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Boarn spiJ-e snein tsjin M.K.V.
In elk dy wie foldlen

Fan beide kanten fijn sportief
Gjin eagenblik gemien .

Op de gesichten oan de lijn
Der lei in g1áns fan ljocht

Men liet de bal it wurk dêr dnaen,Gjin ófbraek waerd der socht .

Sa't men't de foarige Snein ek seach
Praet men net graech oer nei.

Né minsken, sok soarl fuotbal-kriich
Moat bliuwend dt '"e wei .:

Soe'k dan oan i.t forlykjen gean
En rk tink ban l.Í.1.-Sett'ik dêr dizze snein tsjinoer,
Jou. mlj dan. M.K.V.

lua puntsjes " binnen 'r wer foar ds
Bihel-le yn " faíre " striid ,

Men 40 jler supporter is,
Dit makket d0bet-d b1iid.

Hwat L.,jouwert sels dêr doe fan sei ?
" Je suden zegge man ,De ploeg dt't ooaiike oudóboon
Die kenne der wat fan .

Jac. de Vos



Gelukkig hebben we clan zondagmiddag weer eens kunnen
Ëènietei van êen aardige wedsbrijd'u'"" -""Vàár àe rust héeft ilt.I..V. prina prrLij gêgêven

naar na de rust hadclen onze jongenè. de zaak goed in
handen " \','ê waren Áog *"a'" á"t-op het. LerrPin bnen de

iiild;; ar órnoóÁ gi"sEo, \^a'r t Jan Karsb^ek benu Lte een

ËËr-óËuóá"" tané irifiá I Ilr vrerd goed- gqc-onrbinr:erd en

Ëàreáera kwamen onze joncens voor ]Let,l'4';: 'V' doel
Maar ook aan oe *oll'Ë kánt scniep M'i"v' zich wel kirn-

;;-"ió; áoál oiu zà meakten en die.de wedstrijd op

t - L bracht *u" lrti f"itu kwaliteit ' een- strak irard

Ë"r,ol i"-àá rechter- hàek, waar I{ottie niet bij kon

;;"]i";;"i".rrt 
- 
t 'rt midvoon, een. prachtige kopstoot 

'
;#;;5";; u rïË ïàt"àr uit positiè was gespeeld' slne
;;;;";;r--i"Íst langs de veike erde kant van de Daal '

M.li.V. hÉêf! vol€ens mijn inzicht getrachb door

=n"t sp"I-àe wed-striid iá de eers-te hcl-lt in hun voor-
cleel te doen besrlssË", *"t wel bleek uib de 2e hel-f t
ï;:; ;; ;;;;;iii[ '""gu'" 

meer- waren :- gelryoon re-'s se-
ËpàËrá ' Er-kwar,ón nog !!cr enkele aanvalren' maar ge- 

I
vàarfijk waren ze niet meer I

In de tweede hëlft hebben onze jongens flg wed- t'

strijd q9.n:?i j: ::;:Í.3ilu"ï"[Êt'*fí?ilràË3r'3i"31'"" 
!

rolden de een nc q(

àái-á" ni"t meer dan twee dóelpunten uitkwamen' mag

;;;;;";;; genoemd-iláiu" ' Y\re-noteerden een pracli'

;;Ë ;;;;i-"án si*"tt, áat precies.naast de paal sins
Mooi genome^ "otn""l 

van ian Jeninga- cp de la-t-' .-::t. -ï;;Ë"Ï';;'" aà r"l r, precies-up de lat' een verre ln-
:;ï;;Ë.";; ;;n' t(ie"i^ï'a,, 1e!"1:el^gonut al aan een

doelpunt, maar i{eer net acrlter oe raL '

Nu. we dan toch bezig zijn, willen we nalqurlijk
onze achtertroeoe oói--niÈi-ï""gËtón' net aan het hoofd

àË-árïi.là-"ustige ááttuá""our Éein'' en. de swocgende'Ate
en \{igle . Jongens-die steeds achter hun voorhoede aên

Eaan . Zo ontstond ;;k ;;i tweede doelpunt' Ate.gaf
?;"";t; áïulu"o t"n- oórtrard scl,rot- af ' dat do kecper
nj-et ktemvast had ""- 

SiÀó" was er al- s àe kippen bij on

het eehee] aÍ be ronden 'rruu .'\""2o hebben j;iii" ons dan eens laten zien dat

het ook anders "" 
Ëuiè" kan, dan b'v' tegen D'T'D'

Ga zo door jongens, de kans zit er nog in' voor
aI nu C.lE van de Sweach heeft verlo""t ti.d" V"i"t



