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A1 wer in drege strild

Xn dochs wie e1k wer bliid
Dat it iene purtsje dat rnen fong

Dochs mei nei Boarn tagong .

It like oairs sa bêst
Yn'n pcar nenuten f êst

Gyng Boarn op folle wlnst al stean
Hwat seach Trynwá1den skean .

Hwat setteh hja doe ta,
Gjin kàns mocht Boarn mear ha.

It moaije spuJ- gyng doe forlern
Gjln good skot koe- men sjen .

It publiek dêr holp hwat mei
Joech goede rie dêr wei

Mcn r6p " Lit net in wytbroek frij
De bal is dan foar dij "

Sa wrotte nen dê-r trobh,
Foar És Ín frcnd €cdoch.Yn't Iêstc skoft trof ncr ds roas,
It koe ek hast net oars .

Sa kin mcn hjir wcr sjen
Hoe frjernd 't sons rinne kin .

Dit sput dêr wolle wij net oan
Echt fuotbel freget Boarn .

Mei noed dus fierder Ccan ,
0p ien nci hoechst 'hjir stea-n,

Der komt net gau in oar oan ta,
Myn huJ-de moatt' jinm'ha

Jac de Vos
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Een doelpunt is gernaakt, zodra de bal geheel
en aI door het doelvJ-ak is gegaan , mits hij niet door
áen sneler van de aanvall end e-- part i j is geworpen of ge-
àóe;; àt net de hand of arm is geslagen en mits niet
andèrs in de regels is bePaald .

lndóei de Sch. door onoplettendheid voor
doelount fluit voordat de ba1 geheel en al de doel-liin
i"-eëp"""""rd en hij onmiddelijk inziet zich te hebben 

-

""rËi-"t, is toch hcÍ doelpunt -ongefdig 'Hij noct-het spel
of"Ïuu*'laten beginnen, dóor dg b* te. laten vallen op
óË pfaats waar déze zich bevond, toen hij het spcl staak
tc . ( Dus oP de dccllijn . )

Dc speciale aaridacht zil e-r 9p gevestigdr dat
de Sch. ve63 sfaan of dragcn van de bal- slechts qan.n?g
ingrij pen , indicn hij oozct aanwczig acht' Dit laatste
mofiÏÏ-aánwezig actriefr-Ïfraicn -de betrokken spelcr
in Oe gétegenheiá was ann of hand terug tê trekken'
b.v. i;die; het een ba1 betreft van afstand geschoten'
Ái; rrg dus geen rekcning houden met de onstandigheid
oi"oà Ë"trokÉen speler ( of een andere ) van het a?nr?-
ken van de baf doór arrn of hand, voordeel had, doch a1-
fcen of opzct aanwezi-g wa*s

-VëÍ iets dunkt mij, om even goed in de gaten
te houden . Want veel te va,ak ziet men, dat wanneer een
sneler de bat tcgcn hand of am krijgtr voor hands
wàrOt geffoten ( en geroepen ), terwiil uit bovenstaan
de duià'e1ijk bl-iikt' dat al-f cen wanneer opzct aanwcz j-g

i=, ." gef iotcn à icrlt tc v''óFd en
Hoewel dus het opzettelijk aanraken mct dc

hand of arrn strafbaar is, bodenke mcn wel, dat een-spe-
ier stceds noet trachten te zorgen, dat de ba1. hard of
am nict kan raken .

Ofschoon dc aanval-lende partij gcen doelpunt
kan makcn met behulp van hand of aru, i's ecn uitzinde-
rlng gemaakt voor dè doelverdediger. Zoa dezc de bal
áoó? Ëui dóe1 van de tegcnpartij. kunncn werpen, hetgeen
meer thcoric dan p.rakt:,jX isr dàn moet.hct doelpunt
worden toegekend -.( ocfcnen Hottie. . )

{f9

Tot zover deze keer . Jeem .
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Je, we waren toch allelllaan wel tevreden ,
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tocn de scheid srechter hct faatste fluitsignaal bIies.
De uitslag was J-3, naar twee minuten voor het eindsig-
naa] stondon we nog met J-2 voor .

Oldeboorn I was het sterkst, naar de goeltjes
bleven uit . Xcn klcine fout van onze achterhoedc en
de gasten namen de lciding en het duurdc heel lang voor
dat de gclijkrnakcr kwan. Goed doorlopcn van K,',.Viersna
werd beloond l/laar na een serie gemiste kanscn alan a.nze
voorhoede nanien de gasten inccns weer een voorsp-rong .

