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0l net niet roqelijk ras or de tekst rn de nieure uit-
voering van het clubbiad in kolomen te plaatsen. Deze

vrarg rerd rij na het uiikoren vrn de vorige editie ge-

steid. Êrngezien ren vond dat de leesbaarheid er niet
beter op rcrd nu de tekst in de volle breedie *erd ge-

print. ilatuurlijk, alles is rogelilk, Vandaar deze

nieure stijl van hpt clubblad, Hopeiijk is op deze aa-

nier de leesbaarheid inderdaad verbetert. In ieder ge-

val kan vanaf nu cie brrevenbus op de -renedictusstr. 
3J

rorden bedolven onder de copy, àengezlen ik ret dit
lettertype nogai rat reer tekst krijt kan op áÊn pagi-
nr. Duq schrogr U niet, klir in die penl

0ok in oeze uitgave heleas raar reer éÊn redstrijdver-

:iaq. Verder heten re onre vaste overzichtschriJver,
trlberi f{ijhalt, reer telkor yoor de treede seizoenhelft.
flok'Uit de oude doos van....l(oos. is reer van de par-
tij, evenals de rubrieken "lnterfjoetje' iraarin deze
Leer een'iiluster duo' uit 0ideboorn :ich'biost,
geefti en "Ztart-lit' iret deze keer ;eer een legenda-
rische foto uit l9{8i, Verder een puzzelpagina, ;aar-
ven de oplossinq in het volgende clubblari zàl r0rden
gepubliceerd. Van de aktiviteitencomissie is er nog

de oededeiing dat de l(laverjasavonden voor leden en
donateurs van de v.v, Oldeboorn in de kantine alle-
raai een reek eerder rulien plaatsvinden, nl. op de

voigende vrildagen; tl febr., 13 raart en 17 april.
Ai lsnaal veei leesplezier, en.,, .,,gaerne ggl!! | | | |

Piet.



frïEfrtrTEIIY.

Het is rel onqeveer uitgekolen rat Piet in de aanhef ven

het neostrijdpr0gramà aankondigoe '[e rinterstop ts
voorbrl, hei vrieren'kan beginngn, llaar toch is ro rond-

lesrart de corpetitir reer gesiart. 0r te beginnen btt
het reekend lE-19 jan.

Het Zr. had de uiiredstrijd tegen rode lantaarndrager

St. Anne op het orograrter taar het krat de gastheren

nret zo goed uit, en lo roesten ze nog een teekje rach-

ten ol reer te starten.
0ldeboorn I ras vrij, raar heeft dit benut rei een oe-

fenredstrijd tegen Hoofdklasser {FV[] Lange:raag, Hier

rerd een (t-l overrinning behaald.

0ldeboorn 2 roest naar Folsrard voor de inhaairedstrtjd
tegen het op ce 3e plaats staande RES 3, Ook hier kon-

den de Eotrnsters geen vuist raken ret als gevolg een

{-1 nederlaag

Het ;eekend 25-2á jan. kon alleen benut rorden op de

glaode ij:ers, rat sport betreft. l4et ideaal schaais-

reer rerd hier dan ook danlcbaar gebruik van geaaakt en

kreeg Jqn llatzera dan loon naar rerken op de schiite-
rende ijsvloer van de Boarnster ijsbaan,
laterdag I febr,
Het ia. kon reer in rie :tartblokken ret da uitredstrtJd
Ín en tegen l{ijland. Hieiuen de Boarnsiers lang stand,

rel keken ze in de pauze tegen een l-it achterstand arn,

vol qoede rsed íerd er aan de ireede helft begonnen ,

raar het ras toch Nijiand dip scoordp en ras hei ge-

beurd aet de ir-ers en toesten ze helaas puntloos narr

0loebsorn teruqkeren.

londag i lebr,
{}ok de lagere elftallen konden reer aan de bak, alhoe-

rel 0ldeboorn 3 nerd afgeiast tegen Langezraag,

Het 4e drarintegen ontvinq 0ldeholtpade 3. 0ok in de

eerste ledstrijd van oe ?e corpetitie tet rllemal reer

andere iegenstanders laakten ?e geen foui en de J-(t

overrinning spreekt voor zichzeii, Algerene conclusie

ràs, een leuke redsirijd door i echte voetbaiiende eif-
tallen, hei kijken volledig naard.

