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rNtïvlDU TEI,T lirET rN Dil VOSTBiAr,TRirNrryG.-''

Onder deze kop verscheen onlangs in hàlf intervieuw
vorïn een artikel in de Volkskrant met Joop Brand aa'n
het woord, huidig coUrdinator bij Volendam, CIOS-docent
gn,,docent op de trainerscursus A in Zeist' Een i.nteres-
sant referaat en zeker de moeite waard om te lezen.
Vïe geven eefi beknopte satnenvatting van het behandelde.

Bij de huidige trainingsvonnen wordt ultgegaan val. de
groep. Ilet indlvidu tel-t niet.'Het is in feite belach-
éfi-;Ï<, dat frèt sprinterstype onder de voetbailers het-
zelfde moet ooen a.ls het duurt;rpe.
!ïat voor de een te licht is, 'ié voor de ander reeds te
zwa,aJ'-. Srand veronderst-el-d, dat door dit gebre k aan ver-
scheidenheid in de tralnlng blessures in de hand wor-
clen gewerkt. lYel is hi-i van mening, dat het ideale
trainingsmodel niet bestaat. !e voetbal-tralning' is
weliswaar nlet compleet, maar kenmerkt ztch door de
priorltei.ten, die er gesteld worden.
Éet naboot sen vaJI praktíjksituaties loopt als een rode
draad door het trainings- en oefenschêÍIê. Spelimitaites
en oefeni-ngen met de bal vormen een zaak die meer aen-
dacht verdient dan puur op spierwersterking en rrÁus-

dauer" afgestemde trainingsarbeid.
Bij meerdóre onderzoeken is geblekene dat er vall de
weástrijospeelduur varl 90 minuten slechts t 70 min.
werkeliii."- speeltijd werblijv€rt . En ?O miE. gedeeld
door 22- (spelers) Oetekent ongeveer genidoeld 2 à 3
min. per speler aan de bal.
,Het zóu n.à.vï. vàrt weinig werkelijkheidszin getuígen
I d'e techniektraining o\rer te waarderen.
Ui-teraard moet deze haar belangsteJ.ling krijgenr maar
minstens zo belangriik is, wat de spelers gedlrende de
w erige 67 68 min. zonder bal doen.

kemen te- staa, det gedurqn$Q de.we{ptr{idt
de speel-tr-Jd woror gewanoeror v]-erïLenoeOok is vastde helft v-n



1n een hoogbeweglngstempo gaat en t/LO in sprint.
Natuurlijk eist dit gegeven van de trainer een gere-
gelde interval-trainlng. Yan belang 1s dusr dat gedu-
iende 2 à I min. werkelijk balbezít geen rechnische
fouten worden gemaakt en dat oe spelers gedurende de
67 overi-ge min. mentaal de bereidhcld tonen om voor
ttnietsrr te lopen. Yolgens Branci ga,zt er aan cie basis
lets fout, hetgeen bliikt ult het relatief grote aan-
tal afvallers, qat de voetbal-lerii bii de jeugd kent.
Ook de v.v. Oldeboor-n kent dit probleem" Brano is van
menÍng, dat de oplgiding en training van de jongste
voetbáilers te naorukkelijk is afgestemcl op het 1dee,
dai, een speler van ! L7 iaat een zakeLijke_ínteres!?nt
obj ekt moèt 'z1-in '(mïa.w. om.z'n L7 e jaar als het eff e

