
I

\,

Glubblad
v,v.Oldeboorn
Opgericht l5aPril 1923

P. Tiisma

, Redaktieadres: Benedictusstr. 33

fl;,,31e iaargang nr- 1 
-

KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR 

^O.OOUUR

REDAKTTE:

NÏETER

Piet Ti jsma

Jan i{eester

ïLLUSTRATIES: SaPe v.d. MeuIen
("Met Rein tangs de liin")-

OPLAGE: 240 stuJrs

Het clubblad van de V.V. Oldeboorn

in eigen beheer gedrukt -

wordt

rr
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo(
--------- -------------- ---
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo(

/

o o oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooo(



WffiTRTJDPWRAT'T'íA V.V. OLDffiRN 3/9 T/M 15/9

DÏI,EDAG 3 fiEPT. EEKERVEffiTRI,.I_IIEN.

i ia GEffiLffir 1 _ OLDffiN Aí. rc.30 u.

F. 33 n.r.s. ffiEEREMEEM - oLDffiN 1 rcN' t'8'30 u'

ATERDAG 7 ffiPT.
0A4 UZ W An. - oIDEffiRN aq- 14.30 U'

255 6U OLDffiN 81 - TnoR 81 n'04 u'
350 668 rtAlffiEND Cl - Ornrffi* tt 10'00 U'-

4L7 0800 I,lrLDNl Dl - Onwnn m rc.00 u'+vR1D6
52g 0980 vAreA H - ALDEffiN El U.A0 U' '

iOs 1265 oLDffiRN FL - AEuGvïRDEN F7. 1L.00 U.

633 1H7 VAreA n - oLnEWN p 10'00 u'

írn, ?

ZANDAG 8 sEPT.
802 1510 57. ALIrlFtpAffitïE L - 1LDEmRN I 14.00 u. T.DE JOilG

80g 1fr8 0{,DEWN 2 - LEI'*'|ER EENIE( 310.30 u. B. DE nffi
826 ZZS Arcwny 3 - IÀ\EEvAAG 411.00 u.+oo. /3 r3.a c/'
829 282 Fffi 4 - OLDEmN 4

ATERDAG 14 SEST.
0u M OLDEmN a'í. - HÏELPEN 1 14.00 u. T.P- DE ÍnAI'.l

2556HtfrJffiEND81-2LDEmRN8110.00U.
350 6& ALDffiN Cl - TÀT'IGÍIffiR C7 1.1.00 U.

41707981{nEmRNDl-AKKR|JIIDL9.00U.
52g 0g7g oLDEffiRN El - I{VS 8L 11'00 u'
605 1265 TRTSTN FI. - OLDffiN Fl IO.OO U.

IRIJDAG 13 SEPT
633 1íH5 OLDEffiRN N - HEEREMEEN F2 18.00 U.

NNMG H SEFT.
W2 fiA7 OLNEWN 1 - SrcHT WREENT 1 14.00 U. J. NE NER

80g lW SNEEK tpWS 4 - OL,DWRN 2 10.fr u- J. EmE

826 273 AKKHnq 5 - ALDEWN 3 10'00 u'
82g ffio oEDEffiN 4 -.77ffi 3 11.00 U'

aAilnffi Aw.r'o fr#ÏNEEHII'G'
VMSNAG 4 SEPT. IAATSIAL FRAI'IE<ER.

w z.v.F. 1 ElE. I 20-30 U.

mwlncrcSEPT.aWilIrGrw]ALLffiU,nRDEN.
OlO L.A.C. FRÏSÏA 1 Eil'G. 1 19.4 U.

MAI{DAG 23 fiEPT. {TITEERADffiLTNL AKKRUI'|.'0;0-"- -ArcItn 
Elu6.. t - DE HERAIIIEN 3 21.fr U. R.v.D. IáEULEN

IAA/fEAG fr ,EFT. CWíTLÏTGTffi]AL LffiTII{ARDEN.

órc 6r 'n 7 El'l;. I 79.& u.



Eindstanden seizsen l59tl-lggl u,U, tlldebsorn.

ZAT Eí1 iÀ1r i',lil'i i 0REN
iF. Kl-A558 C ( 015 )

r: I (.)l-Dl:l{J0l(i'l 1

I :; . C. BERL I KIJTI

1 Li:EiJU. ZUAI.IJUÉN
4 c.:1.1..
5 Bl-Êrtr.iilll I5
ó TZl.,;'tl'lAlilii'1
7 A.l.'.t-.
s CAl"l BLJLiR,' LEEL.iUt\íl

? g',. ';!Aii i) [ A
I tl Lj .:1.',' . c .

11 ti.Ë,5. I

1V.V.I.
2 Ë.8.C.
3 OIJDEGA.LI

* 4 OLOEBOORN A1
_s D.lJ.P.
ó RENADO

I REr{400
? T .O.? .',('i

- 1 AENE!JIRDETI
*, 4 OI-DÊBOORN D1

5 '/ISPCLIAó THfrR

I LANGEZl'rAAb
2 UDIROs E1

r I 0L DÊB0CÍ1N E I

4 f1l LDAIl E 1

5 THOlt
ó OIIDFi]A5KEu

/

í0TAAL
E5 PT

5 TAND
VÍ

ZAïERDnÈ Ë-PLiP i r-LEN
K[-A':, 1,46

1 HEERENV. BOYS
? F.C. tT0LVEGA
3 G.A.U.[.
4 TERIIORNE E I

5 LJAREA
t ó 0l- Di:B00RN Ë 3

ZA IER DAT] F-PUP I LLEI'{
tc A5 61\

1 HEERENT/EEN F 1

? IJAR6A
I AENGt,J I RDEN

4 T I JI{JÍ:-
* 5 CLDÉBOORN FI

ó ti. A. t",- c.

ZAÏEÍ{DA6 F-PUP ILLEN
r(|..A5 0i6

I HEEREIIU. B0Y9r
2 HFERENVEEN F1
3 F.C. L'01.uÊ64
4 OIJDEHASKE
5 6.A.V.C.

* ó ot-DE BootlN F ?

T tIó ) TOTAAL STANt)
65PT U i

?

li
5

1

)
d.

2

4
I
I

') rtiU
20
afr

?l.l
?r,

), t

:lu
.l tl
2rl
?c
1 r_r

14
14
11
I
7
5

i?
30
1r

?.4
?tl
ró
It

1l
1ó
1?
r1tÉ
5

20
11
1rl

B

ó
.5

119- ?4
54- 31
75- 57
49 - a.li
39- 17
56- 69
46- 5ó
34- 4l
_5t- ,.5
.irt- 7 2
;!3- t,6

E2 ln
Ë? l0
E2 1 r.l

ltl
E2 lrl

10

5$- 11
21- 7

2r- rl
17- ?9
e0- ?4
11- 39

óó- 2

11- 18
17- ?s
E- 16
t- 3t
?-- l3

ZATLRDAG A-JIJNIORÊN (II?) TOTAAL STAND
3E KLASsE B CIO5) 65 Pï V T

TO7) TOÏAAL 5TAND
65 Pi V T

A1
A'l
A1

A1
A1

1U
10
lÍ
10
10
1rl

ÏOTAAL sTAND
65 Pr V i

1? 4(J- I ó
1l ?1- ló
I t9- 15
8 34- 2?
o 1tJ- 55

t7* 19
4t-.5'l
5 C- 7-5

2 /- 3rt
?0- 34
?r- 39

58- '14

_11- 16
55- ?l
1 -5 - I'tJ
21- 34
19- óLl

7r'l- 15
s6- ?9
54- 15
:,4- 3 2

?7- 68
11- 9tJ

1ó
ti
11
1l

.5

?

