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IVET, EN ii/AE V.AN DEZE l4IEEK. ..

Nou dat was deze keer echt niet mlst In een boeiende wed-
strijd wisten wij Zde klasser Stadskanaal voor ver'der be-
keren uit te sluiten. Ïn de l.C. werd dit met een grote
koo vermeld. l/looie reklame voor onze club!
Oo[ ae 4 (voonna]-ige?) lt jutt. verdienen o.i. een ptuin
voor hun moedlg gedrag.
Het 4de boekte een benauwde overvinning op il/arga{. Het
loopt op het ogenblik niet blj de oudjes.
Zoals verleden week al verreld speclt het lste zondag
thuis tegen Blue Boys. lfij zicn ecn kleine overwinning.
Hct 2de ontmoet rs morgens Mildam 2. Daar dient van ge-
wonnen te worden willen zc blíjven meedoen om de eerste
plaa.ts.
flet lde ontvang$ ook al dc bursn uit Nij-Bects.Hier zal
wc1 geen ovcrwlnning in zittcn voor ons dachtcn wij.
Het 4de gaat een zckere nedcrlaag uit tegen /tkkrum 3 tc-
gemoet. Elk ander resultaat zott ons'mccvallen. [I.

BEI{SRIMDSTRÏJD OLDEBOORN-STJDSK./ïNJ]]L 1-0.

Dotgelukkig hebben we zondagnlddag het sportvcld kunnen
verlaten. i{c mochten eindelijk wecr eens het zoot der
overuinning smaken. Toen na twee maal 45 min. spclen de
stand nog stceds 0-0 was, kwanr de vcrlenging van tweemaal
l5 nin. Elt laat nu in het cerste kwartier dat moole doel-
punt komen van Jan Kalsbeck uit een gocd genomen corner
door Jan de Jong. Incens op de slof en het was 1-0t
Stadskanaal, een 2de klasser, die hier naar toe waren gc-
komen om even over ons hecn te walsen. Een Laag gcplaatst
4e klassertje, maar ze kwnrnen bedrogen uitt Gocd, in he t
veld wel technisch beter, maar we hebben kunnen zien wat
Je met een goede inzet cn cen hard wcrkend team met el-kaar
k,rnnen bereiken. Stadskanaal l1jdt in de compitic ook aan
ein schotlose voorhoede. Yolgens hun leider.kunnen ze op
de training tn L-2 en 1-3 combinatics enonn goed goals
n:aken maar in de wedstrijden komt het er niet itit, Dc he-
ren waren dan ook enonn tcleurgesteld , vooral omdat ze
j,r Í_r, zondag tegen dc koploper in hUn ccmpetitie llctcrr
lpclcnr Gh hicr iru bij ons een cnoïï1c pr-.;yei:o] :';:: sciie op-.
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doffcr harldcn gckregcn. Je kunt ook r",:Ja,.t
che haddcn gckrcgen.

rn ]i.r,,u-il c ri o;-.

Jongcns a.s. zondag noctcn nc thuis tegcn Nij-Bcc'bs. ratcn
we proberen mct dezelfde inzei tc gaalr spclen, lvant wc heb-
ben de puntjcs meer Can nodig. lVe noeten uit die gevaarlijke
onderste regionnen vandaan. Dan kunnen we ook de bocl wat
rustiger gaan aanpakken.en opbouwen.ÀLs het degradatie-
tf spookrr eerst maar cens uit onze gedachten is.
Als we zondag met dezelfde inzet spelen dan heb ik het
volste vertrouwen,ln een goed resultaat.
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/tangezien er verschillende trouwe bezoekers van ons veldjl. zondag voor de bekerwedstrljd tegen Stadskanaal nog-
al mopperden o,mdat ze nu moe sten betal_en, leg ik hiermec
even uj-t waarom dat zo was. Het reglement van de I(.N.V.B.
schrijft voor ïat bij bekerwedstrijden dic oncier ausplci-
en vallen van de K.N.v.B., iederecn toegang moet betalen.
Uitgezonderd bondofficials ect. Yerder ulteraard de spe-lers en officials van de ttruisclub en 'begenpartij. De rc-
den dat men moet bctalen-is:
lsteE de bezoekers krijgen van ons cle helft van de reis-

