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DE TlltrK ViN DE IiINVOERDER

De teak die de eanvoe.rde.r van een elftal
heeft, is een zeer belangrijke taak. Een taak die
zich niet beperkt tot het bijwonen van de toss, het
bedanken van de scheidsrechtcr en de beide grens -rechterB ( wordt vaak vergeten )na afloop van de
v;edstri jd en h'rt toezi.en of de julste narnen op het
ruilf o.rmul- i er zijn ingevuld .

D€ aarvoerder m:et in de eerste plaats de
spelregels kennen, nant hij is degene, die in befeef-
de bewoordingen ( en dit moet goed begrepen worden)
oprnerkingen rnag mak-en tegen de scheidsrechter, indien
naar zijn mening een verkeerde beslissing is genomen.
ilet is dus drtidef i jk dat hij de spelregels moet kennen.

De aanvoerder dient in nauw contact te
staan met de trainer en de leider van het elftal . Ilij
is immi:rs de bemiddelaar tussen het el_f tal enerzijds
en ]eidcr en treiner anïerzijds. Onnodig te zcggen ,dat een e.arlvoerder zekere capaciteiten moet bezitten"
Zo z t'"L h1 j een z cker Gverwicht moet€n hebben. l'/a.n-
ner.r-hl j , op de juiste ma"nier, zijn medespelers iets
vertclt, moeten ztj dat van hcm hunnen aa,nlicmen .
Begrijp mc goed, de aanvcerder behoeft bcslist niet
de bcstc spcler van een efftal te zijn. \7r"ar hij wel
ln moet uitbfinken is " het zich coruect gedragen "zowel in als buiten het veld. Vooral , hlj rnoet uitcrst
sportlef zijn, maar daarnaast zijn medespel-ers voorgaan
in enthousiasme en vcchtlust .

llatuurlijk is ook spelinzicht vcreist. IIi j
moct tijdens het spel dc tactiek kunnen r,ri jzigcn. Dit
laatstc is er dc oorzeek van dat zo v ze,k een spcler
ult de achterhoede aanvoerder is Een achterspeler
hceft immers meer gelegcnhcid alles te overzien da.n
een voorhoedcspcler. Hij kan ock gemakkelijker zijn
medespclers berciken. Een vaststaande rr.r'êr
achteihoedespeler aanvoerdcr - is het uàfiièr' u"èiï"t'
nlet. Ik schreef al ln het begin dat de taak van een
aaníoerder belangrijk is. Daarnaast is het echter ook
ccn taak r,l aar de betrokkene tr3bs op nag zi.in. Laten
z'i'j zorgen dat ziSrhct vcrtrouwen dàt in heá wordt
gesteld, w aard zijn . de Yri es



P.S. Ik fees na het schrijven vjn vorcngenoemd al'tikel-
in " Opvoeding docr en tot de voetbalspcrt. I' het volgen-
de hieiop betrekking hebb end e
It "it"u" ; In de épelers moet de overtuiging 6roeien
dat wilskracht en doóbtastendheid een technlsch bDter
-pelende ploeg tot vertwiifeling,kunnen brenp'en"
làt ""t 

tàht"i"t..ra in een overwinning kan worden cm-
rezct. Het b''lans van dc k"uze van "en Seschiktc aan -
ïocrd"r stelt hiórbij v'.rh' -Dê morelc kracht Vàfl ''crl
elftal ligt voor 5O'/. c,f meer in zijn optreden '

Laat het hen gezegd ziin '

ITET ÀFCELOPII{ \'IFFK4]ID
1lc kunncn dc rcsultat'n van hct afgclopen

weekend tarnef ilti bcvredigend nccnen' Het r:erste haalde
volgens dc veriachtingen tv'ec -puntjes uit Deinum en

bocËtc daannee tcvens de vijfd" achter e cnvolgend c ovcr-
winnin:. Toch ring hct zondag tcgen Spar:ta wat te moei-
,.".", fi..t-.chtlr ó"ae, ziin oórze-ak vond. in de zwakkc lei
ái""'"ar, de scheidsrechtór .Ie tn'cede' pl-'"ats mct kans op
p"ofiotio is cchter behoudcn rn nL1 na:lr probcren daze

irachtigc eindspuri vol trl houd 'n '
l-.1, Èehar;ldë in dc uitvrt':dstrijd tegen Bluc-

