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DE LAATSTE LOODJES.
ioor de komende zondag staan cr \Fccr eens drie wed-strijden op he! nlogràmma en voor tr,vee van de 6etrok_ken el-ftal-len is*OiË weer Oe laatstè-Èou"o ,Het eerste kont thuis tegen bti..ns-in-actie en zalzi;n huid zo dgur mogcrij$,vc:rkope=o.r" ,árïà"-siï.iÀ-zijde vrel ve.'1 bu_ruissléiring "ïJ;-;;r; 

- dit'-ïrcii;;;
!:r.*ij1 glucaovs,dat àe 1f 

"uod"-iË "iiá;spe cld,naruur-lijk het grootàtc,5e lang he e f,t biJ á" 
-,ïi[-"r;g.-á;-à;;-

on ooli wel ia grot: gctále za- t<oá..i opa""ruàvoor de e erstc .*g:r in dc guË"hiàoo"i"'-rulren du- Beet-sters waarschijnlijk de Zwàrt rittcn-áunrrrr..n"Hct kanverke rell. . .
De sterrd bovenaan is momente e.l zo dat gluc Boys2 puntc'n ncer he c.ft dan stiens utr uiigóspsgro isrterwijl

!Ii:l".p.og twce wedstri_jden heeft,.., ilii bier te gen onscn l:ir Aklcun tcgcn dc club van dic ïiaan",usry16er s1iul"uiË deze twce, wedstrijden drie punten-v,,eeÈ te lemaàÀ-tigenrdan ís het }:anpioen"Daarorn zar er fel or"ài-p""-ten worden gestredcnl
0ns trne e dc spgelt_ zijn laatste vredstrijd in Houtige-

i.geu.Dit is de altee rlaaÍste kans op reddiig; i" aè-à"kl-asse "Grijp dic kans cn probe e.r hef vog. rï;i--tà- --
redden"
18 dat nog nict is uitgespeeldris vrij.



KE.N U\jj SPEÏJ'

I'icrSij treft u weer een stel vrag€n op spelre ge]g.'5ied

aanrou Uv,r kerrrrá."á*1"óot Oó"é stoi een* ietsjc groter te
maken.Dezc .r"ágJ"-ui;" gusiáro nii de fj-nale van de wed-

sfrijden i-n -Ïleerenv€ 
€n'

,íianne €r we ouáà-iáatste drie' aflcvcringen lie bbe', S'-'hadt

dan zullen *oïoóiï stuk voo" de st-u}:-de 5c'langrliksic
spefre gels onde r dc 1oup9 rt€me n' \/'rn di: npr"ti.'
vi.1 Bijl.urr'áiàtË""*èiiitrrhio rráe tt e en van 61-' p6lrtijen
j-n de e erste ó-áeiÀefft tweË irwallcrs voo:n gcu'iond'c veld-
spelers sunralfil;;:i;ï-i""ári.rs Àag oie partij na de rust
nóg hc'bben ?

Vr.2 De middenvoor'van partij A wil.dc bal'koppen'die
zicb op ca"l'*.tó"eii"ui"i"áï"íq spil van de tcgenpartij
trapt op heÈzËiïá;'.nÀmInt,ae bal vóor ziin hoofd rïur$ Ê'
r aakt nre::ur 5 ;i;; ïé sÈ;"táirair " 

i; at mo e t de sch r. id sre ch te r
doen ?

Yr"l gii hct Rerflcn van een strafschop lop.-=n tv'l'c spclers À

( van e fke puïtïi"f lïu-*ou" tou"Uaï be Ëtist Ce schcids* .

rccb,te:r ;als :

á.-á. bal in het doel gaat' ,

;: á; ËáÍ naast seschoten wordi'

Vr.4 Noen 5 uitzonderingen op de buitenspel-rcge 1 Ó

'{ v "5 Ee n back ne emt e €n do el schop "Do or de hard e vrínd'

waaitdeba}mete€nboogte^rug*enkomJinhetc]oenzon.-
dcr dat de OoËivutO';dIge i ài-tE" andt=re spcler de bal
heeft kunnen raken
l"atmoetde'."f..i-Os:echterbeslisserl?
Vr.5 trÏat v,reet U omtrent de eiser'- die
stoX gesteld v'rordcn ?

aan een hoehvlagge-

Vr.7 Ee'n aanvoerdgl FtYult-- e cn van zLJn

F;; ;;;"iáh"iá-áit het veld'rn de rust
der aan de 

"tfti 
iOsrc ch'be r-ine e 

' 
dat hi- j dc

ler we er wil- ïáIË"-*ucspÊlen'Ï'at moet de

e igcn sp. tr-ers we -
d.eelt de aanvoer-

!ucgG€ stuirle sPc'"
schc id src chtc r

+ï:ÈtË:ttn3ru" word,t- selijktiidis. qgo{ twec tc s"nstanders
regteroe ntalr à."é.iàrÏè"rrlii-ï.'"tïijl de bal op spccl-
afstand is u"*áïÏi árie hern proScren tc spclen'



Moet de schcidsrechter dit'straffen ?