kosten vergood;
2de r de recette moet gezamcnLijk verdecld worden.
Het bestuur had helaas verzuimd dit tijdig kcnbaar tc ma-kcn. trlVaarvoor alsnog onze excuses.
Maar apropos? was die wcdsrljd gc ,n da.ldcr waard??l
onze jongens hcbbcn dic 2de klasscr fantastisch partij
gegeven. Bcdanlct jongens, het was formidabel. -
rk voor mij teken voor zotn wedstrijd, elke zondag alshet kan. ne thuisblijvers,hebben zo.ádag jl. besliËt wat ge-mist. sueces in de volgende ronde jongóná. Jils het kanweer zo! Kraan.

VÍ}Ï DE BNSTUURST]IFEI. . .
\Ji IST U D.AT....
De eerste gaskachels zijn aangekocht
Deze de twee kleedkamers kunnèn ver'vvarmen

83"F3; 8r$8"H8Ëftdfiilï3fii$3r*ál3,rn""nels voor inkoopprij s

Deze bestemd zijn voor de douches en scheidsrechter-box



Tla gemecnte steun gecft voor aanleg- gasleiding vanaf de vueg

HíeiOoor ook 's winters de douches kunnen worden gebruikt
Iliermede een lang gekoesterde wens in venrulling gaat
Iloor eigen mensen.de installatie zaL watden verzorgd...?

++++++++
]}I,LE FMNS N.AN DEK!

oor zaterd,ag 9 uur venilachten wij minstens 10 à 15
-o€air-^:; -:rij? t.rÊï ÊfffiÍ íi ccír
elol.ng varlar fu uit-man

VERZORGTNG ÏIEDSTRTJDB /ILLEN I

Het onderhoud van deze bal-len (nr. 4 en 5) is in handen
van Tjibbe Meester, SCI.dkant. De leiders of aanvocrders
kunnen de ballen hier vandaan halen.
Het elftal wel{c het laatst spcclt is vcrantwoordelijk voor
het terugbrengcn van deze ballen" Dit geldt voor IllE elf-
tallen, behalve voor het lste aangezien deze de ballen in
eigen behecr hcbben.
INGIJ{G V/N DEZE RSGEL]NG J.S. ZITENDJG.

============
SPONTIEDEN .ATTENTTE I

Net a1s vorige jaren worden er door de dlverse leiders
weer ongercchtigde spelcrs gcbruikt. D.w.z. leden die voor
die maand in een lager elftal spclcn dan is opgegeven.
De leiders di-enen zich bij de secretari-s te ve.lsroegcn of
zij recht hebben op bepaalde spelers. Bovendien worden die
spèlers geschorstr: die z:.ch hieraan sehul-dig nraken (docr
dc bond ).
Men mag altljd in een hoger elftal spelen dan is opgegevcn
en ni-et andersom. Na tien wedstrijdcn in een bepaal-d elf-
tal te hebben gespeeldr fi&g men niet meer i-n een lager
elftal ingesehreven worden. De leiders dienen dit vocruit
te bezien, zodat teleurstellingen uitblijvcn.
Voor de goede gang van zaken volgt nu de opgaaf voor de
naand november:

gleuf t.b

Iste elf ta]- sH.Nieuwland I J.Nieuwland
man; S.Huisman; J.Kalsbeek; S.Knol;land; T.v.d.Meulen en J.de Jong.
2de elf tal:W.Vecnstra; J "Brou"wer; H"

; J.Jeeninga; Iil,Huis-
l.Poepjesl H.J.Nicuw.

P6-.pjcl, ; i. G-r-;,fl?.:lurSi



S.\i{atsema; R.Dam; Y.BIauw; D.i'/agenaar; P.Iioekstra;
U.Ni jholt en 1'{. Rodenburg.

3de elftalr J.'lVagenae?i J.lijkstra; M.Voolstra; Il.Dijk-
stra; lI.Y/iersema; M.Kleefstra; n.Bra.ndinga; S.v.Zinde-
ren; S.Jager; K.Jelsma en B.de Leeuw.

