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Àfgelopc.n zondag wÈrd Ër voor onze 1€den bovan dr. 15jaar wedstrijclun ge organi-seerd .De ze wedstrijden,die !!.-
vens a1s training bedoel(l waren zijn in a1le opzichten
geslaagcl.Het weer ging bestrde baan die weer wàs. onder-
gestoven was op tijd door onze leden sneeuwvrij genaakt
en de stemning'was ook opper6èst.
On goed elf uur wèrd be gonnen met de ko,,pelwedstrí jden.
Iedcr koppel reed turae ronden en de winnàars werden in
cle Arde verliezeis werden in de B rijderij geklasseerd.- D€ze A en B rijderij ÈrerdEn ?s middags verredeb.
De lijst telue 15 koppels,waarvan hel-aas vcrscheidenc
leden verstek noc stcn laten gaan om verschillende rede-

- lgg.Byzondl"r $arnme r was bet dat de jongens uit dc Lsg6
Middcn niet in OldeSoorn kond,-'n konen.De weg !!as fináa1
onèe gaanbaar en hoewel het enlge malen is gepro6eerd,
was het onmogelijk cr clooe te kornen.
Vosr deze uitvallers werden enige niet-1eden 6ercid ge-
vonden j-n te va11 en.Zelfs cen darne hoorde hierbij.
De c€rste lijst zag er als volgt uit:
I S Knol - M.Meester
2 J.lilagenaar - P.Je Les.uw
J G.KnoI - A,i(a1s6eck
4. A.Je=ninga - H.Pie.rsma
5 H.Aki<ernan - D.ltvagenaar
6 J.lirJatzens - T.Leem5urg
7 S.v.Zinde ren - E.Goerres
B K.Alderts - M.B.Kleefstra
! E.Lcem6urg - B.de lJÈeuw
1O Il.Bantema - J.Kal sbce k
11 J.Brouwer - Jac.lÍagebaar 1.



12 H.dc Roos - J.Jecninga
1J R.Kno1 - J.Veld
14 K.WÍcrsna - H. v. d.He íde
Sommige van de rj.ttcn in dc'ze ccrst. omloop lcvcrdcn
grote gps,Iring;andcre i,\'!'rden verlorin door valpartrjen
of andcre bngtlukJes.Hct i- js'was bar hard cn (.i (- mccstÊ
schaatscn waren door hÈt va1È gebruj-k deze wi-ntcr rceds
vÈrre vao scherp;
Voor de A-Rljdcrrij plaatsct"n zich dc volgende ko,pels :

2141517rfO,l-f en f4.
is Middags half tw.e r,".rd op ni!.utr gÈsbart met de wedstrij-
dr.n.Eerst uretè ecn omloop van de A rijderi; afgcwerkt Èn
daarn.r cca van de B-ríJderij.
Á.Jcenínga cn H.Picrsma verslocgen J.rJagl.naar cn P.de T,eeuw
H .Akkernan c n J.r . vÍagcnaêr 'do.roËrj van S. van Ziniu rÈn cn de
bíj gclote .lvl.B{K1È!.f str a.
R.Bantcna qn J.Ka1 sbcck t''ón.-rcn van J.Bróuwe r cn Jac.Wa-
gÈnaar en Paul Gocrres cn J.Vc1d blrjvcn staan.
In dc B-Rijdcrr j vcrlorcn S.dnol- uu itl.lvlc " stcr van G.Knol
eb cn A.Ka1 sfrvk; K.'di..rgna cn H.v.d.Heidc wonncn van
J.iiïatzcma cn T.Lccmburg rnH.dc Roos cn J.Jc eninga vionodn
van E.L,J crlburg cn B.Ce Lccuvl . e

Hirrna rroaneil A.Jeenlnga cn H.Pi.rsne van ,J.Go."rre s cn J.
v.fd cn H.Ákkcrman È:'i lj. ag,"naar vcr.'l-ocg!'n R.Bantcma cn .,J.Kalsbeck.
H.d. Roos en J.Jc'cnj-nga \lonncn v,,'n G.dno1 co A.KalsbL-Èk r.n
K.liiic'Isna cn H.v.,-l ,Hcidc. bf c'vc'n staan.
f n dc A-f inalt- vr'r1ore n A.,.J cnnlnga cn H.Pidr sna van iI.
Akkcrman un t.ltagcna3r en in dc B-final-c vËrov€rdch H.de
Roos cn J.Jecninga dc ecrstc prijs.
Áf ent .l" vuarcn deze vlot virl-opÈn wc.dstrijdr.n ru j.m dric
uur al, afgË1opÈn.Een kort". lrrÍJsuitdÈ1ing in cafiv.d.
Feer volgde \r'ia.ar onze voorzlitÈr de prrjzcn dic beston-
d'"n uit drÊ-tcktrocn uitrei.ktc..
Rest ons een wootd van hartÈlijkc dank aan Henoie Nicuw-
land di. r. dc, l..iding p€rfect in handen had en aan Fedde
Jceninga die nct Jobs-geould zorgdr: vooÈ Êen schonÈ en
goÈd berèidbarc baan.0ok af1Ê andÈrèn dic hebb€n nË€ge-
werkt hartcli-jr dank.i{et was ecó gocde dag. H.