Boi j s ecn mooi 6ÈJi jkspel ' Deze. p]?c6 h:-al-t rc6clnírtig
íái" punt;.-s bínáon en èta::t zocjrcnde rr:d'l1rik 6i:kla's -
sserd.

Ilet derdc verloor thuis nog-1L roi ji'"al vi:n
Frisie 6, hctgci:n ecn bcetjc tegcnvicl '

Dn I{OIVIENDE ZOI'IDIG - br(-'nJt ons wccr eÈn zeêr rustig
p"og""t-t. Zcwcl hct rcrstc als het twecdc clf ta'l hrb-
Ëen"vri;, terwlil de ccrnpetiiic van di: B-juniorcn nog
steeds Ëtir rigi Het ácrde noet na:''r Irnsum om daa'r
i""À* I te baÍt'-rnp.in. ÍlocwcL Lict misschicn de nodiSc
.""iii:trl"a en z r.L- oplcveren' moct mct een vcllr;digc in-
;;i;"; goe,l rosultàat toch tot dr: mogclijkhcden bi-'hc-

"i". 
f .A" np.':elt orn ll uur thuis t!-gen Rcr'd Svrart l'4 '

Indien onz-c plo':g wcr'-r vollt-'dig ke'n I'antreden kunnen we

;i";";"k.,; oi de"vollc winst rekcnon' lc tegensti:ndcr
moet cchtcr Àict ondcrschat $rcrdÈn .

En tot sfot . . houdt de cÈr van jc-' club
nnd,ag e..s. wllcr hocg en . ' ' wcos vooral weer spor-
tief ' Díctus '



ET,IM BOIJ S 1i oLDnBOORlI 1.4

ili] stondên rp het punt tr- vertrekken, op
brcmmers, zo.j!ls was aangekcndigd, tcen bLeek dr.t er
g.en gír.noeg brommers 1,r-eiren, zodat op hct 1a?.tst" cgen-
blik nog enkelc jongens per fiets moesten vertrekken .
Dit is in het ge hecl g.'cn bez,^aar, ma:ar ne zoudtrn d it
indicn mcgclijk in het vervcfg wel eerdcr v'lfli:n \^.-
I r'n .

Nu, wat dt- vrcdstrijd betroft, 9lu:: Boijs
was f erller en de."rdoor rncer in dc aanvaf .n dit r,:sul-
tecrdc tot de rust ín cen 1 - 0 voorspronL: voor Blufr-
tsoijs' Na dc'rust \\erdr,'n vJij-wat f cll,:r- rn J.,lle
r..d. Bij scc-crd!. i,rr:n dcrlpulrt. liu n r.m Bluct Boljs dc
eJ-nva,f í\,ii..rr ovrrt', ni"irr kll an ni.)t tol scor.-'n, zOd4t C,'
sti,nC 1 - I bllr I

Íi . li i- e uv, I e.nd

C;lrrlirc0.lil l' ' - ij!ÍcT r t1

Ilct l.'as zc, Nictus al y.-rl'i-chtt,r ; iri' t
vio rd t ,- ln hrfc kl,ulf

ïi t: hebbi,.n "\rerlrren, cn hoe, t --gi:n .'i:n
tcchnisch knap r-1Í'tai. W.'-t spr'.;ldln d i,' knrp n I l' -
k'rr', èlk.:t-r zcekon én dl b:"1 hi,t vr,:rk l-Ltcn ic:;n. Zr,
b,.:schik b,:r' crok Cv.ir dan pra-r prima buit.:nspr:f i.rrs irn
dat ni:nkr art ,'r' bij ons nlr cenr.--11 ., an .