Het Bcstuur.

JD OIBOO :}TTG*TOR

Met ecn achterstand van 3-0 mocsten we"\ll{rt.,veld o,B, .pm:in de cuB te blljven moestcn we vier doelpunten bcèien.
Na ongeveer 10 min. spelen werd het 1.-O voor Nicator
door ccn misverstand in de verdediging,
Yijf mj-nuten later wist Piet Rodenburg door e en vrije
trap 1-1 te maken en enige mlnuten l-atcr scoordc Hcriknijkstra via een voorzet 2-L.
Na de rust kreeg Nicator cen penalty tocgewezen die
werd benut, 2-2.
Toen werd het snel '2-3 voor llieator.
En na 20 minuten spelen mocht Nicator nog een pcnalty
rremen, welke ook werd benut, 2-4.
Dit werd ook de eindstanf,, waardoor we nu uit de cupztjn en nu nog all.een oefenwedstrijden kunnen spelen.

+++++++++++++ 
D'oosterbaan'

0lDE3001iN lc - Y/ÁRG"/r lc.
0m twee uur de aftrap en dit beloofde vocr ons een las-
teger we strijd te worden. Xen steke lïarga voor dc rust
met ee n paar goede scorings mogelijk heden maar onze
keeper goed in de rust 0-0.
{a de rust kwarnen we goed tereg en na een kwarticr te
spelen namen we de lciding door J.Oosterhof. Vier min-
ute,n voor tijd werd het toch nog 2-0 door p.Tysma dit
was tevcns het einde.

( SchriSver onbekend, red . )
Ï/IE HEIPT?

T?3n{.Keuning.vraagt. _eeT paar voe tbalschocnen tc kocp,z.'n giggn werden te klein. Hlj moct nu maat jB hebben.
llanbiedingen worden gaarnc ingewacht.



lRltcHTr:N 6 -o'BooRN (vimr,prtq r)
Yrrij moestcn tegcn Drachten zes voetballen. l{ij hadden
de af trap naar raakten de ba1 gauw kwijt.
En drachten ging in de aanval en schoorde. Dus was het
óén nul voor Drachten.
Vflj trapten weer af en fokkc spelde naar ham en wij
kwamen in de aanval en harnr spelde weer naar tonníe cn
tonnie schopte de bal naar een andere speler en die
spelcr schcpte de bal naar hun kecper.
En die schopte de bal uit dc handen het veld in en toen
ging Drachten in de aanva]- egbert had de bal. niet.
Dus was het twee nul.
Wij nanen de aftrap maar weer.
Maar we raakten de bal aI gauw weer kwijt en ze gingener ook weer van door. nrie nul voor draóhten.
Tecn was het rust en we kregcn ranja.
En na dc rust schoorde lracirten nog drie goals.
Dus hadden we Êet zes nul verloren"

J.v.Kalsbcck.
+ + + + + + + + + + + + + + + 
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(Uit Voetbal- interna tinal/Goa1 cloor lV.Hoogendoorn)

rn een reccnte uttzending van ,1vR0's lvekelijkse -<portre-vue klg.g de_Leidendamse scheidsrechter Ben HcppeÀbrouwcr
van mijn collega Dick van Rijn een plulmpje. Bèn had een
paar weken geleden in de wedstrijd NE0-sparta de bal totdrie rnaal toe"op de penaltystip gelegd, na wat officie el-heet rtovertredingen tegen regel 12 binnen het straf schop-
ggbledrt . Àts he! goed is moet lJoppenbrouwer zteh eingc-l-ijk over de lof die hem is toegezwaald vcrbazen, wantuitcindelijk decd hij in Nijnregen niets meer dan waaivoor hij _was_gekomena het leidcn van een voetbalwedstrijd
vol gens de L7 spelregels dle voor dat spel bcstaan.
Hetgecn inhoudt oat hij de sancties toepaste dic volgens
99r" regels ztJn verbonden aan overtredingen. ,r.ts ccÀ ar,-bi.ter dat gewoon doet en daarvoor opcnlijÈe lcf uitingenincasseert, ligt het voor de hand 0àt er; speci.aal op hctg cbied v,:.n het hanteren van de nonnen binnón wat niètten onrechte rtde beruchte zone" wordt genocmd, het cerlen ander mis i-s. naarop doelde ik ondeF mecr áan het-ein*
de van mljn kolom van vorige week, toen ik de stelling



