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.[l sinds vier weken was er geen copie, zodat er
er ook geen krantje kon ultkonen

De oorzaak hiervoor lag in het slechte weer"Drie
weken achtereen ïverd er geen enkele wedstrijd gespeeld.

Gelukkig schijnt nu de natte moeson voorbii te
zljn en zo gingen afgel-open zorldaS in het noorden weer
b i.ina alle wedstrijden door,- Onze elftallen kwanen all- emaal weer in het veld
en met wisselend succes, Ons eerste verloor te Gorre -
dijk met 3 - ? varr de club van dle naan en staat nu zes
punten achter op diezelfde club

Ons twèede won met 8 - 0 van Blue-Boijs 3 en
d e Junioren 1-4 wonnen met 2 - 0 van Irnsum l.A .

Hieronder votgt dan eerste een artikel van jul-
lie trainer .'

De training cp 16 nov. j.1. werd bezocht door
in totaal 16 spelers, waaronder l-0 speJ-ers van het eer-
ste el-f tal inclusief reserve Chris l-.,antinS . Si .Huisman
en H. .Akkernan waren afwezig wegens zickte '

Na een norrnal e tralning met o.a. conditie en
baloefenlngen , schietwerk , keeperstraining enz. ging
mcn douch"'waarts.

In de kl.cedkamer werd door ondergetekende een
vernanend woord gesproken net het oog op de belangrijke
wedstrijd voor de a.s. zondag . Tevens werd nedegedceld
dat cr de a.s' zondagloorgen om 11 uur een besprekin6 was
i.n café v.d,Feer . persconlijk had ik nog een onderhoud
rnet Chr.Lanting, in verband met het feit dat hij voor
dezè wcdstrijd niet in het eerste werd opgesteld en als
resèrve vuerd geplaatst .. Deze speler had hierwoor be-
grip ., paste zich aan en trainde nonnaal

Bcsorckinr zonda;morgen .
Na een inleiding vclt onze voorzitter was cr een

praatje door de trainer . Hier werd b.a. besproken het
trainlngsbezoek . Sind s 10 .rtrugustus werd er twintig
keer getraind , hieraan werd deelgenomen door :

S. Knol
Jan Kalsbeek
D . .il 

age naar
M. Kleefstra

16 maal Sj.Huisnan ". 15 maal
11 " H. ,4kke rman 13 tr

l0 rr J. Jeninga 17 rr

A7 r' 0 . Schri ene r I7 tt



\J. Schriemer
J . lld amse

16 maal
10 rr

H. de Roos 20 maal
Chr.lanting 2 tt

Blessures ,enz. belnvloeden deze stand nadelig .

Verder werd hog cven een teru6blik geworpen op de reeds
gespeelde wedstrijden en hun bijzonderheden .

Tot slot werd de deze zond'a8@iddag'te spclen
wedstri-jd tegen Goruedijk besproken .

. Hier volgen in't kort de belangrijkste pun-
tcn uit dezc wcdstrijd .

- 0 Sj. Huismen vetoarzaakt een penelty
- 1 Mooie voorzet wordt door Durk cven

een kopstoot afgewerkt .

1
I fraai met

L - 2 Ilen schot ven Durk stuit af, doch meínie schiet
noalt

2 - 2 Goredijk naakt uit cen corner gelijk, door
. sfechte d ekking

3 - 2 Goedc inzet gomedi jk. dckking onvoldoende .

CONCLUSIII Lc t midd enve l-d werd na d e st,: nd 1 - 2
pri; sg6!-even-ï- ',,'eE:rom ? waarom wi-"ren vrij niet op dat
middenveld ? lllr was geen aanslulting tusschen voor en
achterhoedè Dit kw crr door de sleèhte condítíe van
édn of necr spelers , voortkonende uit een stomechtige
Zaterdagavond , ( gehoord na de vredstrijd ) to laat
naer bed cn J l ? nit is stijlloos heer of heren
speciae.l ten opzichte van jul1ie serieuze cclf e€iaè en
reselwespcler ' Trainer sj.veenstra .

BILIE - BOIJS 3 _ OID]IBOORN 2 u-ó
Iinde.Iijk lieten de we ersomst a"nd lghed e n

hit weer cens toe, det cr kon wordcn gbvoetbald, .Àl in
de eerstc minuut werd de scrie geopend.door Steven. Na
een kwarticr spelen was het al tluiàelijk dnt de Bl.Boys
defensie was te verslaan Uit mooie kansern scoorden
Pieter en Rein , Dit betekende J - 0 . Nog voor rust
kon Dictus de stand tot 4 - 0 opvoeren. De thee hod
Dictus blijkbaar. veel goeds gedaan, waRt .na een half -uur spclcn had hi.i r.1 J Êoe.Is Aesco.ord. Dnarna viel-het èpe] wat uite"en, módi door-de grotc voorspronÉ'
? - 0 die we hadden. Het }aatste kwartier werd een rus-
tig kwartiertje . Blue-Boij s dat bijna nooit tot een
eoede aanvsl kwam. kon niet scoren . In de laatste ni-
iuten wcrd hct zelfs. nog 8 - 0 door een mooi e ;oal vl,n
Jan Kra.ller . Ne dit moóie resul-taat steen .we nu
op een goede 2e. plaals met sl-echts I verliqspunten.