kaÁ hup in het-eerste team.) Daardcor komt het dat de
jeugd óp deze leeftijd te gemakkeliik-eÍïnee ophoudt.- IÈ t<en Oiverse van onze leden, die daar heei anders
over denken, maar. e o. o. ook zri Saan ult van de ver-
onderstellingen. Zeker is, ciat het een opvallend ver-
schijnsel bflift dat veel Á-junloren te vroegtiidii
stoppen, >
Vle hèUUen tegenwoordig de neiging om te vergeten, dat
de voetbaltraining van 6 en 7 jarigen een ont,"ekkings-
reis door voetballand moet zíin. Spelenderwijs drib-
belen en drijven met de bal 1s pure noodzaak op deze
leef tijd. Z.oaLs je in de teeftijdscategorie 10-f2
jaaf té maken kri;gt met de creativiteltszi-n van deze
kino ercÍI.
Itaarop moet de training ztjn afgestcmd.
Ze willen dan initiatieven nemen. Gcef ze dan opdrach-
ten en laat hen zeLf nàar oplossingen zoeken'
De grootste problr;men met jeugdige spel-ers doen zlch
vooi tijdens-de pube;teit, wanneer het klnci de leng-
testoot krijgt. lïe t kan cian plotseling niet meer wat
het eerst wel kon. Als je het dan juist met liefde be-
geleidt stapt het zeker niet gauw_uit de voetbalsport.
Zo, niet gering dus en zeket waard on er eens over na
te denken. Un beschouw mijn opmerkingen nu direct nle t
a1s kritiek, want zo is het echt niet bedoeld. Natuur-
lijk kunt u omtrent dit thema Uw meníng ook in dlt
nunntaO kwijt. Pak Ous de pen an anders mag U oie van

!

nlj wel gebruiken. B. de Vries.
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IJSHOCIGY VOOR J]E JEUGD.-
In navolging van het vorige jaar gaan we

(0o Jcugdcommissic) ook dit Jaar weer met de
jeugd naar het ijshockcy in Heercnveen.
f;e Jeugdcommissie zorgt voor lroldoende bege-
trCioing en vervoer.
I.S. vi:.jdagavond 4 febr. gaan de E + D pu-
pillen naar de vrre dstrljd Fcenstra Ver"war:mirg
(g'vedn) Hunters (utrecht).
De B en C-junioren bezocken vrijdag 1I febr.
&os. de wedstríjd Feenstra Vcrwarning - Nat.
Nijmcgcn.
1,ie wensen alle be trokkenen twee gezellige
avcnd en.

-o- o- o- o- o -o -o-o -o- o-o- o- o- o- o- o- o-o -o- o-o -o- o-o- o-o
JEUGDZ,A 3-VOET3.4.,NIf U\,/S . -

.Ge drÍbcnd e 23 en 28 dcc. j.1. rras Sporthal "le Tcf.Le "
i-n Hcerenvccn voor zo!n ruim 300 jeugdige voetballe rs
weer een vïaar voetbalparadijs. In een wcrkelijk prach-
tige accomodatic kondcn dc vcrscheidene team,s elkaar
bek.;mpet1 waarbij die vereniglngen die altijd een
sporthal tcr beschikking hebben we e r duideli.ik de bo-
ventoon v,oêrd en .
Die "overmachttr kwam echter alleen tot uitdrukking in
de r:rnglijSt want qua spel'was het verschll meestal'.
nauv,clijkó merkbaar, maar juist dc zaaLocfcning cn-
daaratiÀ inhcrcnt he t sncller kunncn toepassen van cje
zaa-l-spe lregels gevcn dan de doorslirg vcor b.v. I{e eren-
vecn, lltveense Boys; als Oldeboorn even nadenkt
scoort Heerenveen "
ilat het d,'sondanks mogelijk is "bij te blijvcnfr tcon-
dcn- onze "A-junioren aa.4 dle op basis vaq ce n gccde
te chniek en een enorme wr:rklust de zaalélite (lírveen
en llrveense Boys) op de rand va.n de afgrond brachten.
Na een,1-0 ned,"rlaeg tegen Ii'veen 2A en e en 3-2 wlnst
op Joure l1 (t) zov het laatste duel tegen H'veense
Boys I.A beslissend zLin voor de einoranglijst.
ne Boarnster -Ars raaktcn 1n deze slOtontmoe ting al snel
met 1-0 achter, lnaar kwa.nen voortreffelijk terug wat
resulteerde in een 2-1 voorsprong in de laatste seconden



kwamen de Boys alsnog op 2-2, waardoor anze Áts op
dramatisehe wiSze alsnog Oe finale-wedstrijden misten.
Desalniettemin:proficiat 1A voor het vertoonde spell -