F'l
Êttl

[-1

Í-l

ltJ
1rl
1tl
irJ
.1C

1rl

(07 ) IOTAAL STAi'
65PT VzATERIàii 9-Jiit'{ i 0ÍiFf,{ i c3 )

."E KLAssE i (21ó)

1 DIi.AI]HT5 íÊR BCYS B5
r 2 0LDÊB00Rl'{ Bl

3 TIJNJF B l
4 DRACHTSÏER 9OY5 Bó
-5 Di: F,tr,EACll B I

6
E

E

I
E

F3 10
10

F4 1rl
Fl 1[
FJ 1IJ

rt

4rl-
', a-- a

?.5-
??- !
21- :
3-é

t9
17

9
I
ó
rl

ZATêÍ1Di'T6 O-PIJPILI..EN iO.SI ÍOTAAL STAIII)

l{t A5 !-1,'-;: tiË i'T \,' T

nr

D1

D1

DI
D1

I
1rl
1!l
1 r')

10
9

1B
15
1?

7
('
t.t tu**Sug

ZATERD;:\6 E-PUPiUITI (Oó) 
-TOÏAAL 

SIAND

ril-As -517 65 PT V T

EI

EI
E1

10
1fJ
10
':l tt
l0
10

?B
16
10

E

5

1



f'

ZONDAB sEN I OREN ( .5 I )
RES. ?E K|.A55F f, (809)

35 73- 31

29 41- ?4
?E 59- .10

27 66- ?-s

26 5?.- ?J
22 ?7- 33
17 34- 35

13 45- 67t
1? 24- 47
E 19- 77
i 13- 7l

TOIAAL STAND
65PT V T

?? 33 45- 'l E
2 ? 3tt 55- 23
2?. 28 55- 42
2? ?E 37- ?7
?2 ?6 50- 23
??'è4 -só- 1?
?2 2? 54- lS
2? ?? z.s- so
?? 14 47- 67
?? 14 15- 7Cr

2? 11 35- ó9 1)
?2 10 3?- 78

? 1-
2 _s-

22-

^lri";:;Ft:::*" r,l,,[ïaísiïL3;:4 ;#"

Zandag

TOTAAL STAND
Ílcr PT V T

Z.ONDAG 5ENIOREN (5I
?E /.1-A55i: ( lJtlS )

* 1 OLDEEOORN 1

2 ZANDHUIZEN
I il l LoAH 1

4 DÍ: IJESTH0EK
.5 5Ï. JACCB
ó BIJ I TENPCST
7 F.F.ti.
8 6t-R.,L007
9 AEN6IiIIRDFN

10 F.C- F0ÍiHTEL00
1 1 F. C. NE5t,RàNÏ

1 REIIADO
? SPARTA'59
3 BAKHUIZEN
4 R.E.5. l
5 6.A.V.C.
ó Bl_Aril,Jlll.J I 5
7 1.5.C. 1E90

* 8 01.-DEB00RN ?
9 LEIlIlER

1O IRNSUI,I
11 05 I ',78
1 ? NI CATOR

1 ) E iJINSTPUNTEN

L.5. C. 189r) 4
9,PARTA '-59 ?

xR.E.S. .'

trrrrrr^rj LL:rrÍrrlrÉrr Í € r
t.tratt?.r I It rr I rrl\r ll t, t t

f/f 
^.-t-\ 

r- í V t t \
t\r_.'r t r' t t ir , I .,

1 F.F.q.
.r TrJalr-l, I r rlr.r

', l,: I trPí]t- I A
:?, 4 ()i.l!!:Bi)()Í{N -í

5 LANfiFZI'AAt;

65 PT

fnf^^r Cf 
^Àrrlrrlthnt_ Itattar,

Íi5 PT U T

x ',t 4 ;l;:- 5

t( 11 ?.,2- 1ê
í I tf- 1?
E 5 16-?9
rJ 1 t1- t5

I

I

1

I
'l

t
1

1

1

20
?0
?0
'> fiÉ\J

?0
2A
?0
2(t
20
?0
2t)

1
I

I

I

Ê

2
?
2

?

?
4

3
2
2
4

IN }IINDERIN6 6EDRACHT

I
IJ

I ïàJ.s$s"s$
-0.A.u.c.. I RNSIJiÍ
-051 '78

SENIOREN (01 )
5F Kl.Ac'' D ( 0CI9 )

1 TONNFHOEXBI.'I.IRT
2 HASKFRI.AND
I 6.A.U.C.
4 IIASKFRI.ANÍ}
5 JÊ\NSSFN 5PI)RT
ó tJoRKul,l
7 5P IKERBOOR"SI 1

E N t ËUt,ESCH00T
9 IJOUDSEND ?

*1t'l 0l-n!:ní)ollN 1

1) 2 IJINSTPI.'NTEN IN t.IINDERIN6

107- ?s
77- 48
67- 43
89- ó1 1)
71- 51
s9- 50
49- óE
42- 73 1)
31- 77
?5-'117

GEBRACH Í

Zaalvsethal

1

ó
4

_5

?
ó

3

1.3
18
1E

1E
18
1E
1E
18
1E
18

31
?5
z3
?2
?1
19
10
10

E

_5



uefinitieve rsrnpetitie-indeling seizsen ïgg1-ïggz.

w 2E KtrssE A ((xxl

OI OO84 ilIJLAND
02 006t H.J.S.C.
03 0168 HIELPEN
A1 0175 SCHARNEGOUTUI.T

05 OOOS ST.AIIMPAROCHIE
06 OO39 S.C. FRANEKER
07 0004 ARUII

o 33 3J33 313:,S5i
t0 0126 T.O.P. ,ó5
ll 0l2t 0E SIJEACH
12 0176 s.s.s. ,69

255 cRoEP 6 t255)

01 0088 oLDE8o0RN
02 OlOO OUOEHASKE
03 0093 0.N.s.
04 0151 v.0.G.
05 0144 T.JOUDSEND

06 0125 THoR

350 GRoEP t(350'

0t 01 ?6 T .A.P..65
02 0071 LAilo.rEER
03 0144 rorrosEND
04 OO88 OLDEBOORN
05 OO25 DELFSTRAHUTZEI{
0ó 0001 AKKRUII

4t7 KUIS 417

0t 0012 ELACK BOYS
02 OOOI AKKRUH
03 0079 HILDAH
04 0088 oTDEBOORN
05 0046 c.A.v.c.
0ó 0064 tRr{suM

14.30
r4.00
11.30
r4.30
11.00
r1.00
14.30
14.30.l4.00

r4.30
11.00
r1.30

11.00
11 .00
9.00

t0.00
10.00
14.00_

.ï

Í
ro.ojll:ff o
I t.o:
I1.0'
t0.0r

I

529 KI.AS 529

01 01 56 !J. Lr. S.
02 0140 tJARcA
03 0234 AEltGlrrRDEr{
01 0046 G.A.V.C.

O 05 ooea oLoEBooRlr
0ó 00ó/r IRNSUH

.'05 Ktts ó05

rl 0034 D.t{.p.
02 0110 I,ARGA

O ii oo8g oloeBooRlt
C1 0231AErclJIROil
ci 004ó G.A.V.C.
có 00ó4 IRïSU!{

ó33 Kl.^s 631

01 OO59 HEEREI{VEEN
02 0140 I,ARGA
05 0046 G.A.V.c.
04 0027 F. C. t/oLVEcA
05 0088 oLDEEooRr{
06 00ó0 H8ERENV. EoYS

Fl 10.00
F1 9.00Fl t 1.00Ft 9.30Ft 1 1.00Fl 10.00

I 0.00
il.00
I1.00
10.00
1,1.00
r0.00

EI
EI
EI
EI
EI
E1

o 81

81

82
B1

B1

B1

f2
F2

F3

F4

F2
F2

c1
cl
cl
cl
ct
c?

o

DI
DI
0l
0l
DI
DI

o

r 2.00
r0.00
11.00
11.t5
11.00
il.00

r0.00
t0.00
10.00
9.00

t1.50
10.00

'*ïrf,|ffË*tr

".3$siïi*[''"ïït;;



802 tE KLASSE {802)

0r 0214 S.C.S.
0z 0085 0.0.v.
03 OOló BLUE BOYS
01 OI1ó SPORT VEREENT

05 OOOS ST.ANNAPAROCHIE
Oó OO9ó OOSÏERLITTENS
07 0178 AMELANDIA

a 08 oo88 oLDEBooRN
09 0006 BAKHUIZEN
1O OO97 OOSTERSTREEK
1l
1Z 0035 s.v. o.D.r.s.

