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Ja, U hebt het goed gelezen . De jeugd tegen de oudies'
De opstellingen zijn afs volgt ;
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D. v. le eurqen-L . Go rt er-K. Wi e rsma-J . Ni e uw1 and -J . Watz ema
H.Be{'kenbo sch H.de Jong l,.Nijho1t
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De junioren spelen in

De competitie voor 1 .r1. is afgelopen . In deze afde-
ling is .Akkrum I i karopioen geworden. in de wedstrijd
tegén onze jeugdploeg . In verband hiermee is lkkrum
een bos bloemen aangeboden .

Voor onze /r..Junioren staat nu nog een
wed-etri jd op het programma tegen een-jeugdploeq van
Róbur eï Veiocitaè uít .Apeldoorn op Zondae 'I. Mei
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De \4 elpenpL o eg is

Fri-e sJ-and-cup .
ingeschreven voor de

Reserve C. de Bo er
Ileêr R, Mulder
WIT SHINT

Maandag j.1. is de loting
Motel te Heerenveen .

De eerste wed stri jd t'uordt
volgende week al- gespeeld Wij zijn
ze eerste tegenstaldet z a)- zíin .

verricht in het

vennoed elijk de
benieuwd wie on-



'TERSLiG \ryEDSIRIJD TRYIÍY/ÁLDEN 3 - Or,rEBOcRN l
De laatste

hebben we niet met een
Integendeel. Het werd

De eerste
ru6, maar toch moesten
achterstand aanki. jken

wed strijd i-n deze competitie
ovelw inning kunnen beeindigen.

een gevoelige ned erlaag .
helft hadden wij de wind in de
we b1j de rust al tegen een 4-l-

Daarna begonnen we weer met nieuwe moed om

er toch nog iets goeds van te ma&en" Dat viel tegen de-
ze ploeg tiouwens niet mee , daar ze _bikkelhard zijn en
dan-heb6en we 3-iever een nederl-aag, dan dat er kapotte
benen komen . Toen de sterrd 6 - 2 stond werd J.:n llieuw
]-end in het s traf schopgebi ed gevloerdr zodat hij een
penalty mocht nemen. J err rram hem goed mear te vroeg- De
tweede maal- schoot h1j j c.mner genoeg na.ast . Ook TrYn-
w?,lden mocht een strafschop nemenr daar ondergetekende
een speler l.iet haken volgens de scheid srechter . Deze
werd wel- goed. genomen -'l - 2. In de laatste minuten
scoorde Trynwald en nog éónmaal , zodat de eindstand B-2
werd . Bij ons werden de doelpunten gescoord door
oorter cor .ol-d ert s -
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IiNVOEBDER ÍíENK DE JONG schrijft nog het volgende na het
beeindigen van de competitie van OI,DFEOORN l

0nze competitie is ten eind e .
Voor ons derde elfta]. is dit nict laatr maaï

met het oog op de voorjaarsdrukte vinden verschej.dene
spelers dit niet gek .

In deze competi.tie hebbcn we I punten uit
12 wedstrijden verzame l-d.

Toch wil- ik graag even Uw aandacht vestigen
op de wedstrijd voor a.s. zondagmorgen 11 uur .- Dan speelt het derde eLftal tegen de aspi. -
ranten J-/i . Ik heb horen fl-uistern dat er weddenschap-
pen zijn afgesJ-oten van ]- tegcn 5 dat 01d ebo o rnlverli est
Ha , dat moet nog, z o:.attg er geen goal 1s gevallen is er
nog niets stuk .- Dit is dan tevens voor de hcer Berkenbosch
z'n afscheidswedstrijd , daar Berkenbosch Oldeboorn Saat
verlaten ' ïk wi} graae de heer Berkenbosch bedanken
voor a11es wat hij voór ons derde heeft gedaan. Na de
wedstrijd hoop ik daar in de box nog even op terug te
komen . Ik wil- tevens hierwan gebruik maken de spe'!ers
van ons derde plus Siebe te bedabken voor hun sportieve
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ongang in dit seizoen
de aanvoerder Henk de Jong .

OLDEBOORN 13 - IRNSUM 18.
Zonda4 ! maart moesten we voetballen tegen lrn-

sum . Het ging in de eerste helft nog niet helemaal ge-
smcerd . Maar wi-j waren sterker dan ïrnsum . Wij waren
njcest op de hclft van onze bezoekers , maar het lukte
één ya/r dc spelcrs van ïr.nsum om er vandoor te gaanrv/ij
trachten orn de bal te stoppen, maar hct wou niet
Hij schoot in, het was helemaal geen hard schot, maar
onze keeper Sietse Jager J-iet hem door dc vingers glij-
den . Dus 1 - o voor dc bezoekers .