Goed spel 'ook door onze D-pup1llen die aerst door een
ongeluickig foutje de strijd. tegen Hrveen D2 verloreh
(ZIf ). Heï tweede duel was men nagenoeg kansloos. tegen
fiivóón=" toys nl (O-l) maerr in de .laatste ontmoeting
waren ze er weer en pakten Ï'ileuweschoot met 2-O.
"Al met, aL 'een leulte Prestatie.
lan de B-junioren die gngte_+ede-rlagen_moesten j-ncas-

"à"*r, H'ïeense Bgys 1Ë ( 0-5 ) , H've én 28 ( o-f ) en
YVolvega (0-B) maar bij vlagen leuk_e combinaties ten to
nele ïoerden qie met een beetje geluk tot doelpunten
haidd cn geleid.
nit laatste gold ook voor de Cl-iunioren die meer had-
den kunnen presteren Oan dat ene cioelpunt. Onbekendheid
met d1t spel cn oeze regels deden hen vooral tegen
iou"" (0-3) en .Akknrm (Ó-+) ou das o$.
Ie nederráàg tegen Hrveen ÍC was ovr-macht (r-g).
Tceen een ovefiira.cht stonden ook onze C'/ iu4lor€rl.
l.Zu B (feite'ijk noglpBillen gua leeftiid) streden te-
sen l{ieuweschoot 2 (O-5); Hrveense Boys 2 (0-5) en
Joure 2C (O-f) zonder enlg succesr tenminste wat Oe re-

ook

aan jeugdlelclerso .

Dit is praktisch gezien beslist geen
want de taak van een leioer is neer
het vel-ci gelegen.
Zodoende ontstond het volgende plan

c-2 j unior€rj.

ideale situatie
buiten dan binnen

van FtrrB-zi jde, dit

-
I

sultaten betreft.
Echter toch nog €en succesvolle oag voor alle Boarn-
ster dcelnemers, want naar alle waarschijnlfjkheÍd be-
leefden ze allemaal een gezellige dag op het veldr oP
de tribune en i-n de kantine wat metelkaar belangrijker
is dan alle resultaten.

B. de V.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o- o

JEUGN CO}fiViI S S IENIE UWS . -
il-Tursus J eugd scheid srecht er.

Reeds een aantal- jaren zí't de scheidsrechtercommissie
van de FVB ztch genooo zaakt om bij vele wedstrijdent
vooral jeugciwedstrijden, de leiding toe te vertrouwen



overigens in navolglng van de Ned.Kath.sportfederatle,
9i" al geruine. tijd dit plan hanteert.
De aaïgesloten vgrenigingen moeten bi.nnenkort kunnenbeschikken cnrer een aantal jeugdige personen, die ,be-,
kwaan worden ggacht om bij jeu[o--en*pupilreáooni"-'
op te treden als jcugdscháicisróchter.*Ièze zurien eenbehoorlijke glr.iding k'i.jgen, welke gegeven wordtdoor cie scheid srechtárcomníssíe.
zíi ?glJnn dan erkend en gezien kunnen worden a-r-s vor-waardig en bevoegd jq?eosóheiosrechter die uit=ruitènooptre,edt bij .weditriiden op he t terrein van hun eigenverenigirg- "Aanster-ring bij de wedstrljden 

""r g"=3Èt"-
-9*{ dool de jeugdcommiésie van eigen várenigír,e:---:
Mede gelet op de,,studle van 1!, 16 en L7 ;aiig"eÁ zaLde cursus. op 

. 
enige achtereenvoÍgende zátói,oug6óritólrá-un

lorqen gehouden. ian de deelnamó zijn geen kósten .ró"-
bond9n.. Bij. volledige deelnarn e zal óen-embleem wordÀnv.erstrekt, terwijl aaxr he t einde van de cursus eeneenvoudig schriftelijk exanentj e zal wordu" àóiràuá"r.Deze materie werd binnen 9nzó jeugdcommi=sïà nu"pr.o_ken met als verheugen{ resultaatï dóelname aan à;;;-cu.r'sus met liefst vier personen te weten;

Henk Jolle v.dn t<fip!ê, Henk \i/. v.cl . Krieke,
Bouke lïaspels en lVillem Visser.

