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Het nu volgendc artlkcl komt uit lmerihl
Beste vriend en. Eindelijk dan ccn bijdragc voor het voet
balkrantje. Neem me niet kwalijk dat het zo Lang duurde
Heb het erg druk met schrljvcn en bÍvcndien mocst ik
het voetbal eerst kunncn l-e ren Dit is allccn het cer-
ste dcef. Het eigenlijkc voetbal komt latcraan de orde.

Het l,merikaanse voctbal tc bcgrijpcn zon
der ooit cen wcdstrijd gezien te hebben, valt nict mee.
Want alhoewel het ccn erlg ruw spcl is, hceft het zcer
vele eigenaa,rdígc rcgils, dic nauwkcurig toegepast wor-
den. Het is dan ook nict mi jn bcdoeling dit wondcrlijke
maar toch fasincrcnde spel uitvoerig ui.t tc lcggen. fk
wíl- meer cen indruk geven, wetende dat ik ni.t voffedig
l-.^h -^ri.-^^+ Dan c;rst de vraag. Door wie wordt er
eigcnlijk gespccld en wie zijn er lid van zO'n club .
\'/ant hicr is ql hct ecrstc grcte vcrschif.Het systeem
dat clkc plaats éón of rnce r clubs hccft, mecstal voor
dc gehele en soms voor een dccl- van dle gemcenschap ,vindt mcn hicr 1n hct gcheel niet. Het sportlcven is
hier bchalvc do grotc .prcfclubs, waar ik vcrdcr niet
over praat, vollcdig geconcentrccrd op dc schofcn , ,.
de urrivcrsitcitcn ;:ir de I' high-schools " . Dczc scho-
1cn spcl en de grotc competitic'p. Dc high-schocls
spel-cn tcgcn de scho-|en uit dc omgcving en dc univcrsi-
tcitcn spclen interstr-te, b.v. de uleivcrsiteit van

.n'ebraska tcgcn die van Coforado " Deze laatstc compcti-
tie staat gclijk met ons interl_andvoetbaf.

./Js nad.of in dlt si j stc,:n .rind cn yrc
vooral, dat er maar ccn bepcrktc geiegenheid is te spe-len. Temcer ook, daar mcn gce.n rcscrVc-elftafl-en hcelt.
Bovendicn komt er rian nog bij, dat w.anncer ccn jongen
nict mcer naar schoo] gaat, hlj hel_ cinaal uÍtgesÍotën is
voor dit spel . Opgemcrkt moet cchtcr wordcn, dat icdcr
ëén na dc lagerc school naer dc high-school gaat.

Dc duur van de voctbalcompctitic is
slcchts drie maandcn, van Scptembcr tot Dcccmbcr" Hier-
na wordcn nog kampibcnswedstrijden gcspcc1d. In Nov,/Dccwordt cr gcsterb net dc bcskctbal-compctitic, t, rwijl- erin het voorjaar met honkbal wordt begonnen

Bezoekt mcn a1s vreemdcling een grote wed
strijd, d arr valt er voor dc eerste keer erg vccl te ge-
nietcn. f,n nict a1l-, cn ti.idcns dc wedstriid. Nic ookvoor dc wcdstrijd cn in di- pauzc kijkt mch w.l oens c-vcn vrccmd om ztch hecn .
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ti.t is ook .cn bcctie raer. Zclfs bultcn h'lt stadion
Ëcgint hrt al Y/ant hoc dichtc-r mcn hct stadion na -
dcït, hoc mccr m.n de mcnscn één cn dezclfdc kleur kl-c-
rcn, dc klcur ven dc favoritc cl-ubr zict dragcn ' '

