i: oponthoud b: j het persklaa.r naken, de'ïèzó!:
gers l;re3en de lci'ant 'be laat en daaJdoor kreeg U hem ook weer:later.
\i1j iireenclen dat he"b wel goed was U een beetje o! de hoog-be 'be brengen
van dc s i buati-e .
lïi j hopên. echter dat de vcld.en spoedig wecr bcspeelbaai: zu1len

, door ons blati vveer llat neer vocding lcrijgt.
De Redac ti e

1ïi j rekenen ei op dat cle spelers hun plaatsen nog wel weten voor Zond.agrL.,
er zijn daaron naar geen lia.ar'; en ges'buu.rd. ;

I'leder-La.nd - -tselgr-e .

Onderaari deze krrur-b vindt U een strookje da-b U in kun'b vu1len: a1s U in
aanmerkin6 wil-'t komen voor een of meer plaat skaart en voor de weitstri jd
Nedertrand .,- België op v{oensdag ?-2 maart a.s.Indien U hlervoor belangstel-
ling heb:b, gelieve U het. strookje voor 10 febr. bij onze secretarisrd.e
heer ?.'r.c',..,Íl'eer, in te l-evcren.Indien er te rreinig iraarben zi jn, dan zu1-
1en ze wo:i:c'!en verloot.

21 tn waar'.\./- /

Eretribune Ie Rang f. 10.--
tt 2e' te B.--

Maas'b::ibunele ,, B.--
t, ?-e ,, 6.--

Zi jvak':en le , 2 6. --
,, 2e ,, 4.*-

S baa"nplaaLscr: lange z. 3.--
ee kori:e z. 2.--
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