
B Februari 1967 {e jaargang }ic' f7
RED"ACTIE s R.NTEUWI.AND lil.dc YRTES

J.SETHLXHEM Et JDEMI
Vaste roedewerker r P-v-d -Fe e r.

w.z.s. l- - OIDEBOORNf 0-1

y: yo:ol': lo:"f:'I 3'=':':'=*l*:'=
Hie Boarn sukses, bii \I/.Z.S. ?

Ik doar it net to sizzen .

lvij ha't dêr woun, ien goaltsje foun,
soks faft net to wearlizzen '

Us eftcrcin, wist dizze Snein,
Gàns wearstàn 0êr to bieden

Men wi-st op't lêst, efk die syn bêst.
d'oerw.inning yn to lieden .

Ek \ry.Z.S, stie op de bres'
orí Snits onheech to krijcn

Men foef mar oan, Lís ploeg fan boarn,
kaem raer soms yn it lijen

Yn't lêst'kertier, doe wie't safier,
Boarn koe dc hán opstekke

Twe .rounen f rl j, der daliks bi j 
'En d'oermacht koe men brekke .

Tah eakk e

Stipers fan Boarn, 10kt soks jimm'oart
Ryd Snein mei nei Trynw áld en "

Der noat sa'n dei supporters mei
om winstkáns to bihàlden .

Jac de Vos .

Dankjewel de Yos. Zo we uit bovenstaande hebben begre-
pen hcbben onze jongens een zwaar bevochten zege be -
haald in Sneek tegen iri/.Z. S. En gelukkig hebben we dc
aanslulting met C. 1.8. behouden

C..A.B. heeft nu 22 punten uit 14 wedstrijden
en ons eerste 20 uit 1l wedstrljden . Dus twee punten
en ién wedstri.id ninder . terwi.il de naaste concuren-
ten Black Boijé en Sticnê nu cfk 15 puntcn hcbben uit



13 vredstriiden Blue Boi j s beg-int nu af te zakken ' Ze

vórloren nu v a-n l.T.D. met I - 1 '
Zondag a.s. krijgen we de uitwedstrijd tegen

Trynwà1den ei hoewef ze-óp de le.plaats van ondercn

"láutt 
n"t 9 punten uit f2 wedstrijden: ?"in.het toch al--

Iila fastiee tegenstanders . Laat de baL het werk doen
i;Ë;";;--ófi t"uórtt niet door iÈ tegenstanders heen te
Ë;;i;;; Jullie zijn aller,rqal wel in staat een bal goed

ie pte-atsen Proóeer met goed open spel je tegenstan-
dcrs op de knieën te krijgen

Nu alvast Yreer veef succcs toegewenst

Zelf heb ik dezc zondag de thuiswedstrijde! be-
zocht. '"-Ma"g.t= vocht'ons deróe tegen Trynwalden I of
4-. 3 - 3 gcfiik \Á/at een kansen .Afin je k'unt eens
ncerrí;}c íaóftun- . lezè jongens voetbalfcn voor hun plc-
;i;t 3n trachten hun b;lki e wat af te sf-anken ' Je-'nner
ááí- "r- à" weinig belangstcili-ng 1s voor deze wedstrijden
*á.rt iri"" valt ëcht icÍs te genieten t en lacllen is een

le-onOe sport en dat kun jc-on-deze hL rcn" I{ipr geen
ianklankeÀ e.ls er cens i er'and nist of aLs lick van vcr-
t"óËïár'rËta ovèr z'n buik hcen rolt ' En dan die One Jan
r'éi-ri" 48 jaren op de'rug. Nog een voorbeeld voor vcel
jongcren.