@ RES. ZE Kr SSE C (E09t

0t 0046 c.A.v.c. 2
02 0112 SPARTA,59 2

O oi ooaa oLDEBooRI{ z
04 OOOó BAKHUIZEN 2
05 0064 IRrisuH ?
0ó 007ó L.S.C. 1990 4
07 0218 TERSCHELLING'89 2
08 0106 ROOD GEEL 4
09 oltt sneer Hovrs 4
l0 0075 LEr,ll.tER BEI{TEX 3
ll 0013 ELAUJI|UIS 2
r2 0t01 R.E.S. 3

11. 00
14.00
14.00
r4. 00
't4. 00
14.00
1 5.00
r4.00
11. 30
14.00

r4.00

14.00
14.00 -
10.30
14.00
10.00
12.00
14.00
10. t0
10.50
11.00
I 2.00
r2.00

E26 1E KLTSSE H (826)

01 o0ó9 s.c. JcuRE 9 10.50
02 0110 r.lARGA 1 10.50

a 03 0088 oLDEBooRN 3 ',i1 .00
04 0070 LANGEZT.TMG 4 11.00
05 OO59 HEERENVEEN 7 12.15
0ó 0001 AKKRUH 5 10.00

88 4E KTTSSE K (6a9)

OI OO71 LANO.TEER

0z 0125 THoR
03 0037 F.F.S.

a 04 oogg oLDEBooRN
05 0103 RENAoo

A6 O?31 AENO.JIRDEN

4 1r.30
5 10.00
1 10.00
4 tl.00
6 12.00
3 10.00

".trfrffii* ,"F,fi

*ïïr,ffiï*ïï*"
0t 017?
02 0080
03 m16

a #or*
0ó 0202
07 a1n
08 0215
w w"z

Zaalvoethal

010 3E XLAs c (0t0)

s.v.cAI8u.R'6g
H.K.V..29
G.A.V.C.

AR]LLGE\6.
s. u. L.
6I,79
DE HTRAUTE}I

L.A.C. fRISIA

3

3
5

I
1
I
3
1

I
5
I

10 9236 sPrKERm,SZ
11 ml1 Bru,}J uT ,54

12,10011 FRIESUTS

//



Íïledede-iingen

I^EIDEffi EN LEIETEffi M V.V. OLDffiRN.

FI -ptpi t l en' H";tï:;i|
fr-ptpi I len: Dick ïtesterhtoven

+ ? {velke auder vaelt zich hienrar getnepn?)

E|-ptpi I len: C,er*e van Kalsbd< tel . 1.532
fup v.d. I.leuLen

Dl-ptpilten: i:mm"*ard táj. líuuon

Cl-juniorGrl : Jctnrtrrcs fuepjes
Jel le ttierda tel - L662

B|-juniofrrl: Jdzan Ti jszn tel . 1921
Jan Visser tel. LW

'cretdlesse : GYietje v.d.. Velde tel - 17ggJeugdsercta-res-se : GYietie v.d. Velde te

ADWETENTïÉ ADWnTENTïE ADrM{fiÊ ADWmÏENTTÊ

TE KW GEIIRÀAGD:
Aantret*e] i jke schenloze v@ttr'lster zoekt spntaan tr.ar voet;
b,Ischoenen in oagevirg Oldeborn voor serieuze sprtrelatie.
Itaat 4?. fuieven árder tel .nr. 1506-

TE KW ÀÀT,GEMDEN
L par Adidas voet4lschoerrcn naat 4O zo qod als nieuv ( L keer
gebruikt).-tt"roiá"-'Veeman 

te I . L 7fi .

T4EDMELITG T.B.V. OLDEffiRN 2 I,@EDELII# T.B.V. OTNEMN 2.

Terschellinq '89 splt de er;e:ste 6 thuistrdstrijden op Tercchel-
I j;7g..V--rlt'ín de nálg"mu 5 thuisvedstriiden in lloorn.

- Leider, gaarrle Ilv aandacht hieruoor
IA
íA



|{EDEDELÏI,IG V. ALLE LEIDEffi HmmE|'n\,re T.B.V. AUE I'EIDffi

vindt U ierj,ere veek in de daarurcr fu-
in d.e kantine lr;vir:rj.t.
ntet bi j U thuts fuzorgd

k vd,stri jdPrqranna's
stewie krst , velke zich
Het prqranna vordt dw

È{EDMELÏIE T.B.V. ALDEffiRI'I 3 EII OLDEffiRN 4.

Hierbij verzoek ik de ieid'ers
on v&r ied.ere thuisvedstrijd
len.

Piet Tiisna' vd'str' secr'

*'neon 4 uaart Aldeb'=rn n - l{olv41a ffi

l+lij havwe dize vd,striid rrct hn3n, pt fol. preS! Itar rtii ha wol

ien ptnt fertsjinne, vant vii \ wlyk spile. ntt .i"-.'91 bêst

vant riorvegrea stie bpw oan. fri as se d,ize ved-striid wan hie-
nen, wienen se kanpioen west. Ik vie ek aanfoetfler, ik laygr in
svithtd,sleommwspierhlfanJanNijdan.Itwieinspnr.rcrde
vdstriid. 8""*; hi; foile faker de hr ds l{olvegrea. h leider
fan l{olvegrea stie hiel lftd oan 'e kant te razen' mar vii ha le4-
ker ge|Yk sPile. Bla bla bLa

Marten Dijkstra

ve ha r-pt voen Pt fol Fren.

tue(ï- goo{-
e- clit- jc"."

t^eer seb eLr r€ [/),

van Oldeborn 3 en Olde'born 4
zelf een scheid.srechter te regre-

/3



De mderstaade wi.izigir€€n in de spel.regets zijn va kracht net
irBrarg vat 25 juLi 1991. 8ij etke wijzigirg is q{€qo/en cp rnel.ke
pagina van de HrdleidirB rrcor Sóeidsrclrters €n €n rder rar
toepassirg is.

REEL l? lJiizioim officiete bclissirsr

Niq-r^e officiete bestlssim nr. l5 (oaina 131 Hrdteidirn r,or
Scheidsreóter).

Irdigr, ryar het ogrdeot y_m de sóeidsÊhter;
st sreter ztch hrcegt in de riótirp vrr tBt @t vm een
tegmstrder;
in esr &idetijke sitwtie uaarin hij sr &el,Rnt zor kr.rrren
s@ren;

onrtredirg die rst esr dlrrcte vrije sctrp (of een straf-
sdp) root rcrden bestraft;
bordt be-tet de bat te speteíl;
en daarÈor het etftaL lrrr de aanratterde partij de hierboven
bdstdo scorlrgskans rordt ontrsrnn;
nmt ds speter,-die de wertrdirg he€ft begail, rl n het
speel,rnld rcrdgr gzordm;

'an'qgo 
ernstig gofen spet werankcrstig REBI 12 h).

NianB offtclete bestlsslm nr. 16 {omina 131 }lrdl.eidim r,or
Sóeidsredrters).

lrdlel, naar het @rdeet vaï A sóeldsreóter;
an spetr, anders dil de @l,rerdediger, in zijn eigen straf-
sdppgóied;
zijn tegrerstaders een óetgnt of sr óidel,ijke scorirgskas
srtneont;
&or qpzettetijk de bal. npt de had te spetsr;
zal, hij nan het spel,wl,d rmten r.lcrdrr gezadm;
rdl€gs errstig gsre€Ít spel wersrtcmstig Rqet 12 h].

Tel,iótirn van & rerkro coetre.pl.s

0e nier,a officiete bestissirB nr. 15 is in prirripe eer barestigirB
rrrr de spel,regel,s en ê dridoiijke besl,uitgr ln de EINOBiDE INSTáX:
Tte, die yrq'i!'jaar óor do Eoard is uitgevaardi$.
Deze birdsde irstnrtie, die zoats rcnrntd in de bij l,agre n e Ue
dnrk ran de lladteidirg r,or Schoidsrechters g bl.adzijde l3l na
off iciel,e bestissirg la irg€Laegd zcu rcten Èrden, kcmt hierÍÍE ts
rennltm. Ds birdtde irsinrtïe is vorlg jaar &or ó FIFA uitgr
vaardlgd, ordat nm grote roarde lrecfrtte aan de snette inrerirg ran
die instnrtle, raar dat ncn zichzetf de tljd wl tde guner deze e
eer juiste an veftnherde wijze in de La,gs of ths Gam te v€ílar*
km, hetgem ru ls grebarrd.

