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CNS VOETB.ALKR.4NTJE
In'deze winterse tljd, waarin we al maanden

van competitievoetba] zijn verstoken, horen we ncgal
eens de vraag, wanneer er weer eens een krantje ver-
schljnt

Vaak zulfen we hierop in deze tljd nega -tief reager-en cmdat de copie ons voor een gèregeid ver
schijnen ontbreekt . Natuurl-1jk kunnen wij iedere
vrcek wel- een krantje vuffen met rubrieken als 'r el-
dcrs gelezen " " Spelregelèr' " ReglcmentJn rr enz,
Tcch is dat,volgens ons niet de bedoeling, Wij wi1-
len in de eerste plaats nieuws ult onze club geven .
Daarnaast, als aanvulfing ander voetbalnieu,.is en vrc-
tenswaardíghed en

En willen $i6 aan deze door ons zeff gestel-
de eisen voldoen, dar' zijn wij genoodzaakt in een tijd
als deze slechts zo nu en dan te verschijnen

U/ant laten we eerlijk zijn, van enige acti-
in onze club is de laatste tijd niets te be
geweest. nn nu k a"n nen wef zeggen, dat het
geregeld moet verschijnen, cn het contact tus-

leden te onderhouden, volgens ons zi.in hlc:r oek
anderc mogelijkheden voor .

Hier éón voorbec.ld " Dit jaar was het moei-
}íjk cnige jongens te vinden voor de jaarlijkse spel-
regeltest, georganiseerd door de C.O.V.S. \i/àarcm t:cn
vclgend jaar niet eerst een spelregelavond in cfubver-
band, met daarna een afvaardiging van de drie besten
naar bovengenoemde wedstrijd ?

laab het bestuur <.,ok eens wat meer activi-
teit tonen en zorgen dat de jongens eens wat vaker met
elkaar in contact komen en hierdoor de vriendschaps-
band wat sterker wordt .
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F .V.B . r/.aTlliisNoolFcl'if s

Ilet bestuur van de afdeling Friesland van de I{.li.v.R .

heeft in overleg met enige verenigj-ngen een I'V'B -
watersnoodfonds ingestelci, hetwelk ten doel heeft, ver
enigingen welke dccr de watersnood hebben geled en,daad
wer[e1í;ke hulp te bleden . Ons bestuur n1l dit streven
gaarne ónderstèunen en aan c'nze Ieden en donateurs en
and ere b elangst ellend en aanbevelen .

Ge1áen kunt U storten op giroaummer 871341 t.n
van' de penningrneester der K.N.\'/.8. afd. Friesland te
I-,eeuwaràen met vermelding " F.V.B. 'ílatersnoodf onds rr

Verder kunt U gelden afgeven bij de bestuurs-
leden van uw club, die dan vlel voor de doorzending zul-
Len zatgen 

Het'bestuur .

U/A,AR BLUFT IE ]..,A|\GI PEI.IÁLTY 1

U kent aflemaaf de vofgende sltuatie wel . Een aanvalfer
passeert de laatste vi.jandelijke linies, rukt alleen op
àe doetnan bf, denkt aI aan scorenr rnaar wordt nog net
buiten het strafschopgebÍed ten val gebracht Vrlje
schop I In natuurlijk geloei van een deel van het pu-
blieÈ, cmdat zo'n vriie schop enkele meters buiten het
strafschopgebied neestal tcch niets uithaalt "

Zou het daarom niet een vrensdroorn van ledere
scheídsrechter ziinr in zo'n geval eens een strafschop
te geven, alhoewef de overtreding buiten het sirafschop
gebied begaan nerd ?

In ieder geval zou dle besl-issing voor de hand
liggen en meer aan het "rechtsgevoel'r appelferen .

Trouwens er zijn nog andere besllssingen mcge -
l'ijk. Wat zegt U lt.v. van deze l Een strafschop geven
vanaf het punt aar de overtreding begaan $erd. li/ant
wat ook van belang is , Voor het publiek i-s zo'n "lan-
ge penatty " lngetwljfefd attractief. De vorstelljke
knal van de schutterskoning en de vertwljfelde sprong
van de keeper . " Bovendien zou in twi.jfelgevallen
de schej-dsrechter kunnen kiezen tussen een gevrone vrije
schop of een " lange penal-ty ". Ze rnoeten lmmers ook al
beooidelen of er sprake is van strafbaar bui-tenspel enz

Trt slrt nog dit. Hebt U een vol-strekt andere
mening over bovengenoemd geval, laat het ons dan weten
We zul-f en het gaarne opnemen .

( gelezen in Vo e tb aI-In t ernati onal )
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SCHUTJ ASSEN

Zaterdagavond 22 JarL. is <ie traditionele schutjaspartij
weer gehouden met al- s inzet de wisselbeker .

,Alhoewe1 de deelname ninder dan andere jaren was
is de avond als geheel toch bijzonder goed geslaagd .