Tijdens dc wcdstrijd ltrobraska - Tcxas b.v. was allcs
rood v/at dc klok slocg, ltrcbraska spcclt n.l. in het rood
Mct hct gevolg, dat manni:n grote knal-rode cowbijhocdcn
drocgen, -rodc-vcstcn, rode colberts, rodc dasscnr noem
m a-:ár.r op " Zllf s do vrouw,;n dcden cr aan mce. fei rood
gi:klcurdi: jasscn, v!aa.r soms ook nog rcdc iuilken ondcr
schuil gingen, lll:en rodc vfaggcn mcrktc ik nict vcel.
op. ]lcn f r;it ,,',ras, dat dc tribuncs lcuk geklcurd warcn
mct ccn klr:ui' dic h.:t bi. j sticrcngcvochten uitzondcrlijk
go,,-d zou docn .

ncn ander fcit dat dadelijk opvalt, is het
ontr':ttcnd gr'ctc aantal spllor-o, dat je daar c1 het
v:lrl bczig zlct.mct dc warmj-ng-u1,. Ik kon dc cer:t--
kr:r:r nict nafatcn te fachin , Ilct was ool: erg grappig-
Zo'n 160 forsgcbouwdc jongcne, met hclmcn en maskors ,j-n drlrkwart btccken, di,: nctjcs in hct gcl-id staandc
vrijc ocf cningi--n docn cn sprintje.s trckkcn, mct r:cn die-
ci plinc lr..ajr Inen in het lcgcr trots op zou ziin

,ïat hlt grotc aantal spelcrs betrcft, icdc-
rc club hi,^ft ongcvcer BO spclers op hct vcld. Dcze
spclcn nilt allcmaaf mcc in Ci: wcdstrijd. Iedcre partij
kaÈ sf ,;chts --1f spclcrs j-n hct vcfd br.ngcn tegclijkcr
ti-jd, r:L€,ar fiag onb"porkt wissclen Dit laratstc t',ordt
dan ook constant gcriaan . Soms wordt dc hclc plocg vcr-
vangcn" l,lcn hi:cf t n.l. ccn aanvalfcndc en ccn v.rrdcdi-
gcnde plorg, dic na,lr het vcrloop van hct spel , het
ai:lti ing.:s'cu.urd l'; an 

''r 
o rd cn " Ivi en b,:gri j pt hi:.::uit d at

clc coaehl: (-'cn bclangrijkc rol vcrvullcn . Dc lichaams
kr:a.chi van dc sp.rf ,,-rs we cgt .:rg z\^te.ar. In prcgramma) s
vÍordt naast di: n. a" an: van dc spi:ler ook- altijd zijn lcng-
tc cn gcwicht g.no.rmd ' Kle inc spellrs zict n i,-n wcinig
op dc vcldln. "rcl lijki:n do spclcrs forscr dan zc ín
r,,;crkcll jkh;id zijnr omdat zc dikke kleding dragcn ter
bcscherming . \:iat cok opvalt is het docrspclcn van dc
band tijdcns dc wcdstrtjd " Ze zijn nict alfecn acticf
voor dr vuodstrijd cn in dc pav.ze , maar spelcn ook tij-
dcns d{-. wcdstrijd, Echtcr da:r a}leen hct clublied van
dc thuisclub, wat ns.tuurlljk erg cnthousiast mecgezon-
gen rvordt . Dc schare supportcrs wordt in dcze gcleid
door chccrleid crs, dit zijn j ongens en meisjcs.dic met
grote vlaggcn het zingcn cn de spreckkorcn leiden
FIct, is dan ook duidclijk dat mcn zich tijdens dc v,:rl-
strijd niet hoeft tc vcrvcl-en .



lVat hct r,:igcnli. jkc spcl bc crcf i, hicror, rr. .)cn volgcn_
9"_u:": _ 3rl"l hartelljk _srgloct_van_Dictus
SPEIJREGEIS door J. Mijnhecr

Na de soort inleiding van vorigc weok z ul-f;n we nu bcginncn mct de bchandc.ling van ', dc rcgcJ.s
vslr hct voe tbalspoJ.;, zoa)_s we zc vindcn in de handl-ei_ding voor scheidsrcchtcrs, waeruit ik uitcraard mijnwlj sheid aan ontlcen .