Ons twcecit- specldc tcq:n Bcrgum 3 of 4 en won

met 4 - f- Het hao 20 - L rnoctcn zí jn, maar ze kunncn
áu-l"f over-al kr'l jgen.naar nu juist- níet tussen de palen
f""i"o" Jongens ' 

-Írainen 
' JufIie kunnen veel neer,

W;;;t zieÏ men jullic nooit op de t rainlng s avond en

Zoir.á rrirrrne jongó kerels . Breng toch cens dc moed op
J"-r.o* d ond eráagé trai-nen . Jull-1c wil-l-en aLI er'aaL zo
,r".rr ."au in frét eerste voetbalfenr maar dan zul jc er
;;;-ï"t; voor noc'ten doen orí dat te bereiken " Daar zvl
i" ,roo" noeten vechten on er in te korlen 'd- ''-- 

Zulfen we afsprekcn clat het tweede , in z'n
geheel op de eerstvolgende trainlngsavond verscheÍnt '

li/. de Vries

BEZOEK TR.AÍNINC
Vanaf de ecrste donderdag in .Augustus 1966

tot en met de maand d.ecember hcbben we 22 donderdagen ge-
hàd, tr.t'v *, 19 keer is ge traind. írn I keer niet in ver-
banó met te slechte weersomstandigheden' Tevens werden
in de maanden October en Novenber op 7 dingdagavonden ,
i""itri"n", schoud-n voor Ic elftalspelers ( + J "Adansc )

*àá""á"""p Eén avond niet is getraind l'v'm' wecrson -



orist.,nd ighcd en.
a. 't Kernrrlc clftaf-spelcrs totaaf 1,9 a, =
H. dc Roos 2l x
Ii. lkkerman I7 x
Sj,Huisrian 15 x
Y{ . Hui sman 14 x
"i\. Jeninga I7 x
J. Jcnlnga. 2L x
Gemiddefd pcr avond 7.6 'rl.an.
merking ncen dat I

1r: in .lugustus 2 nan twee ureken door vacantie verstrrk
moestcn latcn gaan

2e d ivcrse mehsen cens een trainlng ovcrsloegen i.v.m.gelukkig gecn ern st igr-. blessures
le S. Knol de dinsdagavonden verhindcrd was door a.nd e_re sportbeo cfenlng
4c l^te en lVil$ vooral- in October nogal eens moesten

overwerken
Mijn conclusie voor het le elftal luldt 63n ookr gocdnaar nog niet tcvreden . Jongens laat het traininlsbe_
zo-ek.nlct afhargen van dê we ersons terrd ighcd en en/óf vanjullic su.cce ssen of ncderlagen .

B, van dc overige
D . .lid cna 19
J. ./rd anse 12
C. de Bocr 9
J. Kramer 11
Sj.Wagcnaar 6
}Í. IC-e efstra 7
W. l?od cnburg 4

lVanner ik hierbij in aan -

scniorspelcrs noern ik de volgendcr
x ( i.ocr^ donderdag aanwczíg )x ( pas wcrr in october l.gonn^n)
x
x
X
x
x.

O. Schriencr
trï . Schri cne r
I{. Mc cstc r
J. Kal sb cek
S. Knol

25x
22x
a/ x
2Lx
f7x
lBx

I

L

Van dc juniorcn noem ik
20 trainingavond en ?

4 avond cn 1l rnan

gccn, d och alfecn aantall-en.
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Dit aantal 1co1 ',; d', laats 1,.' ti j I schrlkl-rílr.rnd t':rug 'J)r:
toone riode van hi,.:r van nits augustus to i; e ind octcber '
\ïai'zi jn hiervan de oorzaken iongens ? lle wcerrornstan -
dighedón of het vaak niet doorgaan van ju111c wedstrij-
den , of een andere trainer i-n de naand se ;'tenbcr ?

Hoor ik dit eens van iullie .?
Trainer de Vrics .

SPE],REGEI,S DOOR J" IIIIJIíHENii

RXGEL 8 BEGIN Y/N HET SPEL

Ijl;T bcgln íáfr-clc vrcdstrijd r,ccb clc kcuzc:
van doel of ócginschóp door hct opSooicn van cen gr:Id -
stuk worden beslist , le partij di-c de opgooi wint nag
of het docl kiezcn of dc beginschop ncncn '

