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Zeg wear is m'n feestmuts
z.s \Naat is m'n muts

\laar iË n'n feestmuts toch gebfeven .

Ik had zo'n goede hoop Cat ze nu eens qet de .f eestmuts
op uit leeul-várden zouáen terugkeren " Dat ze nu toch
eíndelijk eens met een cven{inning zouden terugkeren '
Maar heÍ zit er roaar niet in voor ons eerste. Er is
al dle weken dat de competitie heeft stilgestaan hard
gebralnd door onze jongèns en den verwacht je toch eens
éen ovórvrinning idàar het zit et maar niet in' Of het
zit er wel, in I maar het vrll er niet uitkomen ' Het
veldspel is goód maar van afwerken hebben onze jongens
gr"n Èaa" geleten en die bal moet nog altiid tussen dic
Iwee palen door voor een dcelPunt .

Ja het is a1 weer lang geleden dat we

voor het l-aatst mct een krantjc uitkwamen. Sinds 3 Dec'
is er geen uredstrijd gespeeld, of ja toch één tegen ,
l'rynwàIden Bij èen stand 1 - I ging de wedstri-;d 1et-
terlijk de mist in. Dat-was me v/at . Een kwartier voor
het einde scheen hct zonnetje noch heerl-iik en plotse-
ling , als kwan het uit d e grond, zaten w-o rnidden in
ccn-díchte mi-st en kon men geen 1O rneter ver meer zicn'
lfles zat ín eens potdicht . De vtedstriid werd dan ook
prompt gestaakt . Jac. de Vos schreef toen het vol-
gcndc gedichtje:

, Sa't men ós sei fcar de T'V.
't Risl-ót wic fan de K.li'V.B

.1,s in wed strii-d f oartiid óf1ost wie
..le hiele wedstrild oer dan die: .

Ik tocht I' Nou hat Zwart-witt' dc kàns
-En i s men d an saf o11e màns ,

fwa puntsjcs hel-ier - net ien-- igt'- lêr"wurdt ioàrf êst syn bêst foar dien.
Hwent snein ,doe koe men ommers sjen

.rs men hwat wo]-, dat dit ek kin '
H\ryant al1es waerd oP d'oanfal set

Mar" ja, ... it slagget altYd net .

/rs el.ke kear sa sP11e wurd t
Net dnsPortYf, sorns wol hwet hurd

Soks hindert net. hwant is mcn earst-""''"'--ïË"kán;-ói, wiáËi trát món dan't meast'



ir
Ons tweede ze\te z'n eerste wedstrijd nal de rustpe-

rroOe-Ëóeá in. Yiispolia werd met een 8 - 1 nederlaag-

""á"-ftii" 
gezonden -. Een kampioenschap zít hier in de

lucht . Jongens hou vol
Onáe 1- Junicren n'oesten edn veer laten te-

gen Ureterp 11. met 2 - 0 gingen.ze t-en onder' Geen

Echande ;oigens en dat met cen viertal invallers '

H. de Roos

VXRSL,lG M.K.V. - OI-,DEBOORN I
Ook deze zondag konden we niet tot een over-

winning kornen . \'J e raakten direct i-n het begin aI een
beetje aangeslagen door een paar missers in de achter-
hoedó, wat dan óok al vlug tot 2 doetpunten voor M'I{'V'
feidoó . V/ii stelden hiei wel een paar goede aalval-1en
tesenover. náar de afwcrking geschicddc niet op dc juis
iá'ÀaÀierl \'/ter vÍel een doólpunt aan de andere kant en
we stonden toen voor de moeilijke opgave orÍ na de rust
cen verschil van I doelpunten te overbruggen '

L1hocwel wc hct goed hebben geprobeerd, is
het ons niet.gelukt Het bleef bij óón doelpunt d"I
doo? Heln werá gcscoord. al mct aI kan er gezegd wor"den
dat M.L.V. verdicnd hecft gewonnen' door een betere .
' -chliek en een icts fellere inzet dan Oldcboornr maar
de score is iets aan de- ruinc kant uitgevall-en

0t,DE300nN 1ll URETERP 1.4
Met 4 invallers en een op halve kracht spe-

lende -Ate, want die voelde zich niet lekker' vingen we

toch met goede noed de strijd tegen Ureterp ?an.- In de eerste helft bteek a1 gauw dat we te-
gcn het koplopendc Ureterp niet helemaal waren opgewas-
écn . .{anvaL na aenval kwamen in dc cerste helft op ons
doel- af, waelrtcgcn wij slechts enkele aarrvall- cn kondcn
stetlen, die niet het gewenste rcsultaat behaalden .