De Gcschiedenis vaa hc:t voLrtballcrn.
Het zal dc mec stL:n van o{is nisschi..n ve rbaze n te horËn
d;rt hc t voe.tbalsr:c1 i-n zi jn eërste vorm al 6i. jna 4000jaar oud i"s.l)e eerstÈ sporen €rvan vind€n we nl .rec.ds 2OO0jaar voor onze j:,,arte11ing.Ve el rnÈtr.Ír vre er niet van,
maar zr:kèr is dat de soldaten van Julius Ceasar een soort
vo€tbalspÈ1 naar Frankrijk brachtenrLater drong het doortot tslgeJ-airdlnrar daar werd het in 1149 verboden.lKingt
Eduard nocmdÈ het ..cn nubtcloos spe 1 .latcr we rd dj_t vc:r-
bod opg€hÈvr.nrdoch de Franse koning vond hc.t -sp..1 tegevaarli;k cn vcrSood het op zijn r;eurt in zijn land.
- In dcec tijd bcgon men j-n Florc.ncr. ook t€ voet6allen
hÈtËiËn mcn a nduidCenet de naaro cal-cio.te Ital j-ane n ge_
bruikin ,jit woord nog stteds.Een rncrkwaardig.. 6yzondci-hcld. was, dat de spclirs in c,lie ti-jd he t spe 1 nie t a11ennct hun voeten ma. r ook net hun handen spèê.Idun.Hand-
bal en voet6al door elkaar dus.

Het êchte voètbal ,eslis v,rij dat kcnncn is eigenlijk
gr:borcn in tlngclandrh.,.t land waaruit zo vcË1 táI<ke::-van
fplrt hun trj-onftocht ovdr de urerel d b!:goitne n.0orspron-k..1ij5 \ïerd het alleen gespecld dp de cótlcges van'0x-
ford, Csrosridgc rHarrow en T.tinccstei.3ijna 10ó jaar gelcdcn
om pxecies te zijn in nov"186l, werd dè Engelsó voÈtba1-
bond opgcricht.Successi-cvelijk kwanen er speliegel s bij.
De Suitensprlregcn wcrC ingcvoerd in 1866 èn htt spe- -

l.n vrn d.= bal mst de hand(.;ok voor .jr do. I man)wrrd ver-
bodcn in l-869.Twe e jaar latcr nocht dc croclmsn echtcr
wÈcr mÈt zrijn handcn aan cl€ ba1 komen.Ten Slotte nog
een paar aardige byzonCerhÈdcn:
1B/J Engcland voerde de hoekschop in,
lB90 i-re doell-at vrorclt in officicle \r,.dstrijdên v!.r-
'1i cht g"stc1d.

1891 ïntrcde van de strafschop.
1875 Oprichting e.e rste Nederlàndsc voetbalclub ondeï de
naar0 u.D.
_1Bft,Oprj-chting tvrcede ltrederlandse voet5a1c1u6, g€naand
H.F.C.Tussen dezc be i-dÈ lïederlanse clubs 6cstaat ec.n
sportiÈve v€terovc r d!. vï,rag v,:ie nu eigcnlijk de oud-
stc voêtbalclub in Nederland isrorndat TJ.D.zich in hc.t
6cgin van zijn best -an, €óke1 bezig trielÁ met cricket €nlater Segon te voctballÈn.H..t-'.C.specialiseerde zich di-
re ct op voct6a11cn. 3



En wist U wel dat. er gêen officiele sfrnetingc'n voor cen
spÉilveld zijn bepaald ?
Dè lengtc b€draagt ongÈveêr I10 netcr €n dc br€Ëdte ge-
niddeld 70 mcter. . J.OÈ V.

li\lIJ I'ELICIÍER.dN :

Teake KramerrDlctus BencdictusrKees Wiursna.Sleindcrt J
van dÈr VeIde Hendrik J.líieuwland'At€ Jceniuga en
Sjieuwe Hui sman. clle al-l en in de nairnd decenbe r hun
vcrjaardag he': bËn 8evicro.
Verde r al on'ze leden clic. gedurende de ze wintcr pri j zÊn
be tirb€n. gewoo+Èn in schaatswedstri;dcn.Ook natuurll- jk' de wi-:inaar s v.,n afgelopcn zondag en tËn slotte will-en-wij nict vergcten ons oud-lid cn clónateur Henk Arcnds
van harte ta feliciteren nct zrjn uitmunt.nde prcsta-
tic ln'de w€clstrijd van dc E1f stedentocht.Een zesde
plaats is waa:liik alleen voor de allersterksten wc.gt-
gclcgd.

T O T O t 
h'

Zoal s U gÊmÈrkt zult hetih..n staat de toto al- ï!€ e r vÈr-
..sce iden" weken sti1,!it 1s voor de clubs en voor het
voetbaL in algemcen er.n grote financielc strop.
Wij hopen dat dit lccd spoedig geledcn zaT zi jn en wij
willen U er we1 even op raljzcn dat U dt toto die het
Laatst ingêlevexd is nóg aÍti3o heel nauwkcurig noet i'

bevi:arÉn.Te zidnet tijd zuJ-t If cen nieuw totofornul-ier
ontvaag€n. h.

H0T,LA1{i)-Bl-l.GIE.
ï-,iefhe bbe rs voor kaartr.p voot de interland voetbal-
wedstrijd ilolland-Belgiërwclke op zondag J naari Ín'het Feyr.noord Stadion gt-.spee1d wordtrkucncn deze bestel-
len tot €n met zontlag 27 januari a.s,bij onze. secrcta-
ris de hccr Van der Feer.

TRAIl{II\G
L€t Èr cvÈn op dat de traiDing altójd du,orgaat,Zo lang
de strenge vorst aanhoudt in tlet gyonastie klokaal en

4 drarna weer op het veld.Kont allen en kont geregeld.