2,9 na\gn' we' tqch wge{.eens een goede beurt bij de bonddie a}'" jaren, om scheidsrechters-schreeuwt; -

onze laatste afgevaardigde was Ííarrn vfagenaar die hetoverigens aJ een heel eínd heeft gebraóht mct de .flui-terii en !4"1" zeLf scheidsrechtcFs opletdt.Jongens'julLie inibiatief wordt dooi onze vereniging
?Tg .op.pri js gesteld, zo draag je -een.volwat?rdis 

"f u"r-tje_ bij tot de voetbalsport en óportleidingr-Ë[ ;;-zaak even serieus aan en jultie àullen sra[óni
Succest
2. Sportkeuring.-

Hierbij willen we de ouders 9! jeugdleden er fl.og eensop wijzenr -9.t indien"een jeugdlió wórdt opg"*oËpËr-voor de medisgh" sportkeuring-en 1n het neàft vaà eenrecente gezondheidsverklaring afgegeven door de scÀÀot_artsendienst, 
. hi j_d ez.e kaart eveË ínle vert ui j 

-o; - -
jeugdFecr-etaris. Deze stuurt de genoómde r<aárï àà" opnaar het buro voor Med.Keuring. -



no ^nFoên'v'an Oe VOctbalVefeniging Vervalt O&íL'
uv vI/- v -5

lus hebt u een à"ráig" keuringétt4ït.van <ie school-
artsendienst ;r;;A-ÉEm Oan evón bij {: jeugdsecre-
ï;;Ï;ï-;;-;"b"=páá?l ,,- bovendlen onnodige onkosten.

3. llricglancj Cup Pupille$teaps'
D. A-ilpilfen van onze club ziil opgegeven voor

ueetname ,*r, áï àII"*.Astrijden-in he t kader uan de

4. De-jeur.dcommlssie heeft weer aanvulling gekregen

in <j e p.".offi;"n-fV:-uuwland ( lfi<rum ) d íc mct

Jan,le unj_"uur-á" leiuing en traiping van cie E-pu-
pillen zaL vcrzorgen '
onze jonsst- i;;;;; - oi9.E-pupiIIen.gi' wel trai-
nen maar nog geên competltie- sielen dit seizoent zul-
ï;; ;; rrun ÍrEiningsu-urt j es ooorbregen o ''l- 'v'
H. van Díjk. , B. de V. (JeugOsecr. )

-o-o- o-o:o-o:o: o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o- o

Friesl-ano-CuP' ,

!e vooffondes wcrden
iie loting hiervoor is

Jun.C GÀVC-2C
Jun. .A f/orkum

gespeeld oP 5 en L2 maart a's'
-noa niet geschigd.

P,l0Gii.AIíiM@'- 5 febrggri.

,. 01d ebcorn IC
I3 - olci eboorn l3

(6ef enwadstrr )