Na een kwartierte hebben gespceld, wetd uLt een mooie
voorzet en een fraaie kopstoot de stand op 0 - I ge-
bracht in het voordeel van Ureterp . Tot de rust ging
toen dc strijd vrijwel gefijk op met wj-sselende kansen.
Ook in de twóede hèlft ging het in het begin gclijk op.
Toch konden we niet voorkomen dat Ureterp scoorde van -
uit een moeilijke hoek. 0 - 2 trïe gaven de striid nog
niet op. trï e dachten alles of ni.ets en dus haalden we
Teake Kramer mee naar voren .Y/at een goede zet bleek te
zijn, want tot het einde van de wedstrijd zijn we toen

àï;g?"?át:%"Ëfr*fi:31 a"*ft I *#fi"u*""fl3?1"Ë3rs3331ËB+:3t
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OLDEBOORN 2 - l.Vr SPot I.À 2 B-1
Naar de uitslag te oor{e1en hebben we niet

de minste moeite gehad om T/i.spo1ia opzij te zetten.
Dat is natuurl,ijk ook zo, maar toch speelden we slecht
want als we goed gespeeld hadden, was de uitslag 20 -0
of daaromtrent geweest. Jls wi-j wi11en proberen om
kampioen te worden , dan zullen rde toch heus rne t
z'n allen el-ke week naar de training moeten. V/ant Jon-
ge, jonge, -ffif-fTëEen we naar lucht te happen toen de
wedstrijd op z'n eind liep. Ons geluk is dat we nog
ecn paar knappe voetballers in onze ploeg hebben
Y/ispolia had er nlet één, vand aar het verschil .

Dus nognaals, wi11en wij kanpioen word en ,
dr-n zul-l-en we heus noeten gaan trainen,. Voor de rust
was het een droeve vertoning, na de rust ging het beter
Och ja, we hebben een tijd niet gespeeld, maar de oor-
zaak ís toch gebrek aan lucht

4sp__!_E_l_LI_9_ry_
Verder wil ik nog verrnelden, dat er verschillende j on-
gcns van het eèrste het 2e elftal in de maling stonden
te nel'ien, net als resultaat, dat die op hun beurt het
eerste staan weg te honen , Wie kaatsen wi1
maar het is.toch een veeg teken, aangaand e de verstand-
houding in onze club. -

ïk wil op het voorgaande nog even terugkomen
.Lls supporte.r van de club komt men kijken of het efftal-
het goed doet, Lukt het nlet, ala, best gedaan is a1
gedaan. Dat wlj opmerkingen maken is heel normaalrwant
we zitten niet in de kerk, Mear zodra rnen hatelljk
gaat worden ls de 1ol- er af " Zelf hou ik ook m'n rnond
niet, maar ik weet varr mezelf dat 1k nooit hatelijk ben
Kom op jongens, laten we het fijn houden. Zoals het nu
1n en buiten het veld geet, zov een buitenstaander zeg-
gen 3 Ol-deboorn ? dat zi-in geen vrienden, maar vijan-
den van elkaar. Het spijt me dat ik het moet zeggen ,
naar hj, j heeft nog gelijk ook

J.F. Kraan

de J T.4RLIJKSE SKUTJ/,SNVOND

ons tand ighed en voorbehouden,
M rl.,{RT a.s. om

zaL onvootzíene
gehouden word en

19.30 uur bijop Z ATERDIIG 2

P.v.d.Feer . De ayond zaL om 12 uur eindigen.

Z aÍ e 
-ra áeiliá o ág- vê té r-anên- oI o êt ó o-rni . 

- le sw e a-c irl
Zondagmorgen 10 uur. Lengezwaag 2 - oldeboorn l



9qMqE! I IE- -! 
glEuvElq JaEli rq

on \/OENSDII 2l Febr. 1068 om B uur
lii !.Y.q.Ecgr-.- -

1. Opening
2. Notulen
l. Ingekonen stukken
4. bespreking van het wel- eB wee van de

vo e tb al cIub
5. wat vcrder ter tafel komt
6. ràndvraag en slu i t in6;

ad. 4 Er i-s hier en daar vcel criti-ek op het
bestuur en de algemene gang van zaken j-n de club.
IIet bestuur stelt zich voor ecn algemene g.edach-
tenwisseling te houdi:n , dic wellicht de club ten
goede kan komen .