in uw nidden neerlegde dat althans ecn deel van het Neder-
landse scheidsrechtórkorps nlet helemaal vrijuit gaat in
de tra,m$e1ant van de laatste tiid '
nat wordt ook duidelijk uit nog een andere opaerki-ng van

dózelfdc Dick van Rijn. Hii vond het optreden van Hoppel-
brouwer mede daaron áo wa,:idcvol, omdat, zei _hij, .als aL-
le schêidsrechters nou maar konsekwent naar de stlp wezent
h e t gedonder gauw genoeg uit ??\.zlin.Ik ben daar niet zo verschrikkellik zeker vs.ÍIr Immers:

het neerleggen in cle directe nabijheid van het doelr êi
trouwens oóÉ tret,maken van hands, z:-Jn over het algemeen
uiterste redmiddelen. De zondaar is er zieh bijna altijd
v a n bewust dat er een strafschop van gaet komen; lii

necmt niettemin het rislco, omdat per saldo een strafschop
nog geen doelpunt 1s. Maar hij zaL het middel alleen toe-
passón al-s er geen enkele andere_ nogelJjkheid meer.over-
ÈUjft om het gevaar te keren. Heel-alders liggen de za-
ken met de ber[chte overtredingen vlak buiten de kalklii-
íren. Penalty.:kfuid is daar niet tegen gewassen en dus
staat in zoin ;geval ook de neest consclëntieuze arbi-ter
machteloos. Bii-wijze van spreken dtqr want- !1i heeft_nog
altijd de bevoégdhéi-d, de*plieht zel-fsr on bii_té- grof in-
g rijpen een officiele wa.rrschuwing te g,even.-1k. kom nu op
Oe róf die de arblter 1n het geheel speelt. Die heaftt zo-
ats hierboven is ulteengezet, de onontkocnibare verplich-
ting om in de voorgeschreven gevallen, Voor zoveT ze ztch
OinËen tret strafscEopgebied vóordoen, een strafschop te
geven, waarbij hije,\'{.AI\IT nl,T IS EEN WIJ! VERBREID MISVER-
étanO, 0" vraag of de neergelcgde aa.treen scoringskans had
geheci buiten 6eschouwing moet laten. 0p de andere delen
van het voetbalveld dient hij ontoelaatbare handelingen
;xet wa.rsChuwingêIr eventueel met wegzending, te bestraf-
f en.
\i/at Ís nu de praktijk? Bij de wedstrijd Utrecht- Telstar

voert een 4rbiter zijn opdracht volgens de regete4 der
kunst uit (want de télevi.s,iebeelden toonden duidelijk aan

'lat er tegen regel 12 werd gezondfgd) en het gevolg id
cen levensgroot. oproer. Eetl kwalijke za'ak natuurliikt
iiaar het i-s oD zrn nainst waarschi.inti.-ik dat de arme Bart Rara
in de Galgenwàar de gevolgen heeft oádervonden van de na-
-t-atigheid van sommi.ge van ztjn collegars, die in dergelijke
ai evallen een cogje dicht drukken.
Venrolgens ( want uiteraard heeft het Utrechtse dra.na
)norme gevolgen i.n cle publciteit) weerkli-nken stemnen uit