i.lc t bcglnt mct ccn advlcs a.rn d.- spL-Icrs
" I,EES DE RTIGELS GR0NDIG r' .tttccn op di_.zc wi;zi -uf iU in ste.at zi jn gccd spcJ. te.l_:vcru-n in d ae"rvaá hcthoogst gcnot tc ond-.rvindcn Indi.n all_c spclcrs tor_d.:gc dc rcgcls v:tn hct spel kcndcn, .n op d:'hoàgtc wá_rcn ve-n dc bcvocgdhedcn van dc Scheid sr.tèhtcr, zóudcncr rninCilr vrcorLlcntwistr:n voorkomcn, v,,cll-.r zo áikwi..i1s
lcidcn tot hct gcvcn v:.n waarschuwing.n atll spcfcró"
Rcgcl-l- bchandcft hct spcelvclrl " Dus daar blijvun wcnict lang bij stilstaan . iioc e r,-n voe tbalvit.id cr b,)_h.ort uit t. zicn r.rcct U aflcmaal . Opgcrolrkt dicntnaSt det d. " ];UNXN tsIJ HET SPORTV]Ió ,, bchorcn .Dit houdt in qat dr bg1 gchai)f ovcr dc J-ijn rnoct zijnvoor hi j uit is Vaak mcc,-nt men dat i,,ann. r_-lr d c b aJ- b.v. voo-L' cie hcl_f t ov! r- du lijn is, hlj L,j.t is" lit 1sdus nict zo. llctzclfo g*,]dt uitcraárd voor het dccf_gcbicd. Dus .ook voor \;.n doclpunt ontstaat, m.oitt d.
P-f g.h(..)f cn al d r. dc ,-11i jn tupass..crd zi jn Ovelhi:t strafschopgi:bicd nog,iiÍ. "Bóvc-ndicn roag, voorclatccn doi:f schop is gcnomíin, gi_an spr:lcr van dó aanvalfon_dr: parti j zich biltnen di b gr:blcd b.itvinditn .Ovcr RïGEI 2 kunn,;n we ook zccr kort zijn" dic luidtn.f . rrDE B./,L 'r Nou dc omtrck ven cen bál mag nictgroter zí jn dan 68 - 7t c.m. cn hct gcri,rcht 3ó6_4:_3grern. Vcrdcr nog . ilct is gcllenst dat ccn wcOstri;Ozovccl mogclijk mct dczoffdc baf wordt gcspccld. ttoóter tijdcfijk ecn andcrc bal wordr:n g:bruiÈt, danmoct dc cerst,'. bal wccr rryordcn gcbruikt, zocji-a dc on _
str.ndighcd cn dit tocfatcn .

Nu nog ,,nkcl_c cpmcrkingcn. Vorigc kter,schr..tf ik dab tt. t j. ,,.h wcdstiijd kan kóst"n wa.nn._.r
J,c nlct ! S-ocO ) up dc hgogte bcnt van de spclrcgcls.
-Eiun van dc lczers trok dit in twijfcl, daaràm heÍ vo1_gcndc Vorig jaar zag ik dc wedstlijd GiVC _ FRENO_
Tlen minutcn vool dc. v", d.stri jd cindlgác Z _ 2. Bl j cenaanvel van Frcno maakt .in van dc Gróuwstcrs ccn óvcr._treding, gcvofg oen INDfI?,!CTB vrije schop. lczr: wórdt
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i'cchtstrci'ks ocrhard ingischotcn. Dc klpcr do rb ccn vcr_twijfclcndc poging dc bal tc stoppcn, ràakt hcm half endc baf verdrli jnt in hct docl " 2 - j " Bi j ;en bcte rokcnnis van de spetrcgcls had dc kcper dc. baI gcwoon kun_ncn.l-atcn lopcn, want ult ccn indiicctt_. vr.i jc-schop kan
l1:I ll"h!:tr,, ks g.doclpunt wordcn, rJ zu.lt zcggor., aatwr.st- ]"k v!c1, maar dic kcpcr wist hct toch maar"iict. endat kwam G,/VC op r;cn ncdàrlaag tc staan 
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Zouden dc hcrcn, dic ons o.rga.r.n dc Zwart -
gcrcgcld krijgcn tocgczondcn, zo goi:d vrilf cn

hun abonnemcntsgcJ.d a f, 5"00 \,.oor hct s -izocn
'67 , b' srorrn op ,

Gironumnrer BrB790 v.d. Coop".Raif,fcisinbi',nk
tc Oldcboorn , t.g.v. R. Ni.uvvland . r

Bij voorbaat onzc hartclijkt.: dank.