S PEI,RE GEL TE S T C.O.V.S.
l,{isSchien hebt U in de krant reods gelezcn' QI-

deboorn met ,Akkrum, Tijnje, Bead-Swart en DOG in dc fi-
nale van de spelrc'geltest, georganisoerd door de C'0'V!
groep Heerenvècn e.o. Doch voor diegenen, die het niet
hebbèn golezen, nog ecn kort versl-eg .-Voor 1È overga tot het verslag, wil ik hlcr
cerst nog even de 1oóp van de test voor U necrleggen ,
Er waren { ptaatsen ldaar een test werd afgenomen. Va-n
elke vereniging mogen 3 dcelnemers meedoen en iedcr van
deze deelnemers krijgt 5 vragen met al.s hoogst aizntal
nuntcn lO. Dc punten van all-e drie dcelnencrs worden
àpg. telà en die-vereniging welke het hoogst is, komt in
dé-finale, Van ons waren het Meint v.d.Yclde, Hendrik
Nieuwland en Teake KraÍnerr r,ii e noc'sten 26 Jan. om half -
acht in Hotel Gocrres te .lkkrum aanwezig ziin. Na het
openingswoord, gesproken dcor de voorzittcr van de V.V.
.Attrum, kreeg de wedstrijdleider de Heer Bouwhuis 'het
uroord, Deze vertelde in hcb korb de spelregeJ-s.

Na de eerste rcnde stond itkkrum met 149 punt
voor, gevolgd door ons met 13? punten. Na de tweede
ronde àadden wij iets opgeha:1d cn stonden we met 13
Dunten voor .lft.kium bovenar--.n . Doch onze derdc deelnemer
àeed het niet best, waarna cle uitslag voor ons een te-
leurstelling werd net 339 punten. .rlkkrum deed het beter
en won hier met 350 punten. We werden op de voet ge-
volgd door Irnsum met 338 puntenr ten^iijl Grouw met
280 punten hekkcsluiter was .- Volgende week vol5t laatste stukje .



YRAGEN OVÊR DE SPELNEGELS

Hoc cn wanncct vangi ccn voctbdwcdetriid aan ?
Op hct ogcnblik, waarop dc sócidsrechtcr dar-
voor hct tckca hccft gcgeven, voÍdt dc bd, tcrwiil
dczc op hct middclpunt stilligt, ovcr ccrr afrtand
vln tcnÍrin6tê 7o cm in dc spcclhclft vru dc tcgcn-
partii gctrapt. Dc spdcrs van dc tcgcnprrtii moctcn
op bct ogcnblik ven dc beginschop ecn afsand van
tcnminstc 9.rt m Yan dc bal bcvercn.
Vrnnccr ls c.n doclpunt bchedd ?
\9ennccr dc bd in zijo gchccl dc docliiin tusscn
dc pden cn onder dc bor.cnlzt is gcprssccrd cn
dearbd nict door ccn spclcr van de eenvallcndc partii
ia gc\ro4)cn, gcdragcn oí mct dc hend of arm mcdc-
gqnoÍll€ÍL

Yoor wdtc otcrtcdlngcn wordt cen dhcctc
viiiG lchop rocgêkcÍrd ?

Dc ncgca grovc ovcrtrcdingcn ziin:
eenrehco vrn dc bal mct dc hrnd of .rm; )
vesthoudên vrn crn tcgcnstendcr; . | 4
sleen vao ccn tcgcnsteodcr of dc I mct hand
pogiog der*oc; I of erm
duwcn vaa ccn tcgcostzndcr; )
doco vallcn vrn ccn tcgcactan&r of I
dc pogiog deertoc; I I
tnppca yrn êcíl tcg€nstaadcr ofdc I mct dc
poging deenoc; I voctcn
rpriagca op ofnaar cco tcgcarandcr; I

op ruwc ofgcvaerlijhc v,rijzr aaa- I
vellcn vsn cro tegcnstandcr; I _., io
van achtcrcq aasvallca van ecn L, ,
tcgtnstendcr, dic nict dc -efvc"spcn. , ucn'aro

Nocm dc ovcrÈcdlngcl, dir bcr&eft wordcn met
ecn hdirccte vrifc rchop.
Hct twccmaal rpclcn vao dc bal bii dc bcginschop,
ccn ingooi, ecn vrijc sehop, ccn rtnfschop, ccn
hockschop of ccn doclachop, in hct laatstc gcval nadat
dc bal buitcn hct stnfschopgcbicd is gcwccst;
op cligcdêi wiizc invlocd uitodcnca op hct spcl
in buitenrpclstand ;
hct (mccr dm vicr passcn) dragcn van dc bal door dc
doclvcrdcdiger;
gcvratliik spcl ;
hct op cctlijLe viizc aanvallca ven dc doclvcrdcdigcr,
rcazij dczc laatstc in hct bczit is vea dc bd of icn
tcgcastandcÍ dc wcg vcÍspcrt ;
hct op ccdijkc wiizc ranvellca van ccn tcgcnstandcr
op ccn ogcnblik, waerop dit niet is gcoorloóftl ;
opzcttcliik hindcrcn van cco tcgcnotendcr, die nict
dc bcdocling hccft de brl rc spclcn ;
onbchoodii& gcdrry;
indicn hct sp€l is gcstrrld:

b,

c.

d.
c.

g'

b"

i.



