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tiêt de goede ke,nt Lít ;onges
Ja wier , sa moatte wij it ha

starichoan in wedstriid winne
Shein gong it op ien puntsie ta.

.Acht kear forlern, dan jowt soks hope
0p in noch better rlsseltaet .

Men wie nc.t minder as êId Dokkum
Hwant elke spilcr wie paraet .

't Hic fol-f e winst ek wurde kinncn
Soms miste mcn in moaije káns.

Dan wurdt (aeks oen de " lijn 'r hwat prott'le
" DÏ fint is ek net f,o1l-e màns "

Mar tink er om, as men i-t dwe"cn moa.t
',ïo1 men in backstel d an foa-rbi j ,Forwyt to meltsjen is- sa makk'lik

. i{en lit in, spiler net faek frij .

Soks si1 mè4 rounom dnderfine
In eigen clqb graech winnen sjocht

En ?-s men- dan yn't spuJ- biflapt is ,
Men 't ek net ièns nei opsct dócht.

Ik hoopje, dat dit punt 1t sein is ,0n krekt as Snein, goed pal to stcan.
En altyd fít yn't fjild to kommen ,

Dan sil it fêst noch bcttcr .ean .

Jec . de Vos .

\ïe beginnen dczc week aet onze junioren 1 J . Ze ver_loreri in ecn pech wcdstri. jd van Nieuweschoot I I net
4 - 3 . Hierondcr volgt het vcrslag door Douwe jkker-

Door pech van één varr de auto's die ons ver -voerde begon de lrredstrijd iets later . \,/e hadden een
slechte ste.rt, want direct in de eerste minuut werd uit
een corner gescoofd. llen paar minuten later werd hetzelfs 2 - O door een duidel-ijke buitenspelgoal . rrl e be-
gonnen heftig aan te vaffen , wat resulteeide in ccn
doelpunt van bovengenoemde uit een voorzet van Sipke.
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I tla dc rust wcrd de achterstand na cni5e roinutr:n vclgroot
uit cen colincr 3 - 1 Door doclpunten vaa Sipkc en Jan
iiwamen we op I : 3 . vlot voor het einde kvr:-'n cr een on-
gelukkig moment voor ons. Íiendrlk- glced uit en de bal
fierd c.'órgespeeld naar een meters buitenspel sta:"nde spe
fer van Nleuieschoot. Het doclpunt dat hicruit ontstond
*étt aáo" de scheidsrechter toègekend, hoewel onze 6rens
rechter vlagde. \ir e verloren deze wedstrijd.dus op ee!
ongelukkige-wijze , door de minder ;oede lciding van de
sc[ej-d sreóhte r] Nióuweschoot was de gelukkige vtinnaar
nede dankzij dê twee b ul t enspeld oelpunten 4 * 3'

Moóh iets in het algemeen. ili.I. Seeft de ach-
tcrhoedc te veel- onncdigc corners weg. Ook in dcze w:d-
strijd ontstonden. hierryveer doelpuntcn uit De voorhoede
draait cok nog niet zoals het behcort . llr behoort Seen
kritick geJ-everd. t€ eJcrdenr als een medespeler iets ver
keert doet . \le doen toeh al-lemaal ons best '

OI,DEBOORNI - DOI'IiUI{ 1 ].-1
{Íet do'-t me go.d .jens ccn verslag j e te pen-

nen over een wedstrijd die e-ens nict verlorcn is .gcgaan'
Dc wi1 om te voetbalíen, cn je voor de vo11c 100fr te ge-
vcn , hceft gctoof ik, àe doorslag geêevenvoor het be-
haal de r.'sul-tta.t

De wedsirijd verl.iep in ccn behoorlijk tem-
po, wes soms .]en tikkcltie hard maar sportlcf, met mcer
scoringskansen van onze .ziide dan voor Dlkkum. .

Ondanké dat, maaktc óén hunner denkbaar Sebruik va.n ecn
dckkingsfout in onzr acht.-lrhoede en maakte door een kop-
bal dc stend in hun voordcel . O - l. l1c stêl-den d a.n ook
all-cs in het werk de Sclijkrnaker tc scorcn, maar haddcn
rrvrouwt; Fortuna" niet mee. nunk hceft meerdere malen ge-
tracht hier verandering in tc brt n6cn en kw arn zt>lf s ién-
keer alleen voor dc doelman, ma,ar het moaht hcrn niet ba-
ten de bal j-n het bewuste hoekje te depone'ren .