Na rust weer Oldeboorn I sterker. Het zat er
dik in dat er een goal moest komen en zowaar Jan Watze-
ma zorgde er voor , Dick van Leeuwen kreeg een paar
schitterende kansen, maar wilde ze graae be\'ryaren voor
een volgcnde keer , zci hlj . Na hcef wat gehamewar
cn getrap voor de goal van Trynw. zotgde Gorter voor de
voorsprong 3-2.

Wij roken de overwinning en hadden dat ook ze -
ker verdiend, maar voetbal is altíjd nog zo, dat het
niet cerder aflgelopen is, d e"n na het laatstc flultje
van de scheid srechtcr . -Een aanval in de laatste ninu-
tcn van Trynw. op ons doel leverde zowaar voor hun hog
ocn doc I punt op

Vïc hrbbcn al1enaál na enigc wckcn rust, toch
wcer eens hccrlijk gcvoetbald cn er ión puntjc van o-
vergchouuen . Jongens dit putltjc wcrd ook van ons ver-
wacht door het publick en we áaan door .

O ja, dit nog . Vi -1,1R BLIJVEN ONZI SUPPORTERS"
Natuurtijk gaan we allcmaal- nae'r ons eerste elftal toe
on hcn tc zicn voe tbal-}en en dat begrijpcn ne ook best.
Maar ,

betcr
eff t al

UYi STXUN ÍINBBEN \ïIJ OOI{ NODIG
Dc prestatic's van ons derde cl-f taf wordt nog

als al-fe feden cn donatcurs cens naar ons derde
kwancn kijken en on hen ean te moedigcn .

H._de Jolg
TRYNV/JI.,DENI - OI-,DEBOORNl 1-I

In deze wedstrijd hebben vve neer gcluk Sehad
dan pech . We begonnen om tlen uurr vanlrycge de wereld-
karrrpi o enschappen schaatsen . Het veld was een beetje
hard door de vorst Het begin lcek hoopvol voor cen
zege, want .4te maakte een doelpunt uit een vrije trap.
Helaas had dcze goal een verkeerde ultwerking . \Ve wcr-
den in de verdediging gedrongen en de tegenpartij beuk-
te op ons doel Doordat zij ook geen succes hadden
konden wij het spel vcrplaatsen en hielden we het tien



minuten vol om een beetie knap voetbal te laten zien'
In de tweede helft hetzelfd e beeld ' Geluk-

kig dat de scheidsrechter dc z aak goed in handen had t
want do jongens van Trynwàlden trapten niet a11cen
de bal , áati h.dd"n het ook voorzien op je ledematen'
2i.i snêetoen te ruw en wij konden er Seen goed voet-
bal tègenovcr stcllcn .- We1 kregen we enigc kansen, r:aar de kansen
van Trynwáldcn waien talrijkcr en gevaarliiker . En
hun goal- kon dan ook niet uitblijven . Er hing een
tweede goal in de lucht voor de thuisclub, Iiraar ge-
lukkig ioor ons, stond de paal cen oventi-nning voor
hen in de wgg .

In de laatstc minutcn kwamen we nog even
opzetten . Hel-aas het was tc laat en we rnogcn blij
zijn, dat we een puntie mee naar huis konden ncncn'

S, KnoI

WIE VÍORDT KANIPIOEN IN DB 4e IO-,1IS II ?
Na 14 wedstrijden kunnen we gevoegliik aan-

nemen, dat de strijd orn de Le plaats verder tussen
CIB en Oldcboorn zaL gaan De ptoegen ontnoeten e1-
kaar niet ncer . Het gaat er nu nog om, tlie dc nees-
te punten uít de resterende wcdstrijden zàL ]3alen .

CiB start net 1 puntje voorsprong. Zwart-\ryit 1et op
uw zaak. EIke wedstrijd zai zwaar wordent dat staat
vast, doclr een algchcic inzet van hct gehelc elftal
kan óe kroon op het werk zctten, ten-minste als C1,B zo
vriendelijk vril zijn, nog cens ccn schevc schaats tc
rijden De stand luidt ;

C.l,.B. 14 wedstr.
oldeboorn 14 rr

Nog tc spclen wcdstriidcn zíin ?

C.l.B. tiruis tcgen D.Í.D. Trynwaldcn en de-Sweaeh
Í uit tegen Sticns-Black-Boijs cn 31ue-Boijs

Oldeboorn thuis tegen Bakhuizen- Stiens-BlueBoijs

'r uit tegcn
Voor puzzclaars en
kansen tc berekenen

22 punten2r|'

en W.Z.S .
Black-Bolis en M.K.V.

andcren een mooi progra.runa om de

S eorc t ari s
Zondag a.s.
l- t. aanvang

speelt 01d eboorn
11 uur. vertrek

1 .t, uit tegen l-,angezwaag
10.15 uur