Vccr d,: rust v;i:t oná:rukki;.. I - 0 vcor
l'risia, 6 "lia ci.: r'ust krr:cg ik rrat hoop, Gortcr n:.ak-
tr '-f I - I v:rn . Van onzc kent Í\ -rr[i h.t;ocd g,:pr.-
brcrt, ni.-t-r h,-'t ging niet Zij ha"ddr:n de ncestit 2.d:iir-
ll i-. .:incl s tand lLridde d an ook 1 = L-

. Jamrner dat jappie 'i:J{'.gcnrar no,tst tritvaL-
lcn. ljr \',-s él.ran sprark. van .ru\! spi.r} , naa"r door hc b he"r'-
d. schct,. dat Je,ppiL: kuí,.rdi', gln6 hi j te6en 6r-' ;rond.
Torstond kvi r.m érjn vin dc drit' r,rtscn, dic in Frisi: 6
spr:lon nai'"r hi:m toe cm ltcm ti: hi:lpen Iijn sporti.,rf
vf,n jr t.:g.nst.rnd,rrs .le arts v,if de iraag daL Jappi,.--
cncicr dr: f:lt v.rndien ging, daar h,-t niot verant\roord
'v'vas h,-:n v!:rdcr tr: llten spirlen. Cot zou nu v( :darr hiit
docl wcl .rvcn schoonhouden. Jamner vcor Cor dat de tiid
t. kort v!'es om dit noê tc kunnen bewi jzi:n. Mi,ar 5ccd
een volgcnde ke er u,at mcer geluk en v'te zi tt,.''n ?r. \Áieer
bij ,j on6ens.

Ht:nk dc J on;_:



ÏII? .]{ZE GEI,CHI.JDEI{IS. .
sErzodli L918/1919.

Het jaarv"rslag van to.nrbcgon aIs volgt;rrMochtcn wc j-n
dc laatst" jar"n v.l"c successun 5cbal.n, ik gclo<.rf zc.r
zek"r dat seizocn I9t8/ t9 all. v<,orgaande nog ovc.rlrrcft
Hadcle n wc gchooptrdat w" tot dr J'c klas ii.N.V.B. zou-
dcn to".trcdenrdit kon jamncrg,:no-g ni".t doorgaan, ln va-r
band mct dr b".k.'nalc t!.rrcinoastandighcdcn.
Evcnals dc vorigc Zonvr wurd cr ffink getraind;r.. ds
toln blcck ove ra1 ..n go,- d!. stcramíng waar tc ne mcn en
dr opkonst was goc d t!. noe-mcn.A11r.s slroncl onde r 1.:iding
van dc h.er Á.L,ang.,ndijk.
Een oefenvuedstrijd i;cg".n dc st.rkr' l'c klasscr Nicator
bracht t e.n /-4 zcgu.
lc ind..ling van hÈt ccrstc was:
AkIrum lrGorr,- di jk 2rDrachtcn 2,Readc Dóvcls 1 (Jubbc-
ga),01yphÍa 2,0osrtrwo1de l-,S.1{. 7.V.1 (St.llic. )rit{i}danlrHccrenv"cn ,, S. D. O. (JutUeSa).
Du-e 1l- plocgcn in oc 1'.. klas grh.'tg".cn rcsuftc€rd. in
2O w 