Officiete bestlssirg nr. '15 ls ós qa strekkirg sr tekst vrijrat
getUk aan bedoetde-Oindende instrudtie. Al,tsr-trct g+ruit vm'
fysieke midelerrtr is uit de orsprqrlletijke tekst getatm ("rd
Srysicatl.yu). De gerijzigie tekst bij trel n^eeOe aadrctrtsstreepje
{in etrr óidetijke sitr.Etie i.p.v. knetijk in *n sitstie) is
door de raerkgroep spetrqets OorgenoerU, cmdat dit rBar crze nnnirg
beter de essentie van de te bestraff€n o/ertr€dirg rËrgpeft en wij
nnt deze arpassirg wnactrtqr gwr ruimte te taten vor (verkerde)
tnterpretaties.



ce nia-r"e oíficiete hsl,issir^g nr. 1ó Ligt in het l'erLrgr.le hiervin:

." t*Étirg is, crn i-et cpzetietijk d€ bat íÍÊr de had speten cm e€Íl

Ë€l.tr.rlt te rmrksrrn, uit te bdn€fi:
Cutftfn besci-rr,l^,t in boverBrroernde situatiE d€ h.Í-dsbat drs als een

;;';;;;;-ie-r.; ;Ët *".*t'!*qtjg R€se1 12 (n) cp btadzii-
e 129 var de Hààteioirg r,or Sdreidsrcchters'
Ë,'ó.;ïi.riji ,p"i; Ë c" uur ryr d" rrrd zat in atLe gevatlm

overeerrkcr,stió neget 12 (i) bestraft r'orden'

l&n dient er Car ok mede r:Qta.vrr te nalen1 ó!-t!,11et de
ït' q* iderg hardsbat

tor-á"u.rdediggi ie Oesiraf ien net fÊt b€gu.erden ve1 Ce overte
*.. ra"" Èi *i'*i-i;;-d"i fet speten vrr de bat npt de had er

Ëà,t.ti;i-op guiiOt i; de t€€nstilder een drideLijke scorirgs-

i!À tá ótJlu'ri, ó.u. á-*raáiger die opzettetiik de bal, net de

f".C tt pt op het nsrent dat de bat in h€t &et zctl gêan'

Zo zat ok een óel.vendediger die een Óidetijke scorir€skas
r"oii*t &or de baL net ziln f,aU{en) te stcppen buiten het straf-
sclcpgebied, van het speeLvetd gezrr*n ÍÍPeten rcrden'

Nieu.e officiete bestissir|r nr. 17 (oaoina 131 Hardteidim \@r
Sóeidsrechter).

De Internaticnat F.A. Board is nar nrrirg dat d6 &e[verdediger,. in
;;--d *i f*t h€paatd in Reget 12 5 a) uordt getrnt in het bti-t

"--d" 
bat te zijn, ats hij de bat net enig deel, vm zijn tr.u o{.

ar* áraakt of ióerÈs.dt, OrOer hot tegerfsngr vrr de bal' vordt

cok lrrerstail het ózettel,ijk paneren \ril de bat &r de óel'verdedi-

êi, n*. Àtet Oe-ffii..gi*,.it* r"aarbij,.naar het cordeol, vm de

íOáiOr.*f',ter, de bal, tgg/attig terugstuit ran de doetverdedigr,
b.v. redat hij em "save" hrft verriÓt'

ToELIofÍItG vÁll DE lrERlcRotp SftrnEcEts

De uitdrukkirg "de baL net zijn harden ll u".it neert'r zoats venrp[d

in Reget 12 5 (a) npest rner verdlidetijkt rc{el: - .

Scheiásrechters npeten er tpor ?orqpn du! q\.12 5 (a) e-dg
Í I: t o*tq@ig"i vmaf het

n had(en).of arm(en) in zijn bezit
feeft i" n* aáarna r.eer artáakt ret zijn hild(en) of arm(en) 

.

ï-a"rËiii ie ziin atr€eraakt of gespeetd &or *1 Td"re spetel

Á zijn eigen pu.iil Uriten het stiafschapg€bi€d of.{ryr een speter

vI Ël.g-e".ïij uitto of buiten het srafsÓopgpbied' zal' hij
bestraf t reten ó.Ott 6!9r het toekern€n vq.l een irdirekte vri ie
sci'po asr de trgParti i.

Het za[ iedereen dridetijk zijn dat hêt begrip: i1 lret !(=it vil de

bui,-,oor de doet;Í!€di$rs 
-em 

totaal' ar*re irho.d h€eft gekregen

á áut het de FiFA ernst is nBt het aapakken vd\ spel'bederverde

fr"C"ii;ó, Oie net nare dor de óetverd€digrs veelwl,dig uerden

toegepast.

Afqezien vrr het \@rgarde, zal de vieroassenreoet ok veel aaÏ
JJil'Ëií liiioá á zar'Oe iulste streT tmmpst npetel Ptdqà.

vender za[ er rpta nan ÍÍDeten rcrden g€ncmït dat eT irdircte vrije
;;; toq;i*,a=n""t r"nAu" ats de &ètverdediger zió te h.riten

gaar aít tijOrerten.
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trÍRA II{'IRI,|'rIES VAll EF IÍ'íÍERI{AïI0ML F.A. mRo

l. Tiidrekfen
De Internaticnal F.A. Eoard staat er op dat sdreidsreclrters strerBer
gnan cptreden. In het bijzcrder zutlen scheidsrec]rters atte verloren
gi€il'e tijd roeten bijiel,len, cpeacfrt de stard in de wdstrijd
(b.v. tijders spelers]íissets, vrzorgirg vm gebLesseerde speters
etc. ).

ffird heeft de bestissirg g€rsÍEn dat ziótbr
re sderkledirgstukken zoals wietrerbroeken zijn to€gpstail. Zij
netrl ecfrter rsr dezetfde ktzur zijn ats de broeksr va het tean
ran de speter(s), die ze dra4t (dragm) en niet verder korm dat
tot aan de knie.

Er rcrdt tegens cp gp!,êzen dat doetverdedigers trainirrgsbroeko
Írcgen drruren ats do toestild vm het speetvetd of de r,,eersorstrdigr
hdsl dat rpodzaketijk rnka.

BESLUIT BES ,ïrrR AISTB.R/oETB t D.D. 6 Arruiltls 1991

b interrsticrnl,e F.À brd teft è rctgBn& officiete besl,issir
9m gEncmsn.

Nieu^a officiete bestissim nr. 15 (oil. 131 Hardteidim \@r
9óeidsrechters) (uas een jaar eerder óor de FIFA reeds opgel,egd
als birdende instruktie en is reeds in de regterrenten var de
K.N.V.B. oFEerrÍFn mder de riótl,ijnen).

lrdien, naar het ordeel, rat de sóeidsrecfrter;
eerr speLer ridr ba^eegt in de riótirg n het doel tat eert
tegestrËer;
in een óidel,ijke sitrntie toarin hij st doetgnt zcu klrrrn
scor€n;
cpzettetijk eÍl e mr€tspntair', 'eijze - d.w.z. door een
wertredirg die net een directe ,, ,ie schcp (of een strafsclcp)
ret uorden bestraf U
rcndt betet de bal, te speten;

en daardoor het etftal, van de amval,tsde partij de hierboven
beóetde scorirBskas rordt srtrsrpn;
noet de speter, die de wertredirg fteeft begaat, vat het speet-
vetd rcrdgr gezaden;
vdriregg ernstig gsÍEen spel wereerlkcÍrst R€et 12 h).