Indien cen speler bij hct fatcn valfen van d'
ba.f door dc Sch. cen overtreding bcgaat voo|dat dé baf
de gi:ond hceft gcraakt, ncet dc-betreffcndc spcl.r wor-
den gewaarschuwd of uit hct ve l-d word en gestuurd, al
naar golant dc aard van cle overtredingr l:,aar .-en vrii
schop kan Àiet vuordcn toegckcnd aan. dc tcgcnpartij r 9r. -
dat àc bal- niet 1n hct spel was op het ogenbfik van de
overtreding , Dc Sch. noct daaron dc bal onnictrlv fatcn
valtcn 

- - 1

REGEL 9 IE B/,]-, II'i ETii UlT TIRT SPEI J
Ie láfiê Lrit het spcl- ind ien

hi j gehe el. cn al dc docl of zlif iin is gr-:passci:rd,
hcizfi-Eï6Fr.l c-Jrond of door dc l-ucht

b. als het spel door de Sch. is onderbrokcn 
'De bal is in hcb sp;l op elk a.ndor ogenblik. Va.tr h;t bc--

gin van de wedstrijd af tot aan het einde .lus ook af:'
á" f,i j van een doeLpaal , docffat of hockvlaggcstok in

hei speelveld terugspringt 
'b. hij tèrugsprj-ngt ván de Sch" of varr één der are-'ns-

reóhters, indien deze zicYL binnen het speclvcld bc -
vind t "

c" in gcval van een vcrond erstefde overtreding van dc
spelregels, totdat een besl-issing is gegevon.

DE BUi tENKXlilTEN dcr li jncn, rrye lkc nict brcd e r dan 12 cn'
- nog en-Zïl6l-vo rrncn dc grcnzen ttll .+"t spcclterrcln -

Í{ióruit ioígt dat dc zij cn docltiinen tot hct speel-
veld b eho rcn

Gaat ecn bat via de Sch. door hct doclvlak dan noct een
doelpunt wordcn to egck cnd
Gaat bij het nencn ven cen 'INDIiECTE vrí.jc schoP d c baf



,
I

na hit i.. nrali.in van d,' :lch. doolr h':t clo.:lvL;':]r. dan r:,ltg
gccn doef punt word cn toi:g;kl:nd , Txaer :1oat ..en doel -
schop wordcn gcgilvcn .
I{ont <i c bal tlgcn ccn toc schoui'vcr of tegcn ccn hond
clic zich binncn hct spccLvclcl bcvindt, d aJi noet de Sch.
het spc;l ondcrbrckcn cn docn hctvatten mct het latcn
vallen van dc bal .

Inciicn ccn tocschcur',cr tracht dc baf teg':n ti horr
dcn dic cloor het doelvlak zàL gaan ' doch hij ( zij )
raakt dc bal daarbij nict, DoclPunt
Raakt hij ( ,ij ) daarcntcgcn dc bal iÁrcf 

' dan noct dc
Sch, dc baf latcn vaLlcn, ook a} zou C. baf na dc aan-
raking door hitlj dor;lvlak zijn g:gaizn
TOT SLOT J Hct advics aan scheidsrcchters on cen itln-
Ëaal gcnolili.:n bcsllssing niet tc r,li jzigcn, is vcoral bc-
doeld voor het gcvat dat spcllrs op ccn andÊrí-' bcslis -
sing aand ringcn .

Tot cli volgcnde keer " J |IEM

SP ELTI.IIEN . JUNIOREI';
HOOID/FIILING 2x45 niinut.n
afd. l.B.C. 2 x 40 rl

aflc and.rc afd. 2xlO " (,i+BJun.
lus ook af d cling l,l " Í/aar O1d cboorn in spcelt .

PilPIr,LEli tcn hoogstr 2 x 20 ninuten .

rr n1,! ? ., 
^ 

D _n ''' Í:n.n!l.' rr

Hr:cf vrf cr: h,:bbcn r!--cd s gcvolg gagcven aen anzc
oproc1,. oi, hct abonncncntsgcld tc stortcn , Slechts cn-
kclcn- hi:bbcn dit nog nict gcdaan. Zouden zij alsnog
zo goc,d v,illcn zi jn d it cvr'n i,n ol.d c tc makcn .

1l( t kan,; stort tordcn or' "

Gironur,ncr' BrB79A van dc Coop: Raiffeiscnbank

.48 0 Nrf-tlirlLïi iT s GELI

tc Oldcboorn t.g.v. i. Iiioutryland .