". 
dstri jd.,n. Áchts rna zou bIi jk(J n, dat v-uc ong*blagcn

kampioen zoudun word!.n m.t dc doelcijfers van- lI7-V8.
Mct Rood gcel 2 van lccuwalden vrtrd om hct kanpi"o.n-
schap van tr'ricsl-and gcspct ld.Uit won Old;5oorn nut
I-Jr.n vcrloor thuis nct l--2.Na ce/r bÈslissingswed-strijd j.n Akkrum )-jr\-olgde nog €cn in Grouwrwaar
Rood-gce1 m".t l-2 won.
Ook in dc bckcrvJCdsi;ri jdcn was Olde6ooln de, str-,rkstv
en won dc finalc. tig.'n Zwaagvlestclndc mct l-0.
Oltlc6oorn_ 2 !irc. rd ing. dr.Èld m!1, du navof gL.nde plocgr.n:
V'/arga 2, Roordahuizum 1rF.y.g.6,r\icator.-4 en Ë.ood"
gccl 6.In tegcnsi;el1Íng tot h;.b e t-rstc b!.pro!'fd!n dc
rcserv!'s slechts 1O rvedstrijdcn te spcl.n.Dit rL:sul-
tcerdc. in / ovcrwinningcn cn J ncdcrlagr':n, doclci jf crs
tB-27.

Áspirantcn warcn .r lvelrdoch nict voldocnde. om aan d!.competitic dccl tc nensn.Jamr!:r, want hct zou in de
toekomsti-ge jarcn,'rg g".vo e ld wordËn.
Door dc grotc successL:n van he.t e crsts' e lfta1rvrar,,n
ook d.. ogrn vall d, E.C. van du F.V.B. op orlz.J sD!-fursg.richt.In ,rsn proufw( dstrijd t" Gorr,dijk krva.r^.n d"

a

I
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vol g! n Jc sp r le rs u ii; :R. H.1Íi; uwland r Ii.Nie,u vrl and, i[. Q16..11
cn t4.Oosterhof.Dtr drÍr. l-aatstÈn bracbten hct tot hct of
ficiëlc F.V.B.-e1fta1rhctwr.lk i-n dic tijdcn mcÈrdL.rc wed
strijdcn sp"e-:1dc dan t!,g!.nwoordig hct geval i-s.

Het was ook ín dil, s;izoenrdat de voorhoedc nc..r dan 1OO
dc.r'lpuntcn maakt. . il.Oo stcrhof vias de makcr van de no. 1OO
Wat e e'n \tc!'141. bij nu vcrgclck!.n.
lttru we toch mr.i; gita11.n wcrkcn is het volg.,ndc zc€r in-
t!.8Éssant.01de5oorn 1 sp;c1de dit s,-.izou,n in totaal J2wcdstriSdunrwaalvan 2, q.t onn"nr T gcfijk !.n 2 vcrfor.n.H.t 2'. "lftal 12 w.dstrijdcn !{aarvan 7 g.:worutcnrl gc.-lijk "n 4 ve rlor"n.
Iict cerst-, clfta1 1)8 rio..1puntr:n voor;n 66 t!.gen en hc.t
tricc dc 42 voo r cn J4 tc gc.n-

Hicrna c;n

01d1. boo rn
OldL.boo rn
Akkruro l-
Oldc6oorn
0J-d;6oo rn
Oo st t rvroldc
01dc 6oo rn
Dracht.n 2
Oldc6oorn
Mil dam

staatgc d,.:r g.'sp c...1d; w;dstrljden:

- Gorr;dijk 2 B-2
-DracBtc.n 2 7-I
- Ol-drboo rn t-7
- Rcad.: dóvcls 6-J
- O1;phia 2 5-2
- Oldcborrn 1-6
- s.N.t.ï. 1-t
- OldcSoorn 1-5
-lrkkrum 5-1
- O1de5oorn 2-2
- Oldc6oorn I-5
- O1dc5oorn 2-I4
- s.D.o- r2-2
- Oldrboorn O-t
- Oldcboorn 2-1
- Oostcrwcl dc, 1O-2
- Olde6oorn 1-6
- He c rt- nvc.-'n t TA
- NlildaÍl 6-O ( kempio en)
- 01dc6oorn 1-1

i{!crcnv.:in ,
Olyphi"a 2
O1d.: bo orn
Rt adc dóv"1s
s,D.o.
O1dL'boo rn
Gorrcdijk 2
0l dcboorn
OIdeSoo rn
s.N.v.v.
Officië1t w,:dstr 1j dcn Ír,rcrd.cn
c1ftal, (Hicr5ij inbÈgrcpcn d!-
den. )

lflordt vervolgd.

e r 2! gc. spei 1cl clocr het 1 'e
kalryioens-e.n be.kerwc dstri j

De se cre.taris.