Ni€u^€ officiete bestissim nr. 1ó (oil. 131 Hardteidim \tr)r
Scheidsrectrters) ( irfrcLd€t i j k nieu,r)

Irdim, rnar het @rde€t van de scheidsr{hter;
eerr speter, aders dil do óetwrdediger, in zijn eigren straf-
sórygnbied;
zi;n [egstslrdurt wr óetgnt of een óideLijke scorirgskrs
mtrsnt;
door opzettetijk de bat ret de hrd te speten;
zal hij van het spetveld rpeten rcrden gzcnden;
\trb€ge ernstig gsrÊen spel overemkcmstig negel, 12 (n).

Het besturr anatannrcetbat heeft na werteg nBt de atgvrrn tucht-
kcnmissie amtzunpetbat bestoten dat beide Uo,.engerpsTde overtrF
dirg€Ír lor rot betreÍt de rióttijnen ats beóel,d in artikeL 12 van
het tlrótrcgtercnt anatannrcetbat vatten oder 4d. ,'e€n spel.er in
eerr scorirgspositie betet de bat te speten, een st arder al.s hierna
nader cmsór€v€Ír".



Eorrerstaard nie.rne oíficiete besl,issirprr v*rden bakerd op het
ncnsrt dat zcr"et de r,rndstrijdfonnrLierlr atsnede o" iw.tog"fonnr
Iieren ter befe/e var tmhtzaken r,or het seizon 1991/1992-x,iren
vervaardigd en verspreid. vor r"at de afwlrietirg t* tói."Ë-'
betreft, dient rmr de wertredirg zoa[s g€rp€rÍd in de niq]Ê
officiete bestissiryen nrner 15 en ló g€oruik te rorderr gemaakt vtn
code 12.
uiiÀr."ro dient na venretdirg e lrct r"edstrijdforrur,ier afzordertijk
ramort€e aat de twhtkcÍÍÍni;sie pl,aats t" vitden.

Zeist, 5 agtutus 1991

WTJZTGUVG BELUNING VO TBÀLVETD

Sirds een ailtat:iarcl is het in Nederl,rd nerptiót or + 9.15
rpter rrrraf etke toetvtaggestok, aan de hritazijde van de óel,l,ijn
sr de zijtijn ur tijntjó-ail t; br€ngpn: het zqienaarde 9.15 rpter
tijntje.
rti lÁtrtp rr n êze markerirg kil de scheidsrechter beter bordeten
of de vmrgesóreven minim.m afstad bij een hoeksclnp in alrt rorst
gffirïEn.

Tot ror kort ros deze bepating bij Besturrsbesl,uit door de K.N.V.B.
lmr l{dertrd verptiót gestetd, maar internatisraal, rng niet &or
de FIFA orerg€rsrnÍt. ln tpnr vergnderirg var /' decenber 1990 heef t
Internati sn Le getregpt kcmni ss i e bes toten het zogmaarde 9. I 5
nntertijntje ru r*retdrrijd van toepassirg te wrktaren.

FIFHESIUT TJIJKT AF VAII K.II.V.B.-8ESTI'IT
&or de FIFA ls ctrter bepaatd dat al,s m$nt r,or het 9.15 neter
tijntje ê rild yzr & brtcirtel. van tnt id npet
r.ordsr gprsrtn en niet rper de ptaats van de hekvt4stok. BoVmdier
hÉft rrn bepaatd dat het nerktekgr attgr g & óettijn beficeft te
hord€n aagÊbradtt.
De K.N.V.B. h€eft bestoten het FlFA-besl,uit wer ta n€r,En.

GEVOI.GtrI III IE PRAKÍIJK
Prrctisó gezian betekent het bestuit var de fIF dat het 9.15
neterl,ijnjte mrtail op 9.15 + 0.90 + 10.05 ngter vanaf de hoek-
vl,aggpstok rret rcden aatg€brdrt aan de h.ritruijde van de &et-
tijn. tlet tijntjo sch.rift drs 0.90 tÍEter e in de riclrtirg lar de
Oóten. xet iijátje cp de zij tijn vennl,t.

vwoq
De K.N.V.8. rrerzekt de Begturer vm de verenigirBpn bo/enstailse
sder de aadacht te br€rg€n van de Írrnsen die-beiast zijn net het
adbrs€st van è betijnirg. Birrpnkort begint het nier.ue r,oetbat-
seizsr et rorden tijrren rer qgrieu uitgezet zodat direkt de
niqrnB situatie kan vorden aangebrilttt.

,?/



MEDEDtr,ÏNGEN KOIVTPETTTIE

PlJlllI I }G BflEFJS'TRI JOOI

Fruskipsbeker
Senioren 35r
Friestrd Op vor DdÍÊs
Arjmiora klassen
Fjmiorer ktassen
C-jmiortn ktassen
lrjmioren groepen
B-jmiortn groepen
C-jmioro gra€pqr
Frt. Orp D?p.1l-tat
Frl,. Op Dgp. 7-tat
Friestard Op ÊgpitLen
Frt. Qp lêisjes 1l-tat
Frt. Op lbisjes 7-tal,

torrsÉ
05-ff-1991

05+1991
03-0Fr99r
01+1991
04-0c-1991
vorjaar 1992

10/11-OF91
10/11-0ts91
10/11+91
r.corjaar 1992
verjaar 1992

1ó-1 1-1991
1é-l1-1991
l6-11-'1991
16-1 1-1991
1ó-11-1991
1ê11-1991

-)
16-11-1991
16-1 t-1Y91
16-1 1-1991
16-1 l-1991
l6-1 1-1991

-)
-)

2e ruÈ
21-12-1991
?1-1?-1991
u-l:ê-ln1

wrjaar 1992

rcrjaar 1992
rmrjaar 1992

6. SPECIÀLE DÀTA

t8 t/n 20 april L992
(paasweekend)

t6/L7 mei 1992

30 mei 1992

voor de verenigingen, uitkomende in de ràtuiOugkompetitie wordu op
zaterdag 18 april 1992 een volledig wedstrijdprogranma vasEgesteld,
terwijl op naandag 20 april 1992 een inhaalprogra$na kan worden
vas Eges tetd,.
Voor de verentgingen, uitkomende in de zondagkompetitie wordL op
maandag 20 april 1992 een volledig wedstrijdprogranna vastgesteld
terwij I op zaterdag 18 april 1992 een inhaalprogramma kan worden
vas tges Leld.
rn het paasweekend zullen geen jeugdwedsrrijden worden vastgesteld,
zulks echter net uitzondering van de distriktsselektieklassen voor À-
en B-junioren.
In dít Éeekend zal heL laatste volledige kompet,itieprogranma worden
vastgesteld. Eventuele opensEaande wedstrijden zullen tot 1 juni 1992
worden vastgesLeld op midweekse dagen.
Finale Freonskipsbeker.

'WI.'Z IGINGEN VOORBEHOUDEN



oldeboorn I na 35 jaar weer eens kampioen

iffi,i;t+*;

- Achterste ij v.Lnr.: Jan Visser, Hendrik v.d Krieke (grensrechter), Jan Nijdnm, Cees Reitsma, Harm
'. 
.Oosterbaan Sieue Bergsma, Sieae Akkerman. Jan v.d Berg ftrainer), Wander Veenstra (leide).

','. Voorste rij v.Lnr.: Johannes Poepjes, Síese Veenstra, HarÍe Hartmans, Jan v.d- lYoudà, Siemen

" Willem Smink, Johan Tijsma Piet Tijsma" Siebrand Oosterbaan, Frank van Warmerdant
Op de foto onbreekt sponsor lvÍitsubishi Autohedijf W. v.d. Krieke.