, _ 9ij voorbaat_ogzc hartcl. j!e

EEN S],ECT]TE BEUJiT

d ank

Onze ver-.niging heeft vrijdag voor een week
een slechte beurt gei:i:akt, dcor- verstek te laten gaan
bij de spelregeltest, georganiseerd door de Heerenveen-
se scheid srechtersvereniging Ondairks de oproepen
in ons clubblad neldde zich geen enkel- 1id, zelfs was
er ni ernz"nd die afs belarrgsteflende deze zeer nuttige
avond bijwoonde . Onbegrijpelljk, rnen-durft niet mee
ie doen, "orrdat men geeÀ vól-doende spelregelkennls



heeft en als er dan iets
men er niet . ïielk een
lingen d ie al- h,rn vri j e
hun vereniging .

is, waaruít te feren val- t is
schriffe tegenstelllng net enke-
tijd belangeJ-oos opofferen voor

de Secr.

IVEDSTRIJD TRYN\ryJLDEN - OI.,DNSOOR}I

In gezamelljk overleg wordt deze wedstrijd a.s.
zondagmorgen l0 uur gespeeld, in verband met de radio
en-TEIètIsié-uitZend ingen V/ere1d kamplo ensc hap schaats-

Zij die met de bus mee wiflen rljdent ku-nnen
opgeven bij P.v.d.tr'eer, oxn tel-eurstelling te voor-

ysx!195=gsggce=19ss!3!9 EEeg!=gsgr=gssgg
Hêt Bestuur .

zich
komen

Het bestuur.der F.V.B. besloot :

f. de conpetiti-e seizoen L966/67 zal
worden beeindigd.

2. de conpetitie seizo.en 1967/68 zaL
op 26 en 27 .Augustus 1967

l. Voorbs is heb de beooef Ing on n:ec
seizoen f967/6e alle vredstrijden
op zaterdagen vast te stellen

\{i j publiceren dit ornreden diverse vacantie's misschien
hiernaar geregeld kunnen worden Het bestuur .

trl\IERTKlilNS VOETB ÁI-, ( 2e deel ) doos D.Benedictus
In 1869 werd het eerste voetbal in de Verenig-

de Staten gespeeld. Het was het Europese voetbal( soccer)
en het werd geintroduceerd door twee universiteiten .

Niet lang daarna echter, verbaasde de unlver-
siteit van Montreal, Canada, zijn tegenstanders in de
V.S. door de bal niet te trappenr maar te lopen net de
bal en deze te werpen . Eèhter de tegenstanders namen
het over in de betreffende wedstrÍjd en verbreidden het
zelfs. I{et werd snel populair en in 1876 werd er een
leaque gesti-cht door de betfokken scholen. Men noemde
het'nie[we spel "' Rugby voetba]- " . In 1882 hadden de
teans 1l spelers en er werden nog geen helmen en stoot
kussens ge'bruikt , Vroegere regels"stonden toe dat men

per 1 Juni

een aanvang nenen

ingang van het
voor B juniorcn

{
I
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de bezitter van de baL in de richtlng van hêt doel trok
Zelfs droegen spelers sons kled ing net beugels on de
schouders en heupen on dit trekken te vergemakkelijken,

nige spelreS"ls ' rn tegenstelling tot bij
ons is de bal niet rond naar ovaal . Hi- j is ongeveer l0
c,n. lang en lB c.n. in doorsnede in hct nidden Het ge
wicht is i! ons .

Het veld is 110 Meter lang en 50 meter breed.
terrryljl nitte lljnen dwars over het veld lopcn net een
ond erlinge af str"nd vsl'] 4. ! l\'l- ilet veld tussen de twee
doellijnen is 90 r:. Lang , tervi jl deze lijnen ieder
9 meter van de rand van het veld verwijd erd zi-jn.. De
staanders van het doeL zijn 6 r,e ter hoog. De bre'rdte
van het doel is 7 n' voor " coffegc" ( universíteits )
wedstrijden en ,", i:, voor wcdstrijden van de profs en
de high-schools ' Eigenaardig is ook dat de staanders
van het doel boven de deklat uitsteken

Een team heeft altljd 1l spelers op het veld,
? in de voorste finie en 4 d aarachter.Meestal i.s het zo
dat de 7 voor-spelers blokkercn en de pass opvangen "

De achterspefers of backs lopen met de bal, werpen en
of varigen de pass en bfokkeren .

