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Doe't w.z.S. yn't fjild hjir wie
en tlge oan de oanfal die

Doe koe rien tige gau al sjen
it is foar Boarn hjoed wer forlern.

trVij toehten nei de thé, 't kont klear
de oanfal'krat Zwart-l'fit dan mear .

Mar d ie nen noch sa haren bêst,
ít siet bíj Boarn foargoed wer fêst.

-ds Boarn noch elke wedstriíd wint
C.n.3. tsj*in Trynwàfden hin forsint

It glet op in " beslissing"yn
nar dórop stoarj'ik mij net blyn.

En stcl nou dat Zwart-wit dit woun
' _.. cn ís. ploech. waerd dàn Kanpiocn

Dit soe bij tis in feestjoun jacn
nar koe r.cn't yn dy klasso dwaen ?

Ik fyn, it kont ,i" 't tO"t fan pas
to spyljen yn de 4e klas .

ft twadde plak, há1d dit hwat fêst
dat is foar j ir:ine ficrwei 't bêst

'iJn 6;ict it op fan't hjerst wcr ta
wol skutters yn de oanfal- ha.

Geam nct to let dêrfoar yn't spier
In " perspectief" foar't oare jier .

Jac. de Vos .

Zo lJ ín enkele dagbladen hebt kunnen l-ezen viert de
Heer de Vos deze week en we1 op zaterdag B .tlpril z'n
45 jarig jubileum a1s voordrager . We willen de Yos
dan ook nanens de redactie van ons clubblad van harte
feliciteren net dit evener,ent . De heer de Yos is
dit jaar een van onze trouwste medewerkers geweest .
Prorit icdere maandag, a1s ons eerste die zondag een
wedstrijd had gespeeld, kwan de Vos z'n gedieht aan -
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bieden en ik kan
Ol-d eboorn een warm

De Yos we
kurrnen plaatsen .

U verzekeren dat hij ons voctbal in
hart toedraagt .

hopen nog nenig stukjc van je te
Red ac ti e

we will-en deze keer maar beginnen bij de jong
sten . Onze junioren B. hebben de volgende ronde voor
de FRIïSCIIE-CUP gehaald. De eerste wedstrijd tcgen
Oosterlittens werd verloren met 2 - l- - De thulswed -strijd werd net I - o gewonnen, zodat er oen beslls-
singswedstri jd nodlg.was, Deze is Z aterd agr.'id d ag te
Irnsum gespeeld De uitslag was 0 - 0 en ook de ver-
lenning bracht geèn overvinnaar, zodat er geloot moest
wo.rden En nu hadden de onzen het geluk mee, zodat zc
in de volg'ende ronde mogen uitkonen-. We wetón nog
niet wie de tegenstander zal zijn .

Ons eerste heeft de aansluiting net

de stand aan de kop is

C..4.8. genist C.á.8. heeft nu nog naar één punt no-
dig om zich kanpioen te kunnen noemen . C. -1i.8. heef t
ons echter menigriaal de kans geboden . Stonden ze eerst
twee punten op ons voor, dan kwamen we ureer gefijk
doordat ze een wedstrijd verloren , maar nu zalLen ze
toch wel a1les op all-es zetten in hun laauste wedi tstrijd om dat ene puntje toch te halen .

Ilet zat er voor ons deze zondag ccht niet in
Onze voorhoede schijnt geen openingen te kunnen naken.
Ond anks omzettingen in het el-ftal_ kwam het goede schot
er níet uit . Misschien hadden onze jongens met cen
beetje geluk een paar.goaltj es kunnen krijgen, nakenis niet eens het gcede woord , b.v. to r,.:r de b a.l_ ot-e r
de keper heenstuitte en precies langs de verkecrde
kant van de paal_ gin8 . Het is wel janner, naar níe ijs
aan te doen . Een volgend jaar beter .

laten ze ín ieder geval proberen dc twccdeplaats te behoud en , en trachten de nog rosterendc
wedstrijden te winnen . Een tweede plàats is evengoed
een nooie prestatie... Het eerste jaar in de {e klas en
dan direct op de tweede plaats .

C..A.B. 19 wedstr,
Ol-deboorn 17 rr

ne Sweach 18 rr

Sti ens L7 rr

31ue Boi j slP tl
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---Ziezo, we zíjn nu de belargrijkste regel rn.i.

genaderd en daaron zu11en we deze dan ook uitvoeriger be_handelen dan de tot dusverue behandelde regels. Oaár gaànwe dan.