Akkrum-Zondag 28 april was het dan
eindelijk zover. Na een matige wedstrijd in en
tegen Gersloot kon Oldeboorn de kampioens-
vlag hijsen. Het in zeei grote getale

. opgekomen Boarnster publiek was getuigen
van een gespannen spelend Oldeboorn. In de
eerste helft kwam men zelfsenkele keren goed
weg. Zo werd een treffer van Gersloot

, wegens vermeende overtreding afgekeurd.
: Toch wist Oldeboorn voor rust op voor-
' sprong te komen. Na een prima voorzet van

'Yankee' Sietse Akkerman was het Johan
Tijsma die voor de zoveelste keer dit seizoen
de goede richting wist te vinden naar het doel.
Na de rust kreeg Oldeboorn eindelijk vat op
de tegenstander en wist men door Frank van
lVarmerdam op miraculeuzê wijze op een 2-0
yfi)rsprong te komen. Even later was het het
grote talent uit Akkrum, Willem Yan
Kalsbeek, die na een vloeiende combinatie uit
een voorzet van Johan Tijsma beheerst de bal
binnertwerkte. Dat Gersioot uiteindelijk nog

' 
tegen wist te scoren was voor Oldeboorn niet
meer belangrijk. Het kampioenschap was
binnen en dit was vanaf het begin van de
kompetitie de doelstelling geweest. Volgend

seizoen hoopt men ook mee te kunrnn strijden
in de bovenste regionen van de le hlesse FVB.
Na deze gewonnen wedstrijd wachtte hen in
Oldeboorn aangekomen nog een angename
verrassing. Op de Braksdyk werd nl. de
gehele stoet auto's van de weg gehaald door
enkele agenten van het politiekorps uit de
gemeente Boarn-sterhim en een mertwaardige
vrouwelijke politie-agente.
Onder beleiding van deze laatste agente werd
men naar een aldaar klaarliggende schuit
geleid met daarop reeds aanwezig het
Boarnster muziekkorps. Order het spelen van
enkele vrolijke deuntjes ging toeo de reis
richting Doelhof, alwaar het feesl werd
voortgezet in de plaatselijke taveerne, waar
de spelersgroep met aanhang een ttollietafel'
werd aangeboden door de sponsoÍ rfl. v.d.
Krieke van het plaatselijke Mitsubishi-
garagebedrijf. Na deze aangelegenbeid werd
er door de spelersgroep (en leiding) tot in de
kleine uuíjes feestgevierd. Rest Írog namens
de spelersgroep en leiding het hordstrouw
suppoíerslegioen te bedanken yoor hun
geweldige steun die men iedere wedstrijd
weer aan de speler.s geeft. Supporten, het was
weer klasse!
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Uit d.e oude doos vdn' Kms
(Tekst: S' Ífuisnan)

oldeborn 2 sp.elde,zoals gebn-tikelijk' het seizen L9T-'7B in

deRes.2eKlasseendetegsertstarderswarenfr/c4'Blackfu)ry3'
Nieutteschcz'lrt 3' IIZS 3: CeA" g' Harlirryren 4" llub't Srteek 4' Icw
mer 3, Renado 3 en eiíXnn e. Net eei aantal A-iunioren in de ge-

Ideren ]*ram men tiiden's het toenrcoi in Drcnten niet v*fler dan

tyree gretiike splenái-í*n nederlagien' &hardicapt door de

schorsir1gen bii het eerste rcesten áe nannen van leider R' hn
in de eerste conpetitievedstriid. ret 0-2 het orderspit delven

tegen Rànado. ,,futsje" oftevei Jah. Mxer rcrgde er echter

voor dat d,e ',rcIgrerdi vedstriid in I'eeuvatden tegpn ITC de vol le

virzstopleverde.opl.6okt.vielereenprestatievanfarzaatte
rpteren. Koplopr ïfu}rJrt Stzeek verd in eigen huis net 0-1 veF
stagen dooi een aeTpní-"à1;. Rinsma' h liwnade in de Ftze
("voor de radotet", 

-Wlgetl7 F. v'd" lkeulen) had ziin uitwe*ingf

niet g"titt. h vint.Àíop girg in net tWPn ptnten uit acht

ved.strijden en in theorie bdrpq de acht-erst'aIi op de koplopr
slechts één ptttt. lh de ninterst-op zott íEn -ver ten'tgzal<ken en

verslagien verden ti ni"t neer itfilevetd.. -Vooral het mken van

delptnten bieek ""i 
grt"! gtblbn te zijn' Uit' de geregpld in

het clubbrad gepblicêerle staaties btrefferf,e de trainingrsoy
konst @ie scwi*narerd álecht was) blijkt dat bhalve gernende

nanen o.a. de volgtetzde Frsonen datt seizoen nin of Eleer zwrel-

natig voor het tiae iitt**ur"n: H. de Rw, (Iater A' v'd' Laan)

T.v.d.. I,íeulen, G. íàorWiur, R. Hienstra, 
'{' 

hnb4l' H' fuepies

R. Veidstra, S. fu,-i-i"àn, B. I\oel<stra, J' Nieuurlard,' M' Voolstra

T. Merb:rg en J' lhlsbek'

Mankseer'lere,,treubles,,ltarenhetderdeenvietdeveerin
dezelfdê afdelirg oratgtubrucht net als tegre-rzstaylere C'AVC 4 en

5, Irnasn 4 en 5, At'],,.,- 3 en 4, B]ue fuys 3 en Rtrcen brgxn 9.

H< oldeborn a rtan-íeet aan he't toenwi in Drcnten en slechts
door een ninder doelsaldo dan de orgranisererf,e ve niging ging

de eerete priis aan hun 'neus vorbij. Pas bg6n rPY' verscheen

er eÍ',n tredstriidversligr ,* het derde in het chtbblad. Ï. Ilennirr
gn }"schreef in nxruáu, stiil hoe een 4-3 nederlaag in Ïrnsun

totstatf,kvam.Ïndestatd'FrTgdec.nanhetderdeeenniddery
noatwitie in @ uit g). rrisia 12 bleek od< rtql tot de tegre*

staders te behoren-.- Ëgrin rei een uitgefuÊid verelag van de

har*r van J. I4ijnher beÍrefferrte de pláatselijke derby' &en
,tarzklanken deze keer, hoevel het lcttttstgebit van R' hn (vierde)

het wer rcest ontgeden. y. BJaauur schnt via een strafschop oI-
deborn 4 rnar een j4 ovenrirnirrg. Il. Rdenfurgr fungeetde dat

seizoen als leider en splersmnen d.ie ve in de splaÏanÊ versla-

?U ïun-íl"g"r,lnur"n ziji, é. Menturgy 
^anverdefl, 

ll. Kleefstra,

^ I H. Ílofstra, Tj. Máster, Il. de di*., H' Íbrstnan' P' Iloel<'stra



en G. de Vrtes.

A.Nijholtvasdemand'iebijontstentenisvaneen]eiderde
zaakjes bij het vierde í*t{ regplen' I4",n vas ge'rdza'akt voor

eIRe vdstriid' swltco uáïá'Aín elftallen ti lenen on een elf-
ta1 op de been te Oreryá.' b conptitie vas overigens van start

gegaan net án vAstríÁ't"q9i.iát d'erde' dat toen vel had veten

te winnen. M< van het viefre kvamen gieen verslagien binnen' b-
halve dan een overzicht iï nlt Ketstíunner Erescttreven dnr aarF

voerder y. Braautt. rcn nia op lat .nonent vijr pnten uit acht

vdstrijden veten te trihai*;' bgrin april ?i'd"|ijk een vd-
strijdverslag en vel ,uí Uiinoli ninself . I'tet een grcot aantal

gastspele.rs-=in de ploeg. *"rl Al<)atn 3 in eigen huis met 2-5 ver-

slagen dar delpnten vai een A1gatn<peleV, '1' futhlehen' Jan

Dijkstra,P.l]oekstraenl.{.I]ofstra.-rannertVi*rlterdinde-
ze wdstrijd rftrcgft,iidig;;.r de kleedkaner gestuurd. bk bntg-

vachter P. Shid vras van' ;; p*tii ' len veek bf vat later verd' er

net korfblciifers Ha) íin Blue bys gq'{o.nlel' Verdere geg?vens

zijn niet í.rrí7"- ,i,A"n "n 
ntán íe het hier vrcrlopig Mtr

'àt" volgende keer is ln,t zn. aan de burt, a'-*,e de ieugfl+.f-
tal Len.

tbtdt vewolgd-

G. v.d. Veide
M. tuurer QÀqa W')

P. ÍYitglr'a
J. v.d. I{otÉe
A. v.d. Ileer
J. fuePies
T. Voolstra
G. fuiain
hn. Qresen
P. de Jongr
frbiek
B. BIes
F. Í{ierda
P. Iloel<gtra
ftn. Biilsm
A. Jatwan