J . Dijks tra



EORNÏDÍJKÏ : OIDI1tsOORN I 3 - 2
Ook afgelopen zondag kwam er a;an onze neder.-

lagen-reeks geen elnde, a1 hebben we lange tijd ult -zicht op een beter.resultaet gehad . Jamner, want hetgat ordt nu wel erg groot en het ze.l moellijk worden
om ons te kunnen handhaven , maar mced verloren al ver-Ioren cn dus gr"an we noedig verder

De-wedstrijd waË er één on geuw te vergeten
Groots voetbal werd er niet gespeeldr.naar de.tnàet
was" groot vooral- van onze kant; de wil 1s er dus rivel .
Oldeboorrr begon onzeker, mear ki:nsen ontstonden er niet
voor Goruedijk . Hottie heeft het niet moell1jk gehad
de cerstc helft en toch moest hij vi.ssen en we1 uituit een penc.lty ontstaan, toen óén van de Gomedijk -spelers in het beruchte gebied vrerd gevloerd. Dit wa"s
een tegenslag; maar oldeboorn had het antlvoord kle.er. .Uit een snelle aanval over rechts kopte Dirk prachtlg
inl-1.

Na de thee gingen we op dezelfde voet voort
en dit J.eldde ryeèr tot.een treffer en hLerwoor was MeÍ-nie aansprakelÍjk. Het ging 5ced, maar Oldeboorn ver-
zuinde door te drukk:n .en met twee rot-goal€ kon Gor-redijk de overwinning grijpen . .Gezién het. spef had
het misschien andersora mqeten zijn, ma4t de pechfac -_tor speelt bij ons dit jaar we1 een grote ro1 .

H. llkkeryre"n .

JUNIOREN OI.,DESOOIN ]- - INNSUM 1
Zondag speelden we tegen Irnsum Ne" één

mlnuut te hebben gespeeld, was het Cor die de scorc
opende 1 - 0. Na twee minuten was het aL 2 - 0
door Sipke . Zo bleef het tot aan de rust en ook
na de rust werd cr door ons niet ncer gescoord .
Ne een kwartier in de tweede helft botste Harrl tegen
een tegènstander . Ze werden er a11ebíj uitgestuuid .( ik heb het nict êezien, dus kan ik ei niet over oor-
delen ) Verder verl-lgp de wedstpljd rustlg. En de elnd
:':"1 :t:": ? -2'- - - - r.q de-Jons
Van llddy Vink ontvingen we het volgende schri jverr ..

d ank
de

zlek-
mij

Veel dank neltrêns nij en rcijn vrouw en
hoop dat het eerste nu eauw dc eerstc ounten bin-nen'haalt n. Vink

Hiennede b-etuig ik mijn hartelijke
aar het bestuur en ook het eerstè e1ftaI, ioorfruitr:and^en die ik cntvangen heb ti.jdens'ni.jnte en ook aan de leider ían het 2e"effiaf-àfe
tr.i.t het ziekenhui.s opgehaa]-d heeft .



Vo)r dit
steld
Zaterd ag 25 Novr

weeken4 zi-jn de volgende wedstriiden vastge-:'

Oldeboorn-vet. 0. N. S. 2
irnsun 18 - Oldeboorn 13 3

uui

7,ond ea 26 Nov.
Nleuweschoot- 11 - Óldeboorn l- I 11 uur' Oldeboorn 2 - Stue=Èoijs 3 10 rr

weet'niet of dit uur toed is . Uw 1e1der geeft op
10 uur, terwijl het F.f .B. nieuws aangeeft ll uur.
,De rpstcl-ling van. het twoede ziet er als volgt uit

, J,. .Dijkstre 
i

.\7. \ïuite R.Dem. aanv" J. Tichelaar
, ' 11.. Roodenburg . H. Poepjes

.P . Ho ek s tr'a-B ened i c tus-lïlHui snan-J . franè r-R . Knol

Opstclling Junioren I I
H. Nieuwland

M..IJ..v.tr .Yel.de . /r. Jeeninga
. J.Giêidanus T. Kra.Ile.r S. Brander

S. Jage r-S.'rla.tz ema-J. rlkkernel-J.de Jong- C.I(leef stra
Rescrïes P.de Vries en lU.J.v.d.Velde

vertrek- 10.!5_uur_per_egt9 :
Voor de JUNIOREIi B vrordt de ionpetitie stop gezet

--ïfr-2-iDéê6mber tot 1 Maart .