Na de- rust hebben we a11es op al1es gezet. We
kregen een paar vrije trappen, maar het Lukte onze voor
hoede speJ.crs nict om de bal .in de touwen te trappen -
l,{ aar we moeten er ook nog heen, en dan maar afwachten,
winnen of verliezen .' Sietse Rodenburg .

Bij de wedstrijd Jlkk rum 1.À - Ofdeboorn 1I, kwan H.Wage-
naar in botslng met Jel-le Hempenius Di.t had voor de
.drkrummer jeugd speler ernstiger gevolgen, dan het zich
eerst liet aanzien . Bij nader onderzoek bleek n.l.
dat Jel1e zh enkel- gebroken was .

Na"rnens al-le .j ongens van l- I , bestuur en coa-
missie wensen we Jelle een voorspoedig herstel toe .

de Jeugd commi ssi e

Z.ÀTNRDNGMIDD/G 2 uur
Vi]SPOLIN 18

De opstelling hangt bi j

de wed stri jd
-0tDm00RN1B-
J.Bethlehen .

.Le ]d cr J. wagenaar .

SPEIREGELS dooT J.MIJNHEER
REGEI] 11 BUITENSPEL

Een spclcr is buitenspel, wanneer hij 0P IIET
OGEÀEI,]K D.4T DE B.4J-, WONNT GESPEEID, DICHTER BIJ DE
DOELIIJN V.4,N ZïJN TIGENPTRTIJ IS l/N DE BlL, behalve
.A. indien hij zích op zijn eigcn speelhelft bevind.
B. indien ten minste twee tegenstanders zich dichter

blj hun cigen doelJ.ijn bevinden dan hij .
C. Indlen de bal- het l-aatst een tegenstander raakte

of het laatst door eèn tegenstander werd gespeeld.
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n. indien h't j dc b.lr r'.chtsrr''''i's ontv-ngt van cen
doelschop, hoekschop, inworp,- of indien n1j {e bal be-
Àácht:"eOl'onrniddelijk nadat de Sch. deze heeft laten
vaflcn .

Voor een overtreding van deze regel moet een 1n
directe vrije schop worden gegeven '

Of een ápe1er Ëuitenspel is, moet dus niet worden
beoordeeld nàar het ogenblik dat deze de bal ontvangt
*à." op het ogenbtik dat de ba1 naar hcm wordt ge -
sueel-d door ecn porbiigenoot .

Een speler óverrióedt niet noodzakelijlrcrwijze-
deze rege}, indien hij zich buitenspel b'evindt en zich
een wei.nig' buiten het speelveld begeeft' oni de Sch'
duidelijk-te laten zien, dat hij niet aan het spel
deelneeót. loch indien de, Sch. van nening is, dat een
flergelijke beweglng ait tactisch oogpunt wordt ge--.
.".[t, óf "en 

mislóidonde beweging iè en de spelcr di-
rect áaarna \À/eer aan het spel deelneemt, moct de sch'
ffuiten voof buitensPcl --eivrls IlN SPElxRs .-Gij kunt noolt worden gestraft,
tenzij gij voordeel vcikri;gt.uit uti- bui t ens telpo si-
tie .' Ïnàiu.t IJ zich dus in buitenspclpositie bevindt
houdt U dan buiten het- spel - Bemoci U niet met de
tegenstander, hindcr dezc niet en wck niet de schijn
Olf te doen . Draag ook zorg de doefverdedigcr het
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uitzicht niet te bclemmeren .

TEN SLOTTE . WANNEEF men zich
vind't net de balr kan mcn niet

Tot de vol-gendc kcer
VJIN DE FED.ACTIE

op dezelfdc lijn be -
buitenspel ziin -.

JEEM

Onderstaande Lezers worden er op attcn'; gc-
maakt. dat zii hun f . 5.OO voor 'ab onncncnt sg e id tot
op hcáen nict - hebbcn bet-.al-d' U kunt dit alsnog storten op girono, 858790
v.d . Coop. Raiff cisenbank te Oldeboorn of, betal-.en
bij Roel-Nieuwland. Wij hopen dat-U dit alsnog even
zuít *illen doen. Mochten wii in de maand l\{aart nlets
van U hebben ontvangenr dan nemen wij aan dat U geen
bel-angstelting meer heeft en zullen wij het verzenden
stoppen.
0. Veltman
H.v.d.Duin
J. Brand sma
P. Goeryes
J. Postma .

P. de Leeuw
á. Ve enstra
.À. V1e eshouwer
J. Kleefstra