het sclie id sre chte::sgrai.' (it'-;t;gaer.ts1 ii:,.r-1_.;.i-,:.i1s), die hultwi-jfels uiten aan de ::::u. va.h. het gele Èaa:.twezen. Een. og l?t:.eve ari.-',i'!:er, Frans Derks, zegt voor de be.L.cll;ir._i.sda.t irij ':r.b r:ir, toe. no6 geen kaar'Í;en, van welke klcllr :i,,aock,nodig hc.c{t. g9h?9" Hij zal het niet zo hebb"n oèc".Íd,maar het ma.kt het licht dat op zí3n collegars valt die
l*t ding wèI hanterenr flog een-beeÍ;e onguÀstigur. ÍIetkan immers onmogelijk toeval zijn dát de-kaarténtrekkers
vocrtdurend de pech hebben dat ze corrigerend moeten optrc-den, terwijl Derks tien wedstrijden'ach{er elkaar alleenmaar vreedzame lammeren onder zijn hoedc heeft. rk wil
maar zeggenr er is geen uniforme aanpak.
van charles corverl dr: arblter die zónder enig genarchandcc
met spelers, bestuurders of trainers in een n:íníum vantljd.de top ha?lde, stanit de uitspraak dat een scheids-rec hter maar 6_0 procent keur iryaarnemen van wat er op hetveld gebeurt, l{oo je het redt met de andere 40 procèntis voor ecn belangrljk deer afhankelijk van het'teamwerkmet de mannen-t-angs de lijn. Hoe goed dat kan z:.jn b"*uo"hiq zelf .bij FC ut.r'ccht-rJaI, waar rri; evenmin óï,"iór arszlin assistentonMulders en vàder, tweó routinierà oie zerfnie t meer fluiten, maar arreen nog maar dat werk-aàen.naar werd zó farmtdabel Ëarnengewerttt dat je kon 

"p"Àt"r,van een wedstrijd, dle qua leiding de periectie bèreikte.rn deze explosievc tj-jden zou dat-e ingàri;t geen-uiiror-dering mogen ztjn. v e----

(lnigszins bckort rcd. )
_ _ _ _ _;-: ::==:===-_========= ==== =

PROGR.AI\fl\1 I, E}í OPSTEILINGEN

Zaterdag { noven:ber:
10 uur : lracht cn 'l
2 fr 3 !4/arga lc
2 tf B O'boorn ]-b

Zondag ! november:

0tboorn welpen
Orboorn ]-c
Stánfries l-b

Vertrek 9.15uur.rl 1'15 lt 
'

EN KOM J:IIEN

10 uur c O'boorn Z - Mildam z
L2 'r I O'boorn j - Blue Boys 32 rr : O'boorn I - Blue Boys 1

TOONT U1V BEL/NGSTEIIÏNG VOOR ONZE CIUB
DE 1IïEDSTRIJDEN BEZOEI(ENI



w"tpun í,
Doel- : Ph.DÍjk,stra;
JàÀio": .l.lijk'stra; J.v.Kalsbeek; . 

E.f'olkertsma; J.Otter.
*iOOun; F.Barlgma; F.v.HecIl H'0oq!grbaan'
Íiln I T.Keuiing; J.Meesterl R.Mijnhê€rr
Yfissel: G.Iíuisman en I,.VeId .

Jun. Cl

DoeI I
ichter 3

Midden /
Voor l
iYisse]. :

DE VOITGENDE SPEI,ERS WOADEN UTTGENODÏGD V0OR
O],DEBOORN 1B-SfXIIFRIES 18 ?

R.VeId stra'.
rl.wlïlàÍ"iátu; D.Nunanl 1{.visser; H.J .v/dKrieke.
.ll.0osterhof ; B.Haspel ; J.Mulder.
J.Huisman; P:TÍsilA;=vï.v.KaIsbcek.
P.de Meer.

F.Bies
R.Veldstra
D.Venema
H.Bruinsma
R.v/d Kloet
W. Zandbergen
K,.lJrkertan

Elk dient om half

OIDEBOORN ]:

R. Valk
J.Mi jnheer
lJ,v.lÍ€e r
G.Otter
[. Rodenburg
S. Rinsma.

twee i.n de box te ziin.

J.Dijkstra
S.v/d Meer K.Jelsma

K.Poepj e s I,.Visser
J.Bethlehem 1.I{smming& S.Jager

Wisselsl lY.de Yries
G.de Vries.

Y.Walstra
B.de leeuw

T.Maaren.

Dlt was het wat we deze
/r11cmaal Vee.l. g41ri.;,)ii dit

keer weer hadden.
weckend '