IJitslag verlot iITg v' v' .Oideborn'
n*faíriis teisiheq4e t'v'v' 800'-
2e prijs fiets
3e giis mgnetrcn
4e Priis fritertse
5e giis
6e pri s's
7e priis
8e Wiis
9b siis
10e priis
lle prijs
12e Priis
13e giis
14e Pri js
15e Pri js
16e pri is

Namens de v.v. oldeborn alle lotenkoprs en vet*opers Mankt'

2í



FC: Ítnudde :30 ' tltsPlia -7

6Í]etenor-gen lezets, nou ja dat goeie kunt u er wel afàa len'
7- upii i ?e pasd.ag. nee Tviet Tviet het vas t{een qrap' se moes-

ten vei voetntTl;n. Ja u- ráarlt het aI Tviet Tviet vas te /aat'
{J ntlt vel d.enken ze hebben d.an toch vel qen@g splers' ja dat

hadden we ook vel, ^aadr Tviet Tviet had d.e shirts nk tqT thuis
Jigrgren, rei d.at Ereeft ptoblenen, dus snel ienarrt naar Ttiet Twiet

on de shirts op 1" hal-en en net stJCCeS, de shirts blar en nog op

ti jd. aanvezig'en Tviet Ttiet kwan vel vat |ater' (eerste kof f ie
drinken),h-nnunqrhetvolgertdeprcbleea.|Juteetwe]datde
klok dit weekend. ffin uur ven-tit noeste worden gezet en dat greeft

bij soanigen nogal vat problenen, er is d.an altijd wel ienarfr

d.ie te laat koat. hze keer vas het fuffert 6'Q') ' Shap u het

Nijholt, of noeten vij u een |ijstje geven???. 
.

Dit htaren niet d,e enige prcble.nen. Gnze vaste scheids' de heer

v.d.. I-aan vas niet beschitrhar. weer ptniek i1-de tent, vie net
nu f luiten. h heren l(nevel - fuarder - v-d. l{est hadden hwt

d.iensten aI aangreMen, Elaar bii zo'n topvdstr-ijd vrillen we ak
een topcheidsrechter en gelul<k:ig woont er op de Í'leaze een' onze

verzekerirgrsiErent, topvlíggrer, th? or-rc ard only H' v'd' Ileide
(opze dank is grwt) ,*7fut. Voordat we net de vtdstrijd b-
ginyen mreten hte oÍ1ze ,ól\êga's van het Zn' nqf gelukwensen net

het kaapioerzschap (overigeís was de koffie na de vdstrijd heer
I ji) en het zorfragste,zm aut uild.,an net 6-3 vetsloegr' Kat in 't
fu]<kje of niet jorgrens) .

Leuk dat ve d.it even nochten vetaelden, maar ve gaan nu veer

ove.r naa:. de knuddeprtii tegren llisplia, maar eerste dit' fu-
schuit had nqal vit prnUeíen net z'n rechterschoenznl, deze

reg* n*t liclnties, iet is dat er rqt- -een .v.eter onheen zat
arlcers had hi j áp sokken neten vxthl |en held ap sol*en) '
naar gelukkii "i" Tviet Tviet nq op tijd aanwezig en kon er nqr
gevisseld *írd.n. VeeI tiid vas er niet neer, drs's twee verschil-
Ierf,e voetbtlschenen aarTgetrcl*en, daal^ aoest ne'e gespeld wor-

den. Overigrens vril Besohulit d.e he.ren F. Kle'efstra en lfuisman b-
d,anken voor hun fÍmnciele biidrage futreffende wateraras<Iek-
triek. Het tenue van fuschuit bs\0rf, uit broekje van Marcel V.

solcken van Marinu.s D., een voetbelschoen van Henk v' en een

shirt,van de sPnsor-
Bij het irzschíeten, ia hoor da,sr is ie weer, van futnan klaade
d.eze dat oÍ2ze srynsor ke.eprshandschoenen voor hem nest kopn'
ik denk dat onze anbtena,er btngr is dat zi jn hartden snerig vor
d.en, &c*32^ eerli jk is eerlijk, nii tíou vel veer het doel verdedi-
gen en d.aar is een hrcp lef vmr ndiq en er zijn niet veel nen-
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sen tn het team die dat àe,,bàen. fnn ga.an hle nu over nJdr de Hctr-
ainq up, d.ie ir'stadt . erah . . .euh la dat veten ve zeif cttk
ntet zo god. neer, naar het -us vel leuk een àeetje r,snmen op het
doel. /lrt vas het. Cnze doelnan heeft het ntstiger g:ehad in var-
niq up d.an net het voetballen.
10 over hal f 1l , f Luit, orTze scheid.s t"ti I bqrinnen, breer ptniek
in de tent, wie is er aanvoerder vartdaag, v;ar is cnze qrens?
Die bLijkt nqr aan de koffie te zitten, ja als ve zo doorgraan
kappn hle er meteen E)ee, Iiet onze hevig, grefnsteerle scheicis
veten. Nou, notJ, Pletsch ercver, klaar.
I\Js laten we na dit geouvehoer Elaar eens net de vdstriid b-
ginnen. fu toss hadden ïre ,{ee.r eeÍls verloren, du.s ve hadden de
aftrap, dit vas zeer goed.. l'/e bleven gpd in btlbzit en speel-

den erg lekker, tikje hier tikje daar en de tegpnpztii lcreegr
het arryst*teet a/ op het vnrhafd (en terecht), vant ve enren
de elelrste 30 nin. rck futer. Af en toe kvaaen I4e grevaarl i jk op
de doelman af, naar het rccht niet àrten. bk de w'ije trap van
the Dtck ginq net mis en fuschuit scmrde evenmin. Naar Piente
brtje van de lí.nnikstery dacht, als zij niet villen sceren, dan
de ik het vel en ja hoor 0-L Otq niets aan de harf,). nh een
solo van Kazan, die vi jf nan peSseerd.e, aI leen hi j vergrat de htl,
(voJgerrte keer bter) . h volgende gpal vas ak van pientere
furtje. ila dat het in eersfie instantie een prina rdding Leek,
glipte de hl dar de ving:ers van, ia u kent hen wel, BATFAN,
hela,zs dit t+as du.s een nakkie voor pientere Bertje. &tze doelnan
venret dit a]*efietje dat het niet nqelijk ,^ras i.v.n. de veers-
wtard,igheden om net blote harrten te keepn, deze flIroes hebbn
ve neer gehnrd. RJst. Mziidank. I,Iissels, hffert v@r de on-
zichtbare Chickennaster Gw,arte Kip, Ie]<ker langanan) en Ttiet
Tviet voor fukelkanp, die last had van di,zree.
fdereen net gode M. het veld op, net de vercnderstel l irgr
dat ve dit var*entje wel even zouden vassen. rVa 2 ain. splen
dacht hJd Spncer dat het veer tijd we.s om zijn one nan shov
op te veeren die bestaat uit harzdies in de nrg en larryaaan in
nekaar te z,zkken (klasse jongen, hij vordt sted.s bter).
5 nin. Iater dacht de scheid.s, hee ik dre ook aee, nu zal ik
eerlg een act opvoeren. Tviet Tiiet, die eirzdeli jk eens een btl
grod aannarn, krceq een keiharde trap op ziin .virryer.
Ja, IÊrzalty, keut ig scheids, te cht, pniek, pzniek, vie noet
de pnlaty rTenen. federeen hrces naar oIlze spits Ranb, aaar de-
ze van niet, Mat de hI rrct een ptasei blas. kschuit vord het
zijn plicht oa de verantwc,ortlinq op zich te nenen, aanlmp, knal,
en ja, nee, net naast . Oue exêpecialist, Tviet Twiet, Iag op
de knieen net het hafd voorover en dankte onze I ieve he.er dat



hij niet neer tle eniEre is d.ie een Fnaltv nist' Lte neeste sp-
elrs visten niet vat Tviet Ttiet mankeerde' IIËíar deze lag in