V./rN Dlt REI,IiCTIE-T/JnL
lVarin wc in cns vorig maandblaadj; nogal crg

cprtimistisch g,:stcmd, Cczc kccr is dc stcnroing niet al
tr- bcst ,

On3 :crst.' clftal , dat zo gci'vcldle aocd van
vtrn íjtr.rt ging , zodet wa aL aen kampiocn vrcrd..n dach-
tcn, hL-cf t dc ccrstc nedcrlagin mo;tcn slikkr,n .

Er wordt hard gcnocg voor geu,crkt, 1aa.r nict
van, naar icd.e rc tcgenstandi..r is,:r nLr l:cnr,aal up gf-
brand op do koplopi:r te v;rslaan "

Dc cersic ncd;rlaag ',ras tcg..n Black tsoi j s
wearin zij hct g:luh haddln orn vlak voor hct cindr hr:t
winncnd c do,:lpunt tc scor.n" H:t had nct zo goed an-
d i: r"s om gckurrt, nant vri j hadd cn na. d c rL.st h. r" b.:lsti:.
van hct spcl . naa:.na ir:n vrijc zondag, dir ;.r-.oduc-tiif ncrd grrmaakt door lcn vriindschappL:lijk. r.;,:d -stri jd tc spclcn tcg:n G.,i.Y.C l4;n aardigit sporti.;-
vc w.dsbrijd dii: vrc m,--t t - 4 wonnrtn En dan dizc
wcck de grootsti.: njdcrlaag Jar6tn onz\,- coneurcnt Cr,B.
ivla't J - 0 gin,...n cnz.: j onlq'ins titn ondi.rr .r,,'n nu kaÈ
men nakaartin zovccl mcri vríI. C,.,ts I'ras clc be tcrc plocg,
Tc-.chnisch cn tactisch . Jamr.rri-. r ciat ,1,ín van clc. a,,J-r voc;-
waartscn z'n b.cn bral< Hr:cÍ't dat julli.l: misschicn
ccn bi:ctjc van j,, stuk gcbr.acht , .,,,. w..tcn hii; n1,:t
maar dc Eang was cr uit ? lfin dc volgr:ndc i^rr.dsrrij-
dcn rrycer br-.ter jongens .

Cns tr,vccdc sul<kef t ook a1 Eerst alf c ,rrrcd-
strijdcn winnen en dan plotseling tlvec ncdcrfagcn .

]:rcrst tcgc!_ Trynwáldcn cn daarna te gen Bcrgum J. \,/aarbJ-ijven jul1ie kampiocnsaspiratic' s-. Jul_l-íc 1átcn
toch de mocd ni-et zakkcn ? Dat moot andcrs. Hct moct
toch mogelijk zijn om uit de Jc ktas F.V.B. vandaan
te komen

I'ló dan ons dcrde" Dic krcgen ccrst dc klap-
pcn, maar dil komun nu mct ovr rwinningcn thuis, H-nk
dc Jong schrccf in z'n l-aatstu vcrsl-ag dat -r nog wcl

{
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mecr puntjcs bij zuli in l.r)[!.in . In icdcr geval succcs
toeg.wcnst

