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Nvu Trynwálden - wcr fcrkàldcn
Boarn der wer tna puntsjcs bij.

't ïs it bêstc, - Snein hwat rcstc
Ne.i tsakhuizen dan op nij .

Í{oe sil't rinne ? 'k hoopjc . . winnc .

Prcfitcarj e fan de kàns.
't Sef sf ortrou\,re n, - t Spulopbouwcnt

'Dóryn is " Zwart- lÍit " hwat máns

J llou noch sj ittc ' - Fiskj e litte,
Nc i mcar goal-t si c s as i t kin .

't Gict lís minskon, - Bcst nei. winsken

ï!'ïar icn goal is soms tc min .

Jac. dc Vos

Dank jc wcf dc Vos voor het lcukc gcdichtje en de
Vos zeet hct al " goaltjcs rnak cn jongcns " .

Í;Vcna.l s vorigc v\e ak tcgL-n Bluc Boijs won ons
cerste ntl mct 1 - 0 van Trynwalden . Iiiet vccl i-'.a's-rn
cn wurnLin wist tcnr'lottc lte lllet ccn doclpunt de ovcr-
r.rinnlng uit hct vhur te slepen . Gelukkig wijn wc na-
tuurlijk \4c1 ne t dezc tl'; cc plrntcn .'f/e hebbcn nu elf
uit zci we d-"tri jden en gaan aan de l':op in onze afde-
ling, n"L-a| vue zullcn nu toch mo.tcn proberen on tot
e r..n betcr spelcpbouw te komen .

Onzè vrrci cdi,-ing m'-'t hal-f-linic wcrkt prima .

:.rat blijkt wc1 uit hct aa.t]tal tcf cndoclpunt'-n . l;cn
in 6 wcàstri.jdcn , maar in de voorhoede wil hct nicl
vlotton. Ilr konen g 'cn opcninccn Ja. opcnin.'cn
zijn ei: genoe€: maàr or staat nooit icnand ' Onze mid-



voo:: staat nict op z'n pl-eats. Zíin plaats j-s vcor en
niet op het middenveld of achter . Daar klaren de spil
en backs het ivel , of we moesten met een teruggctrokken
midvoor spelen en de twcc binnenspclcrs als. spi'etsen,
naar clat dor:n we nict. Laat onzc midvoor zich nu eens
voornemen tc trachben doelpulten be maken. En lrok var:.
onzc rechtsbuiten komt nlcts. Den kerel oie enona hard
kan 1o.en en cen doelpunt kan naken. l'{aair het komt:er
nict uit, Ílij staat ook niet schcrp opgcsteld, zodat
wannecr er cen bal over dc backs heen wol.dt gespecld
in dc ruir,tc , hij cr opaf kan stornen .

Y/annecr er zomers gekorfbald wordtt dan
weet iedere spcler, wannecr óón van zijn mcdcspelers dc
bal hccft, dat hij de ruimtc op moet zockcn en t|achtcn
z'n tegcnstandel' tc ontlopcn n Ditzclfde gcldt toch ook
vool voctbal . Ook wanncer jc dc bal nict hcbt, zoek dan

cen plaats waar j- tcgcnetardcr ni-ct staat " IIecft
óón van jè medcspclcrá ,lan-dc ba], dan kÍ:n dio tcnreinstc
6rroberea je'.do- bal toc tc spelcn . Inkelen van ju11ie
Àoctcn ook eens proberen wat neer met hul hoofd tc voct-
ballen. ï{ijk ,'c.i'st evcn rond voo.rdat jc de bal afgeeft.
Iiet .cebeuri no{: zo va:rk dat ccn bal. zó maar in het -wil--

dc wordt wcggetrapt . ltó- cerst evcn kijkcn en dan pas
afgeven Ook dat vastlopen in de verdediging van de te-
genpai'ti j Dat hoeft nict . loop je je vast . a1a' maal'
spccl dan de bal terug maar probccr niet om je door die
muur hccn tc worstelcn .

Dit is dan zoÍnaai- r:en praatje, maar mi-s-
schien kan jullie trainer ju1lie daarbi- j hclpen, Vaaks
kan er na de training nog cvcn gcpra.at wordcn over ecn
bcpaald sijstcem , dcsnoods met cen bord er bij, waa.'-
op dc situatie's gctekcnd kunncn wordcn .

tVc spelen nu cen klas hoger en er zal steeds
nccr van jullie gcvraagd !'vorden " l/c wilJ-cn jullie zo
p-raag kampiocn zien wordcn, maar zoa)'s glzcgd, dan zal
cÍ nog vcel gcdaeLn moeten worclen " En vel ee i ook het
publick langs de lrjn niet. Di-e ziet ook graag voetbal
en . hoe beter er gevoetbald word i;r hoe neer publiek
cr komt kijkcn

lïe zijn op de goede weg en jullie zijn een
pracht stel kerels, die goed mct elkaar kunnen opschie-
ten, maar probceí, en dan licfst volgens een bepaald
sijsteen, te komen tot nog betcre prestaties.