-Een speler noet worden gestraft met het toekennenvan een DImCTn VRrJE SCIlOp, te nenen door de teEennariii
op de plaats waar de overtreding geschiedde indiËn [i; oó_zettelijk :
1. een tegenstander trapt of poogt te trappen .B. een tegenstander doet vallênlïaarond er- i s te verstaanhet faten vallen of pogen te laten val1en met behulp

varr de benen, of door voor of achter hen te bokken iC. spri.ngt op - een tegenstander
D. een tegenstander op een ruwe

tegenstander van achteren aanvalt, tenzij deze
niet opzet hlnd ert.
t egenstbnd er sf aat of poogt her.. te sl-aan.
tegenstander vasthoudt r.et ziin hand of met enig
van zijn arn

tegenstander duwt ,met zijn hand of net enig deelztJn arm.
baf net de hand speelt. Dit is de bal net hand ofdraagt, sl-aert of voortd uwt.

fndien cen speler van de-verdedigende partij opzettelijk
een der hierbovcn genoc:.de 9 ovcrtrcdingen 6cgàat in zíjnstrafschopgebied, dan wordt hij bestra.fÍ met óen strai l
schop ïen strafschop kan vrorten toegek-nd, onafhanke_lijk van de plaats waar de baI zich bevlndt. nits frii inhet spel is op het moment dat de overtred ins' b innen trËt -

s . raf schopgebi ed geschiedde .
Een speler n:oet worden gestraft met het toekennen

van een indirecte vrije -schop, te nenen door de tegenfar_tij.indien hij éón van de vi_ji volgende overtredirráun'Ue_gaat .
I. speelt op een wijze die door de S. gevaarf i.ik wordt Ee_acht, b_.v. poogt de bal te trappenr-indien àezc door"

een doelverdedlger wordt vastgehouáen .2. Eerlijk aanvalt,-.dat is met dé schouder, indien de balzich niet bevindt bir-nen het bereik varr de betrokken
-spelers en_zij niet bepaaldelijk de bedoeling hebUendeze te spelen .

3. OpzetteJ-ijk een tegenstander hindert, terrvijl híjzelf

of gevaarlijke wijze aan-
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de bà1 niet speelt, b.v. tussen een tegenstander en debal gaat lopen of zi jn lichaal,*. d aartussen plaatst ,net de bedoeling daaÍ'nee zijn tegenstander te hinderen.
4. De doelverdediger aanvalt, behalve wanneer deze I

a. de ba1 vasthoud t
b. een tegenstander opzette].ijk hlndert
c . zich buiten zi jn d óélgebieilbevind t .

5. JlJ.s de doelverdedi-ger de bal- draagt, dat is meer
dan { passen doet, terviijl hij de bal, zonder deze
op de grond te laten stuiten, vasthoudt .

WORDT VERVOI,GD Tot de volgende keer
JEEM

Van Douwe Oosterbaan ontvingen we nog onderstaard stuk_je van de Junioren-wed st ri jd 01d eboorn-Oo s t erti t _
tens. -

De derde en l-aatste wedstrijd die we tegen elkaar speel
den, werd gespeeld te Irnsum. Twee keer een half uu;.0osterlittens, speelde steeds in de aanval, zodoende hadde achterhoedb het noeilijk . De keper máakte een overtreding door te veel passen te doen.-ne bal nocht erniet in één keer in. ào deed de speler cen tikje naár
een andere speler en die gaf de ba1 een schop. De kee- fper rea€eerde er niet oi. Gelukkig kwam Oe tràt tegen de :
!?af., &rne Dijkstra nem een vrije schop die zat, maar 7

Piet Rodenburg stond buitenspel Na dà rust bleef destand ook- gelijk , Toen was de wedstrijd afgclopen .
De stand bleef 0 - 0, daardoor noesten wij nog èen kwar_tier spelen en dat bleef ook 0 - O- Toen áoesf er geloot
word en. .4m e Dí jkst ra zei n KOp '' . lve zagen al1enáa1
naar de. rígnt . Eej IaE &o!._Wg laclden_gcwonle! : _ _
fn de volgende ronde spelen de
Zwa]uwen . De eerste wcdstrljd
on half vi-er in Oldcboorn .

jongens tegen Leeuwarder
is a. s. z aterd a€nid d ag

Doe je best jongens en
veel-_succes toegewenst_.
Zondagmiddag 2 uur is de return-match

or,DntsOoRN 1 .A - otDEBOOnN 3
De opstelling van het derde i_s al.s volgt .

J. \rya€enaar
Cor Jll-d ers

.h. Nijhoft H.
J. \{atz ema- J. Ni euwland-

de Jong C- de Boer
K. Wi e rsma-l . Gort e r-D , v . Le euw en .

J . Vel trnan