Ook onzc junioren i cn 3 bcginncn zlch tc roc-
ren. Yias het vorigc jaren zo, dat ze geregcld onderaan
aan dc rangi-i j st warcn te vinden, nu zitten zc bcidcn a1
in dc niddcnmoot , Doc je best jongcns en laat je tcgcn
standcrs zlcn wat jc waard bcnt 

w. dc vrics
VERSI,NG C.,I,.P. - Oldeboorn l

Dc r'lr'i jd om dc bovcnste plaats is voor ons
op ccn tclcurstclling uitgclopcn . Helaas zat cr aen
dic ovcrwinning van dc Solswarders ook ccn zwartc kant,
went na ongcvëcr vijf minutcn spclen liepcn de -rcchts-
buitcn cn Hottic tcgclijk naar dc ba1 , mct als gcvofg
ecn bccnbrcuk . Ik vucns l{romkamp van deze plaats ven
hartc bcterschap en ccn spocdig hcrstel toe Dit was
ccn groti: tcgqnvallcr voor C/,B, màar ondanks dat nam
hct toch hct ini.tiatief cn dit lciddc in dc 20stc mi-
nuut tct ccn doefpunt, tocn dc rnidvoor al-lccn voor Hot-
tic opdook . Pech haddcn vrij tocn Simon uit ecn voorzct
van rechts tcgen dc lat pchoot llclaas krceg hij hicrna
ccn officlê1c waarschuwi-ng wcgcns onbchoorlljk gedrag.
Ecn bcctjc meer zcl-fbcheersing cn dat g.tldt \roor r lcr-
dcrr: spclcrs, zou gcen kwaad kunnen en al hcc zwak rjc
schcid srcchtcr ook mag zijn. CIE ktram nog cen paÍ]r
keer gcvaarlijk voor ons docf nLaar Hottlc losttc al-
1:s bckwaam op .

Na de rust lcek hef, er even opr dat 01de-
hcorn t(tï'ug zou konen" Er wcrd knan gcconbínccrd cn dc
Bolswardcr defensie had hct even crg moeil1jk. lïe kon-
dcn dit cchtcr nict uitdrukken in doclpuntcn " C./rB

dccd het aan dc andcrc kant bctcr toen door cÉin on-
É:cf ukkig moncnt van Hottic, de midvoor cen vrijc kans
krcc51 . Hierna glng allcs op dc àanva1 spelen, maar
sr-rcccs hod hc t nÍct . Dat hct tenslottc nog I - 0
wcrd was van gcen bclang mcer .

Jammcr, maar verdicnd vcrloren in ccn ma-
tig gcspccldc wcdstrijd, vooral van onze kant . Een
volgendc kccr bcter en iets mcer rcspect voor de
scheid srcchtcr graag , H. ./rhkc rman .
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dat op B neccmb,;,: l-tj89 dc Ncdcrl_andsc Voct-
bal cn Lthl-ctick Bond wi:rd opgcricht ?

dat op J0 t\4aart l-890 dc ccrstc wedstrijd wcrdgespccld tusscn Ncderfendsc cn Befgisc spclcrs ?Concordia slaat .t)ntwcrp-n I. C.

. dat hct _cornpctitielrczcn ven dc bond bcgint
n.. t h. b s izorn 1P,90 - IBil

dat in dit .ri--rsti:r wcd stri jc1_"r,-izocn d. navol_gcndc v.trcnigíngcn ln hct vi;]d vcrschcncn
l-e kLassc Concord i a Bot.t . rd ar

H.F. C. Hea rl cn
H.y.ï. D n-llra;
Olynpia lottcrdan
R../,.P. .,;l,s tcrd am

2c klassi .,Arnersf ocrt F. C. r,nn(rrsf cort
Go .Ahc ad
HaarI i:n

Spart a
Victoria

lavi)ni!-jr
Ilaarl t:nr

Ro t t crd.n
Ro t torcl an

llerculcs Utrccht
lvlachinist,:n tr". C. ,/mstcrd an
Robur ct Vcl-ocltas 1pi:ldoorn

-L-.v.l.F- r

Voor a. s. Zondag .l Dccimb -r stei-,t allu,-,n
op hct proi:.ra.lrrtta ..n w, dstrij.l voo;: ons
ccrstc cl_f tal ,jn wef ce n uitwcd s [rl jd
h ; rr D.T"D
1Vif1"n jullic nog r,4 r L- bli jv,-r clo.n, dan
zulten ju1líc nocten winni:n . Doc jc br:st
jongcns, hr:t zit cr b.st in .