Na cie thce gin6en we mct dc zelfde inzet
proberen dc ste"nd in evenwicht te brengen" Maar 6str
Dokkum niet voor de poes was dc.d wel blijkcr. tJardnekEis
hi-elden ze stand. Tót 10 minutcn voor hct einde Jan Je-
.nín6a mee naar voren \^/as gekomcn en op esn goede. pass van
DurÍ 1icp, om vervolgens een speler in de luren tc 1e55en
en all-eeÀ zijn weg nog 3ag verspcrd door de doefunan. En
zijn ea"picitèiten kennende gaf hij deze tcc! schiin van
kaàs on- een doelpunt te voorkomen . 1- 1- En zoals ge-
woonlijk onze fout is, Singen Yc n? 99. gcl-iiknaker er zo
rood níet m.cr t*seááàn'. {-wat gelukkif, nilt 1an5 hecft
?óááuia. Ondanks-po4in6cn 6rn in d. lDatstc minut n de
ïol-l-e winst te grijpen, nocht hct ons niet gelukkcn



loch-na,ar mljn inziens zic ik de einduitslag gezien destend op de ranglljst toch voor vo1le winst-aán cn dathet bewljs is 5elevcrd de onderste plaats niet waard
te zijn Hopelijk komt er zondag tegen Black-Boij s
ecn no6 beter resultaat uit de bus .

___Jen_lda4sg:__
Oldeboorn-ve teranen - 0.l,i. S. veteranen

De oudjcs doen het me"ar sfccht, want ook nu
moesten vrê vveer met cen nederlaag tcvrcdcn zijn en wel
met 2 - L2. In het begín 6ing het we1 mool gèIi;k op
mr:lrr uit een vrije trap en een slechtc dekking n r"m OltrS
d" Ieidino en direct daarop hotzcffdi wcer . (t - ?
Toen een schot van Jan \ïatzema op doel , dat docr een
O.N.S.speler in eigen doel werd Eev;errkt. I - z
Ma-ar het gaf niet v€eI \.{ant weer cen vrije trap cn
wecr cen_ doelpunt tegen, daarop krce5 C.N,S. eón pene.l
ty toegekend en dus wr.ef eerr doclpunt. Zo voerdr:-O.NS
de scoore op tot l_ - B voor dv rust. N." de rust begon
de achtcrhoede wat be ter. te dekken en.kregen cr ecnb;etjc meer ktjk op. Nadat hct 1- ! werd-mi.a"kte l{ccser 2 - 9 van maar het gaf niets ncer went O.lí.S.m..ak-
!L- no; I cloelpuntcn zodít dc einduitsla6 12 - 2 werd

1"_h:t_':o:u:"1 ï1 !.i.1._ Jan. Nieuwrand
le l-eider va.n de veteranen schrijft
w,-)rlt uitgezlen naer wat public\ aan
ook yoor_dez.) qannen-_v.e1 pr tti6er
coiilPlrtlTIE sT9Nlrltr :

,'J tweed e
Ol-d eb o orn 2' Surh.veen 3
0.N.8.5

r l"/i spol ia 2
, Oerterp 4.nncra

Ë. Ha6e 5
Blue-Boij s l

ncg, dat er wel
dc 1ijn. Dat is

sp cl en_ .

Junioren:
Nieuncschoot
Ocrte rp
Ol-d ebo orn
Bluc- Boij s
.Àkkrum
Langezivaag
ilcad - Sw art
I rn sum

r_0 - 15
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10-10
9- 9an
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6- I
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7-13
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,DERDE 
:

Drachten 7
len6 ezw aag
0erterp
Surh.veen
B akkeve cn

Lan5ezw ae6 j
Thor 2
Oldeboorn J0.n.v.3

5
4
l

9
I

9
B
B
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-13
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1-

5
2

0



\roor dit wecdend zijn de volgende ni,.d stri jde n vastge-
stc1d.
Zaterda; 2 Dec.

G.L.V:e . veteranen - Oldeboornvct.

l
1n

2
Blue Boij s
Ol-d ebo orn
Thor 3

O].deboorn
0ldeboorn
Wi sp oli a
0ldeboorn

2 uur

2. JO uur
10 uur
2 ]u-trr

1-
1X

_3____l-.f,O_ugr.
Opstelling Ol-d eb o orn 2

J. Dijkstra
'\ï. Wuite R. Dam aanv. J. Tichele.ar

IV. Rod enburg H. Poepj e s
S . v. Z índ e ren-D. Bened i c t u s-lï . Hui sman-J'. Krsrxc r-R . Kno I
Re setwe P.I{oekst ra
OI,DNEOORN 1

Sj. llui snarr

Chr. L.-nt i.ná

H. de Roo s
H..rlkkennan J.Jeeninga 0.Schricmer

J.frdamse \1r . Schri cmer
D.t'lip-gen..ar J.Kalsbcek iri. Kl_ e ef strêj

vcrtrek__1139 gul p"I auto_ _
OT,DEB OO AN-'U-ET]],I,4I.ITN S,. Yi ss er

J . Vel- tman
E . .dd cma

J .Watz erna-H. d e Jon6-J . i{i e uwland-I{, I{ra.mer-D. v . L cc u\r cn
Rcserwe H.Brouwêr vcrtrck 1.30 uur uit Doolhof.