Als we een blík op de deelnemerslij st slaanrzien
we dlrect dat dit ool' wcl een knafavond moest worden "

Oud-spelcrs, ondersteunende , commissie en bestuursle-
den en spelers uit de tegenwoordige elftallen hebben
een hevige strijd nct elkaar gelevcrd. Tensfotte bleken
de leiders van ons Le en 2e elftaf, alfen de baas en wis-
ten het hoogste aantal- punten te behalen, zodat de beker
dit jaar in hull handen terecht kwam " Jammer was dat de
winnaar van vorig jaar verhinderd was de beker te verde-
digen . De le en 4e prljs werden gewonnen door J. de
Meer en J. l{i e uvrland

le ar4dere spelers wcrden naar de grabbelnand
ver!\,ezen, opdat een ieder net een herrinnering aan deze
avcnd huisvraarts kon kercn . ï '

Voorzitter Dr.van Heel deed tevens een beroep
op de aanwezigen, hun vrijwi-!lige bijdrage deze avond
wàt aan de hoge kant te houdcn, daar het bestuur had bc
sloten, een éledeelte hi érvarr beschikbaar te stellen
voor het F.V.B. watersnoodfcnds. En er is rekening mee
gchouden . Hiervoor nogmaafs hartelíjk dank

Álleen nog dit" Y{e hopen dat ook de promincn-
te spelers uit Yoorgaandc iaren een volgende naal vteer
van dc partij zu}len zijn.

De secretaris.

Y -41{ Il rqRTE BETERSCHAT' 
ons actief fid s.visser figt al

enige tljd voor onderzoek in het ziekenhuls
Simon \4e \4ensen je van harte betersehap .

le leider vaJr ons tweede elftal de heer de
ieeuw is vorige week teruggekeerd uit het ziekenhuis "

Ook hem \lensen we een spoedig herstel .

En , lezers, als U eens een beetje tipid over
hebt . r. . dan weet U het . Simon en de I-,eeuw wachten
op u .
Nog net op tijd horen wc dat S.Visser inmiddel s ook weer:
thuis is



NEDER]-',JNI _ BEIGIE
zïÁáá'{ll- n"íí-*ó"oi in het tr'eijenoord-stadion te Rot-
terdarn de interland Nederfand - België gespeeld en kaar-
ten voor deze wedstrijd kunnen voor 7 Maart a's' bij de

secr. P.v.d.Feer worden aangevraagd.
Pri)zen der plaatsen ; Eretrlbune

Maas t ribune
Zijvakken
S t aanpl aat s en

de prcgramma yastgesteld I

-Arum - Oldcboorn 1
Ofdeboorn 2 - Bakkeveen
Oldeboorn3-RoodGcel

l-2.50 en lO guld en
10"00 en 7.50
?.5O en 5.OO

_ 1.20_o! ?.2o_ _ _

uur
11 uur
2 uur .

Voor alle belanghebbenden .
le rno gel i j khe id bestaat dat

er op de feestdagen, te weten Pasene Henelvaartsdag en
Pinkàteren, ccrnpetitie-wedstrijden worden vastgesteld
Dit in verband met de langduríge winterpauze dit sei-
zoen. De spelers \ryorden dan ook verzocht hier zoveel- mo
gelijk rekening mee te houden -
Íoor- zondag 27 Febr' is i{s en wederdienende het volgen

2
2
6

_1_A- is_vrii _ -_
De spelregel-test om de loeke-Stoker beker .

Deze test voor de t'weede mqp.l georgaliseerd
door dc Scheidsrechtersver.HJellenveen en Onstreken, is
voor ons dit kcer niet al te succesvol vcrJ-open. Eindig-
den we vorig jaar in de voorronde met kfein verschil al-s
2e, dit jaar moesten ne in rq}lkrum zelfs met de laatste
plaats tevreden zijn.Toch hebben onze deelnemers zich
goed gevreerd. Immers zij deden alle drie dit iaar voor
de eerste maal mce, terwijl een plocg als .Akkrumt dat
als winnaar uit dc bus kwarn, twee deelnemers had, die
vorig jaar en in de voorronde en in de finale waren uit
gekomen . Dc uitslag van de voorronde was I

1 ikkrunr 416 p. - 2 Tijnje 33r p. - 3 G. A.'í,C 276 p -
4 lrnsum 275 p. - 5 Oldcboorn 2{0 p.
De deelnemers van onze cl.ub H.de Jong, .A.Jeninga en C.
de Boer behaalden resp. 9l - 89 en 58 punten.
Vooral lkkrum met {f6p. dicht bii het maximurm van 450p
tevens hoogste in de voorrondenrwas favoriet'v(or de
eindzegein de fina].e te Nieuwehorne"Het is echter an-
ders uítgekomen. Tynje werd glorieus winnaar van de
Docke-Stoker beker, tcrwi.i! 7elfs--hun.fid f.Ho{,ngg be-
slag wist Le ].eggen op de -!'r1ese-Koer-tcr wlssetDoKer
V.V:Tijnje van Ëárte !efeliciteerd met dit succes .