Het. eerste elftal speelt zondag thuis tegen trokk:m
cen opstelling is niet binnengekomen, zod-rt ik U
di", nlct kan ;even
Àls ik
cfftal,

het nou cens voor het z:6gen had, dan za5 ons
voor zondag er e.ls'vo16t uit .

II . Ni c uwf and
:

H..Akkenndn
' Jan Jeriinga

M. Kl-cef stra
S, \Jat z cma H'

Jan Kal sb e ck

Sj. Huismarr
. ','ir . Schri emer

de Roos R. Kno].
D. Wagenaar



Evoluties in de spelsystemen

De voetbalsport geniet een bijzonder grotc populariteit. \/ele tien-
duizenden voetballieÍïebbers bevolkcn's zondags de tribunes ronrl-
om de velden cn beleven er hun wekelijkse portie passieve re-
creatie. De voetbalwedstrijd met zijn immer wissejende situaties,
cmotionele momenten en veelvuldig voorkomende tweekampen leent
zich dan ook uitstekend voor intens niecleven. Het is daarom merk_
waardig te noemen, dat dcsondanks vele spelers èn toeschouwers
een vrij oppervlakkige kennis bezitten van hun geliefde sport. Dat
geldt niet alleen voor de spelregels, maar ook voor de rpeltaktiek.
Met name is dat het geval waar het de spelsvstemen betreít. IIe-
ningen als ..geen-s1'steemged<_re,maar-vrij-en-blii-r.octbal" en
,,geef-rnij-maar-aanvallend- spcl-en-ge€n-svst€emvoetbal" getuigen
van wanbegrip op dat gebied. Het lijkt ons derhalve nuttig eelr en

. . . ni.a ,n hcuttliil ,..
andcr te vertellcn over het begrip ,,spelsystemen,'. met de nadruk op
dc moderne systemen, stopperspilsysteem er 4-2-4-systeern.
De materie dieper benaderend, dringt zich allereerst de vraag op:



,,Waarom een spclsystcem?" Daarvoor zijn twée hoofdredenen aan

tc geven. In de ecrste plaats komt het ons vrij logisch voor, dat ecn

iu collectief verband uitgevoerd strevcn, het winnen van een voet-
balwedstrijd. met ovcrlcg geschicdt, dat er ,,lijn" in zit, m.a.w. dat
er systematisch gcwerkt wordt.
Op die gedachte voortbordurcnd, behocft hct ons inziens ook geen

uadere uitlcg, dat dc spclcrs zich economisch ovcr het veld vcrdelen,
teneinde hun gcmcemóappclijkc taak gocd gcorganiscerd mct ecn
juiste taakverdeling te kunnen volbrengen.
Deze op logische gronden gebaseerde grocpering 'i'an de spelers

no€mt met hct spelsysteen, wat gêzien moet n'orden als ecn uit-
gangsstelling, een grondformatie, r'an waaruit alle speltechnische
en -taktische acties worden ondernomen. ln het kader van het s!-

Evrtla'itht turtcn tan.el cn
uerdcdrying.

steem dient voldocndc ruimtc. cn gelegenheid te blijvcn voor tak-
tischc improvisatie en uitleving van individucle spelkwaliteiten. De
speler moet dus niet in een ..keurslijf" worden gepcrst.
Om op efficiênte wijze het gestelde doel, het winnen van de wed-
str!'d, te kunncn nastrev€n. dient een spelsysteem aan enkete hoofd-
cisen tc voldoen.

Zo behoort het systeem bijvoorbeeld àe homogeniteit 1'an het leam
te waarborgen. Dit begrip behoeft een beknopte nadere uitleg. We
kunnen een over hei veld verdeeld team indeleir in een achterste- of
verdedigiogslinic, een middclste- of middcnlinie ên een voorste- oI
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aanvalslinie. Tusscn deze linies nu dient een behoorlijk verband ge-

handhaafd tc blijven, zowel in aanvallend .ópzicht bij balbezit (via

samcnspel trachten scoringskansen te realiseren), als in vcrdedigend
opzicht bij balverlics (pogen de bal te heroveren op de tegenstander).

Omdat de spelers in €en teamsport vooral.een gezomenlijÈe tazk
hebben, moet een spelsysteem ook continu mogelijkheden bieden tot
doeltreffend samens pel.
'Ibt slot de wellicht trelaogrijl$t€ factor in ecn goed spelsysteem:

Eaenu,icht tussen aanval en uuded.igirtg. Het bcgrip ,,strijd vocren"
in het algèmeen vraagt om dat evenwicht en dc nuchtere conclusie,

dat aanvailen (doelpunten maken) juist even belangrijk is als ver-
dedigen (het voorkomen van tegendoelpuntca) kan als accentuering
.-an die waarheid dienen.
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