6.

t. tenejndc cclI sPelcr ceÍl wáárschÈwing te gcvcn voor
hct voortdurcnd overrcden vao dc spelregcls of
hct zich bcmociel mct dc leiding;

t.

tcnc.indc can spclcí uit hct speelveiíl te z-codcn wcgcns
hcrhaald wangcdag oa ccn vaarschurving of wcgens
hct bczigcn van onbeboodijke taal.

Ondct welkc omst Ídigheden moct ccn Btr.f-
ochop wordcn ovetgenomen ?

a. Wanncct ccn doclpunt is gcmaaLt, doch de aan-
vallcodc pertii hccft een ovcÍttcdiog Lcgitn;

b. wannccr gecn doclpunt is genraakt, doch ,lc
verdcdigcndc partij hccft ecn ovcrtreding bÈga,rn.

Dc bel ie ovcr de zilliiÍ getrept Ên voor dc inworp
Irleate vindq trspt een epeler opzetteliik ccn rcgen-
ftsnder. ffet Íoolval vindt plaate in het strafechop-
gebied van eerstgenoemde apeler. Wat moet de
scheldsÍechtcr doen en hoe moct hct epel worden
hervat ?

De scheidsrechter moct d€ spelf,!, dic in ovcrtrc-
ding is, wcgens de gcwelddadigc hancleling uit bct
vclti zenden. Het spcl worrlt hcrvti met rcn inwnÍp,
Ecn achterepeler epeelt de bal op ccn meter af-
rhnd van ziin doel mÉt de hand, tcneinde tc
verhindcren, det de bal ln het docl verdwiint. In
feite verandert hii dc bal slcchte ieta van richting,
waardoor deze Íoch ln het doel terccht komt.
Wat is dc besliesing?

F-cn doelpunt. Fcn.crrlcdrger kan ccn d(,clpunt
rndkcn t(geo ziir, cJgcr 1r.'rtij,.r,rh al spcelt hij de
bal mct zijn hald ofarnr (in h* docl).

Ecn achcidsrechter hec& zekere bcvoegdheden in
cen wcdoriid, doch ook bepealdc vcrplichtingen.
\Felkc ziin deze?

a. Hij mocr dc spckcgels t.,.fasscfl cn ccn bcslis-
srng ncnlcn ovcr clk Funr, waarover verscltil
van mening is;

b. hij mrrct de staqd vrn de wcdstriirl bijhouden
€o tiid opocmeni

c. hii moct een tckcn geven vooÍ clkc hervatting
van hct spel;

d, hij moct t.'estemftinp. gcvcn, voordat iemand,
dic niet dcelnecmt aan het spel, lrct slxelveld
m:ig !ctrcdcr;

c. hii moet dc wcdsrifd ondetbrckcn of stakcn,
indicn cen speler crnstig wordt gewond of dc
!,,cersomstándighedco of anderc rcdencn zulks
vcrelscn.

Wenneer ie dc bal uit hct rpel?
a. Vannccr hil in zijn gebecl de d.rcl- of zijlijn

ovcr de grond of door dc lucht is gcpasseetd;
b. wannccr hct spcl door dc scheidsrcchtcr is

ondcrbtoken,

7.
9-
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ro. lndlen de volgendc gebeuaenieeen pleateviadco
in ecn wcdetdid, waerin U achcidcrechtct bcnq
wat zal dan Uw bcelieeing ziin ?

a. Juist als de d<xlvcrdcd.igcr naar dc bal loopt osr
dezc tc spclcn bionen zijn doctgcbicd, woi.lt hil
cerlijk aangcvallen door ecn tcgcnst-andcr.

b. Als de doelvcrdediger uitloopt om de bal tc
spclcn, die zich in dc buun van hct strafschop-
punt bcviÍrdt, loopt een aanvallcr in, valt hem
cedijk aaa cn ktiigt dc bal in zijn bezit.