VERSI,ÁG V,AN DE V/XDSTRIJD DOOR SJ.F]UISMNII

In een ar"ntrekkelijke wedstrijd hebben we zon
dag ven hct f eeu-lle-rder l'{.li.V. ge!1onnen. Na- a"fJ-oop
hoórden vre de.t concurent C.AB verloren ha"d, zoda-t we
nu evenveef veï'liesptlnten hebben' ' Oldeboorn begotr
fel er en werd in dà voorhoede goed gecor:rbineerd .
Dit leidde reeds na- enkele minuten tot een doelpunt
v err Jan Ka"l sbeek. l.,arna kw a.rn er een fu'zinking en I,IKV

kreeg een paar goede ken'zen, die echter niet benut
werdén Èele.as moest ]vl.Mcester uitvallen en M'Klcef-
stra n aÍx zijn pl:"ats in. Hlj we's nog me'e'r net in het
veld, toen ilt.Il.V. n.r een snelle aenv ?"I de gelijkmaker
s"oord" Het was daa.rna een gel.i jkopga'ande strijd
met Oldeboorn iets sterker S.KnoI zorgde er voor
clat vre met een 2 - 1 voorsprong konden rusten '
Na de thee was Oldeboorn net de vlind mee oppermachtig
en het IU.I{.V. doel kw arn onder zware druk te staan '
S.Knot !,iist 4og één keer het net te vinden, zodat de
stand lets veiliger vuerd . 3 - l -
Hierna vle]. I e I\II{V keeper geblesseerd uit ' Bi j d it
derde doelpunt bleef het, want--er werden nog enige
mooie kansèn gernist en -de M.K.V. echterhoede had ver-
der ook niet óver geluk te klagen . Een vierde doel-
punt werd afgekeurd wegcns buitenspel . Het was een
àlk verdiendé overninning, behaald door goed spel en
hard werken, Dp een technisch iets betere ploeg .

SPXIREGEI,S DOOR J. MIJNHqER

U zult zich ongetwijfeld hebben afge -
vraagd, wae.rom in het vorige nummer het spelregel -
hoekje ontbr?"k . Dat zit zo - ZoaLs U weet hadden
we dó regel s I t/m 4 gehad en was nu nLunmer 5 aan de
beurt . Deze l-uidt De scheidsrechter U be-
gri jpt dat ik dae.r mP-ar beter geen stuk je-over ka"n

Ëctrii;ven, werrt r,en zegt over boeren en scheidsrech-
ters àat er fiaav twee soortcn zljn n.l-. slechte en
hel-e-slechte Niet dat ik deze raeni"ng ben toegedaan
uiteraard. Nu had ik in deze lan onze hoofdredacteur
veruracht dat hij demonstràtief af l-cen maar een kopje
zou piaatsen over dc spelregel-s en verder niets . Dan
had ik nu kunnen volstaan nct de nededeling
Regel 5 luidt I de scheid srechter . Geen comroentaar.

V/i.j gaan over tot de orde vari de dag, in
dit geval net :



zi, jn. Immers iederecn v/eet wat de funktie is van de
grènsrechter De cfficiel.e besfissing luiCt letter-
lijk ; Het is de plicht van een neutrale grensrech
ter. de aandacht van de Sch. te vestigen op overtre -
dingen van de spelregels, welke hii duidelljk heeft
waaigenomen en vanllaar hlj overtuigd is dat de Sch.
deze. niet heef t ku-n;..-n zien ' !!eq! bi.i 4e Sch. berust
ái uesl-:-ssing. Van belang is oo_--8, -dEt-Een-dpeÏer ge-

durende zijn (eventuele) schorsing, niet nag optreden

als grensrechter of scheiísrechter
.REGET, 7 IUUR V.AIi HET SPEI

Wel , allenaal weten we dat deze 90 niinu-
ten bedraagt Het volgende moet daarbij in acht wor-
den genomen .
a. .Àansluitend aan elk tijdvak moet de tijdr verloren

gegaan door ongeval of andere ootzaak, worden inge
lraald-. De sch. beslist .hoeveef tiid dat zaL zi.in .

b. De speeltiid van elk tljdvak wordt zo nodig ver -
1engd, óm een bij het einde van een tijdvak gegeven
strafschop te laten n€ ien .

Onder verloren tijd wordt o.a. verstaan
het opzettelijk ver rrit het veld trappen van de bal .

Gcbeurt dat rneerdere malen door dezelfde speler, dan
dient een waarschuwing wegens onbehoorlljk gedrag te
worden gegeven .

iJÏ zon"r dezc regels, Tot de volgende week
JEEM ..

REGEI 6 de Grensrechter .
Ook over deze regel kunnen we kort

Naar ik de kl-ok heb horen luident moet er zondag a.s.
tegen Nij-Beets gevoetbald worden . Doe je best jon -
gens "n dan rxaêr weer veel succes toegewenst .

naschrift.. Vooraf bij adspirant wedstrijden ontstaat
noeal sauw eens rneningsve rsc hil over de duur van de
soËettí.id, vooral bij cle grote adsp, doet zich dit
nàgal eóns voor ' Mogen we. hierovel een volgende keer
eeis iets vernemen ' Dan hangen we het metéén in de
box, want er ziin ook sch. die er niets vanrveten