Vr.9 Kan e en sche id sre chte r e € n c. ens g€ noncn be slis-
sing wcer herroepen ?

Vr.lO Ecn achtvrspclc-r ncemt ecn doclschop:i{ij trapt
in dc grond en d e bal rolt in de richting van de nid-
denvooi,die zÍch vlak buiten hct strafschopb..Sie d
heeft opE..st..ld.De doclverdedlgcr ziet Citrre.nt ach-
ter de ba1 aanrpakt htn ter hoogte van de str:fschop-
stip in zijn handen cn trapt hem het vcld in.
v,at 5csl1st de scheidsre chter ? . .

En hie r zi jn de antwoorden.Probe €r de vr.age n €ens,

A" 1. Allecn voor de doelverdediger als
functie qls ke epe'r is ge wond'

A, 2 Indire cte Vrije schop te zur cle koopcnàc spcle r
w€gc.os {pessièf) 8cv-aatfffi spcf"

A, 3 In beidc gevallen ovcrncmËn.
.{i" 4 1,ïannr-.er L.er.r speicr .

a"zích op eígcr: sfc.elhelf t bcvin-dt
b.de bal re.chtstree.ks ontvang:b uit

ll ?l
b.

d. lr l! il

eotf ir ll

rs. cht-€rsbal
f "dc UaI onWangt van e en tegenstander.
g.tenmi-nste tlvee tegcnstanders hec'ft iussen

zteh en de doellijn ven de tegenpartij.
A", Als rle ba} uit ]re t straf schopge 6i-e d is geuréest'

e en hoe kschoplis hij er nie t buiten ger/'/eest da::
doelschop overneillcn.

Ao 6 Tcnminste. L.rO n"boven dc grondrvaïj bovL:n niet
sche lp "

A. 7 Dc spe Ie r nag wcc-r.me espelen"
À. B Nee "tJit is ge oorloofd.
A" 9 Jarzolang het spel nog niet is hcrvat of het

sein voor rust of einde nog niet is gegeven.
4.10 Doelschop ove rb€men"

iltt
rl ll
?lff

.....
c€n r_nworptr doe Lschcpil hoekschop
" -sche1ds-



OPSTELTJINGEN.

Oldgboorn - Stieng. Aanvang 2 uuro
Doel : H. de Roos
Acbter I M.Meester A"Jeeninga
Midden r lï.Schrlemer E.Ald<eiman O"Schrierne rvoor : D.BenedictusïffiEa H"d.e vos J"Kals6cekReserve: M.KLeef stra en trï.Iloe t<stra / S.Ki:ol
VersËaggev€r : J.Kal sbeek
Scheidsrechter I de heer W,Hofstra

R.Knol
J.Vi sser D.iij sgsrlsar

/ C.de 3oer

Sport cn Ioto3

Houtigehage, - OleSp.ggg_a,:Aanvang 2 uur.Vertrek 1 uur
Doel : K.Gorter
Achter : R.Dam 8j.-uïagenaar
Midden : S.Huisnan B"StremlerVoor ; i,T.Huisman J.gethelehm
Reserve: J.Krarner
Verslaggever ; J,Bethlehen
Scheidsrechter I dc he er J.Mozes

xoxoxoxoxoxoxoxoxox
Jub1le unvredstriid,
Op zaterdag 15 nei o.sor.s middags om, 16.]0 uurspeclt het e erste elital van he T Sne ker Í,.S.Cluoo
iu6ileumwedstrlid rtegen e en erftal van-ouà-iàiu"i*-ti-onals"Dit fer gele$e.nheid van her is ià.iá--uè"Ë;van Ir.S. C.
Mocht u deze unieke wedstrijd wi-ILs.n 6ijwonen ,dankunt u de kaarten à / r"T, óesterle; bij de neér-*-P.v.d.FcrGi. *

xo xoxo x o xo x ox oxoxoxo x

N9s ee'n keer uw aandacht voor dit rsooie en gehce 1
ligoyg sportSlad.Zij dic het recds ontvangcà, wetendat dit 51ad geheel anders is.sport in dc-ueest 5rc-de zír:-.Geef U als abonnc€ op bi: rle_ Voet6alver-eniái"g
dan he eft die cr ook nog ie-ts-ván.Maar dóe he.t "rfir-'anders mist U alwecr een van die mooie numners.