Ilcn tr:an scoort, wanneer de bal in zijn ge-
hcír1 op, boven of achter de doellijn van d-^ tegenstan-
dcr Ís. [1en no-]:rt dit een touchdown ( touch = aanreken)
en teft voor zes punten " Daarna kan nen pr:oberen een
" point after tcuàhdown " te scorcn ( l- punt )' ttet
teàr, brengt de bal in hct spcl op de 2yarct-liin (= f.B
n. ) en probcert [ecsta]- dit punt te naken door een
" placer-kick ) Een speler houdt de.bal op de grcnd
en de " kicker " ( degene die trapt ) probeert de bal
tussen de staancers en boven de deklat door te schieten'
l,len kan echter ln plaa.ts ven de " place-kickl) proberen
dc baf over dc fijn te lopen ( dragen ) en hier"voor
krijgt n',en tu,e c Punten .

l,len scoort een vefclgoaf door de ba1 over de
deklat te schicten vanaf ieder punt voor de doellljn.
I\{en kan dit doen net een placc-kick of een drop-kick.
Bij dit la.:tste laat n.i en oe bal- op een punt vallen en
tràpt hct juist nadat het de grond raakt Het r:raken
van een veldgoef kan altijd ongehinderd geschi-eden, oni-
dat nen dit alleen probeert nadat het spel is stopgezet
na een 'r down " en nien gêen werkefijke kans op een
touchdown rneer heeft . Met eenrrdown'r bedoelt men dat
de clrager van de ba1 geblokkerd en tegen de grond ge -



werkt is .
t De tijd. Er wordt vier keer 15 nin. gespeeld.

De teams wi"sselen na elke 15 nin. van doelr tenvijJ- de
grote pauze tussen de tweede en derde speeltiid ls
Na de eerste en de derde speeltljd krijgen de spelers
één rninuut rust . Verder wordt de klok tijdens de wed-
stri.id herhaa]delijk gestopt . l'{en wêet dus nooit,
evená1s bij ij shockey hoe lang de wêdstrijd drurt .

de 60 rnin. zijn in zekere zi-n zuivere speeJ.tijd.
Dictus

w.z.s. f. - oÍ..,DEBOOllN I
Zo -gingen we dan zondag j.1. naar Sneek om

daar W.Z. S. te bekampen
Daar deze ploeg voor ons zo goed als vreend

was, wisten we níet wie hier de sterkste zoa zi jn ,

Na de uittrap werd ons dit echter wel- duide-
lijk. \'lt.Z.S.'ging er meteen stevi-g tegenaan en in de
aanval , rnaar wist niet te scoren .Ook gingen wij wel
geregeld in de aanval, naar deze wcrden ook stceds
áfgeàfagen Ondanks vettuoede aanvall-en van \1 .2.S.
wiét onáe veldediging ri an geen wijken , zodat we
net blanke stand gingen rusten .

In de tweede helft hetzelfde spclbcr:1d .
Toch kwarnen wi.i wat mcer in dc aanv al. ' maar janmer
een paar mooie kansen werden door ons onbenut Selaten-

Totdat inval-le r Jan .Adamse een nooie pass va-n
Sigron kreeg en deze beheerst inschoot Dat was 0 - 1-
'l.Z.S. heeft daarna nog van a1J-es geprobeerd om cp ge-
lijke hoogte komen en een gelijk spel uit het vuur te
s}ópen , maar onze achterhoede gaf geen krimp

YÍe waren dan ook dol gelukkig toen het eind-
signaal klonk en we deze zware wedstrljd haddcn gcwon-
nen , Jan. Kalsbeek

Zondagmorgen 10 uui spelen de .1r Junioren een thuis-
wed strijd tegen Irnsum .

Ook hler veel- succcs toegewenst .