Ook cns twcede gaat op de goede weg voort "

L
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Nu werd van Tiynwaldcn 4 gcwonncn met 3 - 5 -
In hct vcrslag lccs ik dat E. Vink- weer van

dc partij was. 't'/c zijn blij dat z'n ncus weer hcr steld
is ón hij z'n partijtjc weer mec kan voetballcn .

Vorder staat ci' nog in, dat er voor dc rust veel
:'ckankerd wcrd. Dat hocft toch nict . en a1s het al
Zo is, dan is het dc taak van de aanvo e.,:rJ e i', hicr
t.€'en op tc tteden cn dcsnoods straffe maetreqelcn te
nemen.
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tsij genoegzamc dcelname zaL cr per bus
worden gereisd, opdat dc trouwc supporters ook dit-
maal ons clftal- kunnen vergczcllcn. Dc kostcn becii-agon
2 eul-den pcr persoon. U kunt zich opgeven tot Dinscs6r
l-8'Octobei' n'à.8 uur bii P.Y.o..0cer, G.0tter en J.Beth-
lehem. Dít is als proef. Is dc bc1an.1-rstclling niet vo1-
doende dan kan.&et niet doorgaan.

_--H1t--Bcstuqr:---
NEDE,IIIND - TSJICI;O-SIOWIKIJB op zondag 6 ltrovcnbcr
in hct Olympisch Stadion te imstcrdano -

Toègangsprijzcn : Erctri-bunc f' I2.5O
ftlarathntrib une il L2 .50
Zijvakkcn l, 7.5At' 2 u 5.0O
Stzanplaatsen " 2.5O

U kunt kaartcn voor dczc wcdstrijd aanvragen bij ?.v.d.
lcer tot 14 Novembcr' .

rrllrtsl_., jG TRYN.J.ALDEN 4 - 0lD1iB00l?N 2
Dan hicr voor hct ecrst cen vorslag ovcr dc

wedstrijd uit tcgcn Trynwaldcn.Iile bcsonncn nct cen goc-
dc start, want in de cerstc minuut aI wcrd doos B.Vink
cen doelpunt gemaakt. Door ecn fout in dc achtcrhocdc
wcrd hct I - 1. Vervolgcns maaktc ian l{ra.mc 1' er 2 - 1
van . Nadat Trynwal-d an wcr>r gc11jk had gcmaakt wcrd cr
tcvecl gekankcrdr w aa-Í"van de tcgcnpartij profltcerde
en er I - 2 van naaktc. In dc Í'ust werd í)r cl oor onze
leider op gewezcn als dat zo doorging hij er m:e gp-
hic1d, eÀ àat heeft geholpcn. Want na de rust hicl-dcn
zc de mond cn tocn begonncn wc te voctballen, vrat we

dan ook uitdrukten in nog drie dor:lpunten' Jan Kramer
à en Dirk wagenaar l, wat de eind' ;and bracht op I - 5'



OPSTItr,-ITIGEN . voor Zondag 16 Octobcr .

OLDDBOORN3 - BERGUiri4 2uur'
J . !Ïagenaar

C. /tld cr:s J . Vcl trnan
tl.dc Jong ]i.\Ïíersmie C.dc Bocr

J . li/at z ema-J . Ni c uwl ;ind -H.Bc, kcnb o sc h- tr. Nl j hol t

Reserve' : D"van Lceurryen 
i"Gorler'

E. idcma
B.de Lecuvi .

I., iNGXZY/.AIG 18 - OL,liltrB 0 O RN 18. aanvang f 2 uur
- S. Jagcr
il.J.Nicuwland V/.Huisman

5 . Ilocl enb urg L.Pocpjcs IÁ.J.v.d.Vr:fdc
T.v. d .l'Ieu1cn-G. Brand er-J . 1I. Ni cuwlrind - J .Srouwer

.4. Ni euwenhuis
Rescrves r .Ii.Poepjes Lr:ide r: J.lVagenaar

J.v.ti.lvice ,: lIE i'J ?BIí 1l-.15 uur

. \ïaar blijvcn dc vcrslagcn van

. dc andcrc wcdstrijdcn Graag zou

. ik van de fcdrn ccn br:ct jc mer-'r
mcd cwcrki-ng wilLcn htbbcn .

Zccr vclcn zlcn icd i>r'e r'rcck nr:er
naar ons bJ-aadje uit cn juist c)it:
vcrslagcn maken ons krantjc 7'o Ie:uk.

d e Vr'le s