V"41'i HÁ'?TE BETERSCH;P
r)e I/, spelcr Hans Poepji:s h.eft last van

cen voetbalknietjc en z'.'.L vocr dc rcst van het sei-
zocn wel- uitgc.sch:,ketd zijn

Or-k de derdc ..rlf tal-spclcr 'Jappic ..18e -
ni"ar is cvcncens voor de ccrste tijd uit;eschakeld-
Ja"ppic hecft narnelljk dc arm 1n hct 6ips"

Bcide spclt-'rs v tl'] harte b,.:tcrschi:.p toc5c-
wenst .

TC'TC - B

D^^.-^+;

Il i: hrcr llleof stre h,,cf t t,: kennr':n ái,j5(,,vln
d,.r toto ne t in;rn5 vr'n hrt ni:ulrc soizoen ni,,'t rn':cr
tc kunn i:n veuzorg tn.

in vatb.nd .]iicrmr'de, tlordt bij .lr'zl l,'n
..ndcr gJvr'ílr;d, G..:6adi;dcn kurtn,:n zich l"-"nne}d':n bi j
do secr!1;aris.

0ok g:,2],n onzc ;ld-,cht,rli i:lr ni-p"r ult, dlt
dcor dÈ lcdrrn z,'lf te verzorg,:,n' door d. Irli''ats t!l
verdcfrn in t-'t-ii;.: vti jktn. 'ilic h':cft tijd on int.'rl'!rÍ.i-
s. ' Hct B.-:stuur .

SPELRtrGTiL-,i]/C]'il ts. .lUiiTO:lIN
,i or'nsciat lrJ óari i s cl" s avond s h.ilf

echt in " 0nÍr Huis " ecn spelr,:6e1-avond voct' dt.:

I.i. Junicrett ' Ook d- v;rlpun dic 12 jirar zijn cf dit
no; voor 1 Scpti;nbcr $icr.dell, zijn wc',1korL Spcllci-
dcr dczc a"vond 1:: HJin Picrsna -
m i: a-l

StÈl ons niet ttlÊur jongens en kon i-llc-

Z0l'Il.i,G 27 l.r ir'.ilT Irnsum 3 - Ofd.'boorn J ll uur
Qps t_r] in.- C. d. Bo r

C. 'lf d crts J. Vr:l- tnan
/,. lii jholt I{. di: Jong l-.,idoma

J. 'il1tz enp,- K.lir3mcr- Ii.lÏlersmi:- L.Gortcr- D.v.Leeu''rc-n

Rcservc 3. de Liicuw
v:rtr.t:k 10. lo uur uit loof hof

I
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In de " Zvlert-\ryitten " van 29 September j.f
wr.s een artikeL ge\Árlid aan d-' wedstrijden te l,4urme r'\,vc u-
dc 'rn toÈen ?obur te Ofdeboorr.-

Tevens wcrd br-'l-oofd, onze leden vi:n een -

en ander op dc hoogte tr houden .- \lelnu, dc wedstrijd tc I'iurrnerwoudc is nog
-otccds in ondcrzoek, terui. j1 di'' gerstar-kte wedstrijd O1-
deboorn - iobur in i:.lrstc instantlo ons kwam tc stas-n
oP : Bce tc wcgr:ns staken f . ?.5.aa