-O-O-O-O- O-O*O-o-O-O-O-O-O-O-O-O- O-O- O-o-O-O-O-O-O-O

FTESTÁVONI VÁN DE "VERI'NIGING

18 FEBRUXiI A.S.

BIJ TIGCH,BI.AXR.-

--==oo0oo==--

SCHUTJ.ASSEN O[[ DE 3'I.ER

25 FEBRUÁRI .A.S.

BIJ v'd' FEXR'*

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
o-o-o-o-o-o-o-o-o

-Aanvang VortrekÍï:ro- Tmo-
3,00 2.00

rï



VEff,OTIl{G.-
Zoals bekend zal de trekking van de loting plaats-

vinoen op 18 febr. &,s. tijdens de feestavond. Voor
die ti-jd dient nog wel ê. e rào te gebeuren.
De afspraak was dat leden die geen kans zagen hun
boekje volledig te verkopen de resterende loten voor
20 jan. bij de leidcr of penningmeester zouden inte-
vcren. Er kunnen dus nu alleen nog maer lege boeh jes
word en geaccepteerd .
lit geldt uiteraard niet voor diegenen die uitstel
hebben gekregen of rceds met cen tweede boekje bezlgztjn.

ir'iomenteel zitten we o1gesche ept met 679 loten, ter-
wijl er nog 60 boekjes in omloop zrJn. Iedereen die
nog een paar.loten kwijt kan (al z:-jn het er maar een
stuk of tiep) is welkom op het adreá p. Folkertsna-
herne 3. De overblijvende loten zullcn weer via een
huis aan huis-actie door ow,e junioren verkocht moe-
ten worden.
0p deze m,anicr slaagden II. Oosterbaan, J. Ottêr,y/. van I(al-sbeek, Joh. van lialsbe ek, U. de vrles,
G. Yi-sser en H. ïtoker (met als begeleiders S. Íisser
{oh. de Jong, 1/. Iluisman en ondergetekende) er vorigjaar 1n om cirie dagen voor de trekking nog ruim 500-stuks aan de nan te brengen.
ltli rekenen echter op uw medewerlcirE en hopen nu wat
vlugger door de voorraad heen te zr-Jn.

Namens hct Bestuur
S. Iiuisman.

-o-o-o-o*o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o- o-o-o-o-o- o_o_
De volgende kledingstukken zitrn in de kleedkerseqs
gevono ell.. -

Blauw Vest

Rood-zwarte sjaal
Geruite sjaal
Oranje-wit hemd

lYit voetbalbroekje Zwart voetbalshirt
2x Donkerblauw trainingsjack
Zwart trainingsjack Groene trainingsbroek



Spij kerj asj e
2 donkerblauwe herensliP

.i

Ds. Nieuwoldst,faat 17'.

-o-o-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-o-O-o- O-O-O- O-O-O-

De opzet was een puzzel te maken voor het gehe^e
Eezin, maar gezien het kleine aantaj- ingeleverde'
Epi"ssingen, hebben we waarschijnlijk-verkeerd 89:-

"àÉt. of-hij was te moeilijk, alhoewel ons dat v5eemd
ïoo"[o*t. I\lisschien oe komende Kerst een puzzel voor
de kinoeren

Xr vlaren'4 goede tnzenders bii, echtcr we hebben
drie prijzen beschlkbaar gesteld.

Er was één tnzender die alles, inclusief de ''per-
soonli jke voornaa&woo'Ldenr goed hao , dit lljss:

lste pr-i j s; ivlevr. H. v oo . Feer-Groenwegen

Np lot;Lne werden de volgende 0e getukkigea

?de prijsl Mevr. Diikstra, Beetsterdyk 1'
'-Nieuwland, Brakscii jk 23 'lde prijsl Mevr. Brouwer

le 4de loede inzender was Berber v'o ' Iirieket
echter heï l-ot bepaalde dat ze buiten cte prlizen viel
jnuere keer beter Berber.

i-i lle Dr1.1swannaa.rs kunnen de gewonnen waardebonnen bij'ae-Áeàreiaris J. Spoelstra, Ds' Nieuwoldstraat It
afhalen.

len ied,er oie de puzzel heeft ingezonden onze dank

voor de -rnedewerking
' Het Bestuur'-

-O-O-O +O- O-o-O-O-O-O- O-O-O-O-O- O- O-O-O-o-O-O-O-O-O- O-

Spij Éerbroek
Ble,uw regenjack
Zwembroek.