c, Op cen modderig vcld ncemt de doclvcrdcrligct
ecn doclschop. ïIij trapt mis en dc bal komt
slechts vicr mctcr vcr. Daarom loopt dc doclvct-
dediger naar vorcn, pakt de bai cn tttpt hcrn hct
vcld in.

d. Ecn buitcnspclcÍ ncemt soel dc in[ooi; daar hij
gccn merlcspelers in dc buult heeÍt, loopt hij
dc bal achterna cn trapt hct ledcÍ voordat icoand
dit karr doen.

e, Bij ecn stafschop lorrpt tlc spclcr, dic dc straf-
rchop necmt, naar dc bal, haht het ledcr aclrter-
waaÍtr naar ccn medespcler, dic de bal in het dcrcl
schict.

E€n indirecte vrije schop, De bal is nict binncn
speelafstand.

b. Gecn overteding, doorspelen.

c, Gelast dc schop over te nemcn - dc ba.l is n.ict in hct
spel teoz"ij hij de lijnen van hct stÍáfschopgebied io
zijn gehecl is gcpasscetd.

d. loclircctc vrije schop - de speler heeft dc bal twee-
míal Êespeeld.

Iodirecte vrije schop - de bal moet naar vorco getrapt
worden.



Dc cpclc, dic iuist buitcn hct suafschopgcbicd
ccn dircctc vrijc schop nccmt, h.kt dc brl naar
ccn mcdcqxlcr, dic slcchts dric mctct van dc bal
staat. D€ bal gaat ir! hct docl doot hct schot van
dc twccde spclcr,

U gclrst, dat cÊn stnfschop ovcÍgenomcn moct
wordcn Ecn andrrc slxlcr nccmt dc tvccdc
stnfrchop cn doclpuat

Tcociadc cctrvornighcid te brcng€n in dc wiizc van
spclb€ocftoin& v*d ia dcccmbcr r88rêeí intcmatio-
ozlc confcrcntÈ gchouden, vaarhccn clk van dc vict
Britsc voctbslbondcn efgcvarrdigden zondcn. Dezc
coqfrrcntic bcdistc, drt ovcnl, wear vo€tbel wcrd
gcspccld. slcchts é&r stcl rcgels zou geldca. Hct gcvolg
vu dczc conftrcntie was tcvcrs de opdóting vrn dc
,,Int Ertioorl Footbdl Associetion Board", aan wdk
Iidreao dc uitsluitÊÍdc bcvoegdheid vcrd verlccnd
tot hct wiizigcn erl verbcteren van de spclrcgcls. Van
dat ogcoblik rf is ccn vsnodering in deze rcgcls cctst
gcldig, nedet zii doot dc Boetd is aanvaatd, wiens
bcsliring dearop tcrstond bindend is voor dlc eaagc-
sloten Doadco. Daet de F.I.F.A. ooktot dc emgcslotc-
acn bchoort, zijn de rcgcls zoals zii door dc Board wordcn
vrstgcstdd, ovcr dc gcbelc wctcld van krachl

Dc rcgcls bcbbco twcc bclangtijkc doelehdcu: Zlij

g, Ecn doclpunt

Dê ,rllrtênntioËl fcotDall AgccLruoll Lólllt,

Gcco ovcrtrcding, doclpunt - dc tcgcostr$dcrE, ri.t
dc mdcelrclcts, moctcn op 9,r1 m ótand vea dc
bal ziia

willco lcidiag gcvco ,ro ha rpcl cn zii willcn dc:pclcra
bcsócrcrcn. Dc rcgcls gcldcn voor armtcun ca bcrocps-
spclcn, voor scaiorcs ca iuniorcs, voot vricod*heppc-
l.iikc- cn compctiticwcdstriidca. Et zija slcchts 17 rcgcls,
dic gclciddiik tot onteikkeliÁg zijn gcLomco elr ba
resultrl.t vm meet dan 8o irar epclcrvrriag,

Het is onmogclijk cca voorschrift tc g€vcn voor cllr
thcorctiech of werkcli.ik gcvd, det zió tiidcoc ccr
wcdstrijd zou Lunoco voordocn. Buit n clkc ftgcl
om kan zich stcrds iets voordocr5 veerbij dc schciils-
:tótcr naar goeddunkcn van ziin bcvoegdbcdcn gc-
bruik moet mrhco,

Dc aatd van hct spd is voor cqr groot dccl rÍhnLcliiL
van dc \cclb€wuste samcnwerking tusscn hcn, dic hct
spclcn io overccostamming mct dc regclc vrn bct spel
cn mar dc bcslissinga van de scbcidsrcchtct.
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