2 r''1nstp[ntcn in mindcrinS cn de .r't'ste i':nde B

nirtuten tt: spcl'en in llailingen '

bns b,:stuur kon zich hi-ormc'de niet vereni-
gen cr1 b.rsiioot dlt al"n de ccmmissit van berocp voor
te lr:ggr;n. Midd:n dcc--mbtr ls d':zt-' z azk v.ot gcv'cest'
ii,.r kró]en dir-e ct gecn uitslag, doch dit zou schriftc-
l-i.ik 8€schlodt:n, dcrch d1t noet hcden ten de"ge nog 6;Lr-
be ur,x. intussr'n is het cns Ëclllkt de uitslr"6 van dc
cor:Ir1i..si, v3.n brli'o-'!) tc Áct,rn tl iconcn. lcze luidt
thins a.fs volSt

' : Dc op;:11'gdc bc:te te rugbeta-Ien '
lïlnsipu-ntcn nict in rninderlng brengon, tcrw-i jl

d.: ru-sti:rcnde 8 rnlnutcn in Oldcboorn 5c
sp.:cld,r:iortcn vlordin, indion da ui-tsl'1é:
vocr .tcn of br:ide larti j cn van invloe d
kan zijn 1'oor fc - rcsp" 2 i,r cf le"e.tstc:
pler" t s .

S cr tari: '

s'| ,ï'lN 1e eLf t?.1 bijgewerkt tot en Í,et 2o iflt'e rt
tsLUE rl0TJS
Oloeboor]t
le Wai d en
"/.k k runt

jrun
Irnsum
S pr-rte
Rob ur

11 -21
L?_16
r_1 - 14
t_t - lfrl-10
lU - t)
10- 6
f} - 6
9- 3

t^.
'l b ll



OPSTELLfI{G OLIEBOCRIJ I.À - RE1.D S],'rliiT l,i
H. R. Nieuirf and

lï. R:denburg J.v.d.Bij
ll. Jeeninga 'vl. \7uite M.IJ.v.d.Velde

!l.de Rcos- T.Kraroe-r'-. S.\'/atzeirla-P.Hcekstra-li.Veenstra
Reserwe S. Veenerna .lranvang 11 uur

PE]-E .4I,]T\íOCRDT-

Voetbal-fer Féle , de nan die Brrzilië a"en een nieuv're
wereld tltaf r:',c e t helpeir.h'eef t de ,lwonnte' jourdcJ-is-
ten díe nieuws'6ierirl word'Jn, r:,et de vo];,ende kwink-
sligen te beantwoord-.n .

Dit oveFkwarn een brazilieang j ournallst
1e vra,ag r ii/ie wordt werel-dkanpioen ?

antr,roord r Zond er twi jf eL II{ rnet Braz ilie
2e vraeg

4e vrea6

5 e vrar,g

6e vraag

7e vraab

Be vraa6

Bra?if ië komt dus af s f r-voriet n,rar ]tngel:"nd,
en I tr.1 ia ?
.r.nt\ oord : per vlie6tu.ig

; Ga je ní.ar Itrlië ?
antwoord; vrirá:g dai ilaar aan Ltioratti en
Íle rr era "

-/,1s die 2 vriIlen, r'u r.t ti r:n ?
antwoord .r vr.ri,-g d:rt rn::e,r ap.n S,'l{TOS
','ÍÍe is s-cerkcr Sl:ntos of Inter ?
antv'oord; Inter net Péle rf Pêle met Santos"
\i/ie ls de bi,.ste voetballer ter wereld i
aniilocrd ; Ik zou het niet ,teten, i 1., ben erg
b e sche icl e-.n .
'i/ie is den voetbi.:l-L(:r no. twe -. ?
antwocrd : nijn schaduw
Vi at v,as je nooiste doelpunt ?
anrwoord: het doelpunt dat ik nog niet 6e-
scoord heb "

!e vraa6 : iíi:t wa-s de moo j-ste da; van je leven ?
antwoord ; de eerste.

Ge]ezen i-n voetbe.l Internationaf .

Het eerste elf te"l oefent zonda. raiddag wr::rschijnlijk
thuis tegen Lan6ezwz.r.g . Nt"der bericht hi-.rover vo1gt.