C. Àld ers
1,. Nijhott l,4.l,4ee st er

OIDEBOORN 3 Jac. lïagcnaar
H.Kerkstra !ï. Vce nstra

B.dc I]eeuw J.Bethl-ehen I.Tixnmihga
F.Bleuw-lï.Hoekstra-ll .de r?oos- C.deBoer- K. Je]-sma.
Resclve S.Veeneme _ _ Iertre! 1_2,45 :ulur

OLDIBOORN 1I . H.Nieuwland
lÍ.IJ.v.d.Velde .4.Jceninga

J.Greidanus T.Iíremer S.Brand er
S . Ja.ger-S. vïatz cma-D. .Akkernan-J, d e Jong- C. K1e ef srra
{leserve P. de Vries vertrek 9.f5 uur
SPXLRNGNI, _COMPETITIN

Voor de komende spelrcgel-competitie, doet
Ol-daboorn mee met jeu;dsp.lcrs,

Uitgenodigd z ijn, H.Nieuwland, p.Hoekstra
M.IJ.v.d.Velde , J.de Jong en S. li'atzema

Uit deze spel-ers zul-1en door J. Mijnheerdrie worden uitgekoz en .

En nu all-emeal veel succcs toegewenst



Rcgcle mct bcuckking tot dc inworp:

r, Dc bal wordt ingcworpá door cco spelet van dc
tcgcnpartil vao hcm, dic dc brl hct'Iaatst hccft
aaogcraakt, voordet dcze dc ziiliin is gcpassccrd;

r. op hct.ogcnbli\ waarop hij dc bal hwerpt, moer de
betrokkco spclcr mct ha gczicht naar hit speelvcld
gckeerd staan;

,. hii mocq bij dc inworp, mer ccn dcel van clkc voct
op- ofbuitcn dc z.ijlijn staao;

4, hij moct met beidc haoden inwetpen;
I . hif moct dc bal boven z.iin hoofd loslatcn ;
6. dc bal is in hct spel, zodra hij is ingcworpen;
7. hij mag dc bal nict spclcn, voordat dcz: door ccn

andcrc spclcr is aangcraakt ofgespccld;
8. indicn dc spdcr, dic hccft ingcvorpcn, dc bal spcelt,

v_ootdat d€zê. een andcrc spclcr hccft g.o"Lt oí
dooÍ cen andcrc spcler is gcspccld, woidt aan de
tcgcopatu, ccn indircctc vrijc oóop tírcgcLcnd;

9. uit Tr! in'rorp kan nict rcchstrccks cco doêlpunt
wordcn gcmaakt;

ro, indicn dc bal op onluisrc wijzc is ingcworpcn, wordt
oprucuv lngcwoÍp€n, dan cótcr doot ccn spelcr
vao de tegenpartij ;

rr.gcco cnkclc spclcr kan bii dc inwory buitcnspcl
staao.



Ovcr hÊt hóofd ins'€4rên
Bil de inworp moêt de bal eerst achter en boven het
hoofd wr:rdcn gebncht ea boveo het hoofd vrorden
losgclatcn- Dc spclers dicnen het zekere voor het
on:ckerc tc ncmcn en ervoor tc zorgcn, dat zij de bal
bii dc iaworp inderdaad ,,ovet" en achter het hoofd
houden-
Soms wordt ten onrcchte aangcAomen, dat dc spelet
dc bal moct loslatcn, terwijl de handen bovcn en achtcr
ziln boofd zjjn. Bii de juiste wijzc vao inwerpcn zullen
dc handcn altiicl vóór het vertikale vlak vrn het lichaam
ziln op hct ogenblik, dat de bal wordt losgelatcn. Dc
ilworp begint boven en achtcr het hoofd en moct dan
cen onoodcrbrokcn bcweging zijn tot op hct ogcnblik,
waatop dc bal wordt losgelatcn.

Mct beldc haíden iíwe.pcn
Hct lr€lpen van de bal dicot met beidc haoden te ge-
schieden. De speler; die rtlet één hand werpt cÍr rnct dc
andcrc dc bal slcchts aantaakt of richting gccft, trcgaar
ccn ovcrEcding.

Een dcel ven elkè voet moet otr of buiren dc ziiltln
ziin
De spclcr mag ziin hielen bii dc ioworp oplichteo, maar
hii moet op het ogcnblik, waatop hij dc bd werpt, bc-
slist mct een decl van clkc voct op of achtcr de ziilijn
staan. Het kan voorkomcn, det e€n spclcÍ, dic mct cen
dccl van eike voei op de zijlijn staat, door zijn hiclcn op
tc Lichten op hct ogenblik, waarop hii de bal lÍ'crpg op
dat ogcoblik met ziin tcnen in hct sp€clvcld tomt tc
staen cn gccn dccl van elke voct mcer op dc zijlijn hccft.
Hij is dan in ovcrtrcding. I.Iet verdiEnt dearom aanbc-
veling bij dc .inworp buiten dc zijlijn rc gaan saan,
ook al, omdat mcn, door de bal sncl op tc npcn cn in
te wcrp€o, geen tijd vcrlicst cn in de gclegenhcid is
onrniddd$k cco aanval op hct docl van dc tcgurpnij
tê ondernemen.
De bal moct direct uit de inworp de zijliincn passcca
en in hêt spcelvcld komen; is dit nict ha gcvel den
moet opnicuw worden iageworpcn.
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