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le ccmpetitie ligt nu al wekenlang stÍt, ma€,,r toch zVL-
J-en we ons eT zo Langza,nrerhand wcór op in moeten stel-
l-en. Misschien zal er zondag a.s. wel gespeeld worden
als de veldcn het toelaten.
Sestuur en E.C, hebben in samenwerking met de ean-

voerders der elftallen evenwel in die tljd nlet stil
gezetcnrwant er zaL iets moeten gebeuren, IIoe komen
we tot cen betere saamhorigheid, betere clubl_iefde,
hoe brengen we ons spel op cen hoger pei-l.
}e eerste 2 puntcn zijn natuurlijk heel belangrijk.

Yooral om tot*een betere eenheid in een elftar te-kornen
maar uiteindelijk moet iedere wedstrijd gespeeld worden
op een groen ve1d. En dan rrybrdt cr van j_edere speler
gevraagd om een wedstrijd votledig tot de laatste mi-
nuut uit te kunnen spelgn. i{iervoo:. is dan l-ichaams-
condÍtÍe nodig en om die te kunnen krijgen zal elke
speler moeten trainen. 0p die training wordt dan op
ulthoudingsvermogen getráind en ook dé bartechniekwordt nlet vcrgeten. Ilebben we dit allemaal g:ed onder
de _knie rdart zal er aan spelopLouw iets moeten worden
gedaan" 'iïant we spelen met z1n elven een spel.En hoespelen we het spe1. trvie zal dit beter kulnèn beoorde-
l-en dan de trainer die weet werk materiaal hrj heef t.Daarvoor is het ncdig dat hij alle jongens i<eÀt cn omze te kenncn zuLlen ze ook op de tráiníngsavond moetcnkomen. Naast 9i" training zullcn dan nog instnuctÍc-films en voorlichting nodig ztjn. Al deáe problemen
rii! goed doorgesproken en cm nu te proberón dit atleste berei_ken, hcef t de E .c, zondagri:olgen onder leidingvan de Êïeer Slankenberg met een l5-taÍ jongens verga_dert. En laat ik nu ma.àr meteen vertellón áat alle
*?i*g?igg*-hgn volte medewerkr+g hebben toegez"Ád :i/êï Detret't dc spelers van de lágcre_ elfta1ícnr"àor"
íïtl:f"i3"ï:tnodïÁen- ïooË-*en geËpróri -áp 

rondagmorsen

UTEDS TR IJDEN,IFIEL TNG SKJIIVIPI OENEN
Evenals het vorige Jaar zullen er wederom wedstri.iclen

worden georgariseerd voor de afdelingskampioenen íater-
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dag- en zondagvoetbal. Onze afdeling is d.rartoe ingedeeld
bij de afdelingen DrenterGrcningetrrTwente en Zwolle. Het
toernooi der zcndagkanpioenen zal ep een nader te bepalen
datum door Zwolle worden gerrganlseerd. De wj-nnars vaJI
de toernooien der 5 noordelljke afdelingen wonden naa?
het landelijk kampioensehap afgevaardigd, wat plaats-
vindt op zaterdag 30 en zon{lag 31 mei 19?0 in het KNVI3-
eplrlcgntrun_tg Zels!._ _ -
ÏNSCHRTJVING JEUGDSPORTKJI\,IFON 1970

c ffi-Tn het zeeka.mp Hcek van
HoJ.l-and en in de boskanpen Zeistr3aarn en Lecrsrlm.Voor de
kanrpen Hoek v.lIcll-and en Zeist kan wordcn lngeschreven
voor l- der J wekenrliggende in de periode van 29 juni tot
en met L5 augustus;voor de kampen te r;aarn en Leersum
voor I der 2 volgende weken:27 juJ.i t/n B augustus Lg'lO.
De deelneming staat cpen voor juniorleden van de KNIR- en
Àfdeling-cl-rrbs in de leeftijd van 12 t/n LJ jaarrmet dien
verstande dat^al-lcen junioren geboren tussen 1 juli L9j+
en I julí f958 kunnen deelnemen. De cl-ubs dienen tenmin-
ste met I elftal in te scht:jven. Elke groep moet tijdens
de \qgpQgor vergezeld zljn van minstens 1 mèerderjarige
hoofdl-eider plus per elftal een meerderjarige leiàcr. Het
deelnemcrsgeld bedraagr f. 32r50 per persoon(excrusicf
reiskosten). Per deelÀernend elftàr wàrdt bovendien een
inseEri.-ifSgld ye.! g._19, --_berekend ._
TR.AININGEN VOOR T JIJENTVOLIE JEUGISPELERS
Ook in het homendc seízoen z[ïïcn meilï-ngang van juni LgToin he t kader van het "Jeugdpran Nede'rland' weer sie<iialótrainingen worden gehouden voor geselecteerde tal-èntvol-le
Jl- 9n 3-iunioren. De samen te stellen selektiegroep l-jurni-oren zal bestaan ui-t spclers gebcren tussei L-i-L9i5
en 1-9-l-957 . Deze gf-elers, dic. thans dus nog hoofdzaterijt
í4_de c-junioren ui-tkcmenrzuLLen in de zomór^rakantie vanL97o o.à. als afvaardiging van onze afdeling een zeer
Leerzpme week,doorbrengen_i4 he_t prachtige ón uniek gele-gen KN[3-sportcentrum te zaist.veÈder woidt voor deze se_lektiegroep op-kcsten van de IíNVr3 eenmaat per z wói<èn eencentrale training- zeeT waarschijnlijk te ï.,eeuwarden- ge_houden. Ten einde te komcn tot eón vóor onze afdelingreprgsentatieve-selektiegroep van 15 spelers roept OeKcmmissie voor Jeugdspelers rie medewcrÊing in vai de be_sturenrjeugdkonmissies en trainers .ran de aang"uioià, ver_

f l"'Ëlfs"Ë"f e:f fs".?ss"\sgf 'sf 3i%f "+##"f f 
",xfff "d,t"J"sf 

s*ts"$lektiewedstrijden in aanmerking komen.