een deu| van het lachen. a<ee veer :vsar de stip' daar ve 
'{eer

bgoru,en a"'nui tentg: te trappn naar d'e verdd'iqing' Het duurde

niet iang ne.er of Tiiet rwiàt- (nq steeds niet bijg'ekaen) speel-

de rck een hI ' hi j zag een vqreltje hi j kan beter een wouw

zoeken) en ia hnr het 
'{as 

nuá' ra'ak' 0-3' dt'ls weer Meloos
naar de stip, hleer aftrappn. Plots7linor bleken hle een man nin-

d.er in het veld te nebËi d'it was CaI inero pn die langs de

slíX)tkant vas g&an lopn on eende eieren te zoeken' deze schij-
nen nogilI utaÍ 

"r"", op t" brergren dan kippe eieren'
Ilet dutrde Ái"t n*i of ntnnír a lag ach-ter doeinan hdnan'

kze keer net hulp van tn" Dtck. weêr aftrappn vol' god'e M''
dankzij het pti-iizx, di; riep dat ye rTogr vel kotden viruten, pÏv
beetden we toch het vijardel'ijke del tê restoken' helaas zortder

succes. Toen besloot oITZe calinerc, m@ gevorden van het eizeken

de tqerz.star7,er r*ar tr-í"\rei en- ia har 0-5' Hier bleef het

nietbij.htnanenTirus_Plotseliryrfuslgten.one'enjnErestu_
deerl sttkje-;*, te doen' ÍIelaas l*te d'it niet' vant htm'n
had. het teken rlq niet gà""i", T Plotseli1 dacht van vel en

ja híxlr, eigen doel, 0á-.- fitiet Thriet ging v@l de 2e keer door

zijn knieeí van het 1acheh en de rest votgde' b aftrap ginq

otfrertussen gesaeetd, omdat dit zo langztnerhard een gewaonte

vas gevorden.
hn nu het gesPE tussen de eenzame spits en de oP<onerd'e ver-

Ílryachterfl l{ij,

Qtick avec FIuP<e, oftevel líi j'

dediger:
Spits: ,,Ik sta hier een bet je vortel te schieten"
verded.igêf: "Dst geeft nilcs, ik koa stra]<s utel even schoffelen"

M. ve naken d.it verctag u""n af ne.t nqr een doelptnt van ja

u veet vel, nee niet htían, nuar Pientere kttje' 0-7'

rdereen g*d de snar in. I{at kan een vernedering hard zijn'
0-7 verd ook de eindstarrt '
scheidsrechter v.d. Heide ttillen nre Manken voor zijn mdever-

kirzg, en Hirtke en wendy u*, hun di.erzsten in de kantine' die
ynze en funie veruirryren in de kantirte, die mar het achten'tit-
rijden voar auto's net caravans t*lren'
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Advertenc J.o .

1lan tuss:en de j0 ert 40 Jaq. H.1v€Nueester. ZiJ nLleaen ni j Linke
Leo, zoekt vrouw om heet'|i jk mcrl I t -ík te doen. Ee'rz spec-zcï I ist in
processen, heiaas lterlies ik ze altijd, naar ja als je vetder
toc:h niet vilt verken. vat is er dc7t7 III&ier on tegen de naat-
schappi j aan te trappn .

l4ie het Jaatst lacht. lac:ht het àest - (ik dank u) -

fil,,lnu

)l"I dede
Jlnfr ooL ee-
dponsor
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Advertentie- . , -L -^^! \^ ^án h.,rvl t;
Rainbw ,{arrior aet bril en hond, of het'*.1 op een horfr lis-
ken, zoekt in eerste itwtantie schepje on uitverpelen op te

rapên, naar fulangfi jkste is een vrc'uv die tegfen een stootje

kan @i I iewrierdê: i jke princips, geen feninist ische of dvaze

noder). Rwk zelf vel gtnte sigaren' 't liefst bloknak'

fu eirfieli jk iets echts te tuklinmen
vrouven i . b. v. vei I iEheidsrienen grenieten de vrcr*ettr '

f-/"'

-"/|
.oJ.

$eJÊr *r,nrn <n
ze- c^tLisd.

/---

,



Thor4-}ldefuPrn3

ila afvezigheid van L ureek nochten vi i onze, kr-nslen veer vertonen
en d.it keer vas het slachtoffer Thor uit Lippnhuizen'
,,írrr í*ra"t het zover is. fu w,aren veer eerrs problenen. Zanls
elke veek varen er veer een pa,:r splers ciie een snipperdag had-
den ogpnonen. sirpe fuschuit had bsloten om in lloord \lollard te
blijven aa even iat geschillen net zijn trierfr.in recht te zetten
f"í "^t hi j aet zo, i 20 van Go,gro* op de nrarte narkt zitten?) .

Jan 1tapik verkeert in een kaapioensrces, 2 ttd.strijden neegre-

speeld., Z geworuten. Roelaf htck, Jan Batnan, I{ent Twiet. EI lert
Artrcn,, Jêrcen Elkelkanp hadden bsloten on de zaterlagavoml
in ïtnstn te bnutten op zoe| ndq?r spletswrctthren, vat gedeelte-
lijk is grelukt (er zi jn 2 sollicitanten, u kent ze r,reL, zak over
de kop en je hebt nergens last van) .

fu ni vaar het allenial oa draait, de vedstrijd. b optelling
vas bkerd., dus dat gnf green problenen. Vandaag geburde het on-
gelovelijke, ve voruzen de tes @at hat niet genoeteil . k verd
-besloten m tegpn de zon in te splen, dit m de nieuve zonne-
bril van orvze dceimn te testen. k vedstrijd vas nql naar een
prar ninuten or-td of de be,llen vlqren oÍvze doelnan al m de oren,
naar gelut<kig bracht paal en lat rddingr. Dit hadden wii niet
veryacht, azt deze afren van dagen uit Lippnhuizen orzs zortden
weryplen. Ds het kon niet lang &ren of er zou een doelpnt

"ilde" en ia h@r, Í\i c,3. 30 nin. hteas het zover, een hogfe bI
,an IiITks, futnan rcept "|os" (vie riep dat wPeg'er als keepr
in Oldeborn 4 vel vaker??? Rd. ), vettd.igrer rcept "fas" en ia
hcx)r biden laten de hI |as, L4. l@ niet over de klap heen
vas het al 24 en dit keer vras het lange Jaap (ca. 2.00 a' ) die
een kofiuel won van orTze kopter*e &rl<e hlinere (hoezo lengrte
tekoi) . I.{a,ar niet getreurd het zou rql etgfer worden, vrcrdat
ve het visten lag ntsmner 3 achter onze doelmn. 2 ninuten voor
ntst yist Elt<elkgap het led te verachten net een prachtigre kof
gel , vaarbii eerst de verd.d.iger verd, neergdntkt vetd het 3-L.
RJ5t grafstenningr het hras een en aI nst vat de klok sloegr, het
vas stil en niemrd, zei vat.
Lb tvede helft was the Dtck in het veld gekmen v@r Tjibb hrd
Spncer, die rrynl vat rceite had on tegren zijn collegra's en àaas
te vaetb,Ilen. h tveed.e helft hetzelfde spelbeeld een veel b-
ter Thor. Otze doelnan, niet v@r een kleintie te valTgen, vist
net harden en voeten het doel schoon te hortden trírar het duutde
niet erg larg of het Íias veer birgro een orschuldig lullig àa/-
Ietje, Betnan zou de hI net de vet stoppen, al leen vntdat hii
de hI kon stoppn raakte deze een kluit je en stuitte op 4-L -

Op dat nonent vas het net ,zrbeidsvitaninen, de errc na de arrtere
iolgde en zo vas het al gauw 7-L. Maar het voatdeel wat vij als 3/t



pl@g hebben rc dat ,te het hoofd niet |aten hang1en @at doen de
'ààri,un vel 

"17 
àà van M af konen) . Tviet Tviet wist net een

tnii, trap de stand r,oEf op 7-2 te bret'gen. k scheidsrechter
utiirzs pi leeg vas beáoot an er naar een einde aan te naken'

hij zott later aan de bzr hangren'
Dit vas het v@r deze keer, iij gaan nu de zon in'

Hoograchtend, Ik
Flufr<e.

Hankt, hoograchterd, Qtick'
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