0r 14.(t0 uur ontving {lldeboorn 2 tie overburen uii ïer-
schelling. iatter, raar het klikt nog niet tet de lan-
nen van .lshan Fokkeaa. Hij roesi dan ook lijdelijk toe-

rien hoe de eilandberoners uiteindeiijk tie Ecore 0p-

vserden naar l-7. iiet zal voor hei 2e heei dreeg tor-
den or degradatie te ontlopen. llaar roed houden, rant

het geiegde, de bal kan raar roilen, biijft ook voor

.lui i re van toepassing,
0ideboorn I ging naar Hijnjexsude voor de altijd aoet-

iiJke uiixedstrijd iegen 0DV. Het gelijkspEi van l-l
rs rnnder reer Êen goed resultaat te nseren, Thuis

rinnen en uit een gelijkspel en 0ldeboorn schopi het

ver. Íakhuizen bleef koploper daor in 0rachien S[5

net 0-? te verslaan, Alelandia verloor in en tegen

Elue loys retrai verrassend lei ?-1, Spnrt Vereent

reed 0osterliitens raar in de rielen door hen let ?-0

hursx;a!'ts te stnren, 5t. Anna tenslctte schooi echt

uit dp sio{ ret een noirsterrege van ii-it ieeen fl1i5.
len en aader hpeit de volqende siand tot qevaiq:

1. Eakhuizen 14-?l 37-li
2. 0ldebsorn 1l-19 14-19

l, St, Anne l4-lB 4!-18
,i, itorteri ittens 12-15 ?l-19
5. Aaeianoia l4-15 i9-i?
Ë. 00V I l- : i 1:J- 15

7, Sporf Vereent i1-li! 19-2?

Ut !U! t! lir LA L!

9. Elue Eoys 1l-B tS-14

iit. itssterstreet ilJ-i 8-?5

li, [[ils l]-i 10-60

Froqralla

iaterdag I iebr.
Het is reker geen luxe on te begrnnen ret 'ltrs en rc-
der lrenende'

'Joor hel h. een leuke frachtreting in le bekerxed.-

strrtd in en iegen Ëerslost. llet rei het nadeel voor

ljittp pn :'n rennen het elechte terrein, t-lndanks dit
rijn ze zekar niet kansioos. Voar de supporters nog

even diti aenYang van dlt tre{fen 14.3it uur,
ïondaq I febr,
Bok 0ieeboorn I heeft een beker*edstrrtd, Hiervoor tJ

roeten ;e near Heereny€en. raer rt,ï.5, optreed al5
gastheer (de:e redstrrtd rordt gesBeelo oF de veiden

van lieerenveenge loys. Red, r. Drt reg í0or de Eolrn-
sters geer' prohleer :ijn, llaar ais a:Srnene conclustt
aoet toch geideni "een leuke oeienretistrrJd'.
uideboorn 2 neeft esn vrlj reekend,

ilet 3e ral nu hopelijtr oct reer aan de bak ksilen tn
de uit;ecistrt;d teJen Hispolra .1. Aan een voorspei-
irng:al ik re rarr nrei rrgen, dit vanrege de snbe-

tendherd van dp teqenstander. le rachten rie ultslag
raar rustiq ai.
0ldeboorn 4 heaft Íee!' een thursredstrijd, nu tegen

Boyi l, Ëezien het spel ver, :ondag t.l. hoeit osk

oe:e ledstrij0 geen probleren te geven voor Llaps en

z'n rànnen, en zien nq beide puntjes rn fildEboorn blij.
ven,

iaterdag l5 febr,
in de redstrijd iegen ï[P ó] ral het h, het ool *aer

meililk krijgen. 0f zulien:e het og de 7e plaats ver-
ierende ï0F 'ál een punije i;snoepen? Het behoort ze-

ter niet tot de onlogriljkheoen, He rachten aÍ,
iondag 1ó febr.
De:e rontiag is 0ldeboorn i vrrJ, 0f.lan en lender de

speiers ook een vrije oag gunnen zre ik nog niet ro
:ltten, He yerracnten dan sol een oefenredstrijd, He

rtene;pi,
voor 0ldeboorn ? een rogelijkheid o$ rper eens regul-
taat te boeken. Irnsur 2 kort op bezoek. irndelijk
reer tnee punten palken noei tsch rogeiijk tijn. 10,$0 u,
tiideboorn 3 onlvangt Thor J en:al alies op alles ret-
tpn v00r een goed resultaat, Aahvar-rg l1,0tt u.

0ideboorn 4 heeft z'n eers:e uitredstri:d tegen {llyphir
3 uit iioordrol0e. ';een voar.spelling, naar rel surcts,
[tit ge!ti natuurlijk voor aiie eiitaiien.

Aluert l{ijhali,



Vrijdag 24 januari j.l. vond er dan voor de eerste keer eên kla_verjasavond plaats voor Ieden en donateurs van de v.v. Oldeboornin de kantine op het sportcomplex ordeboorn. De opkomst was voorde eerste keer misschien nog niet overweldigendr-!=-j'n="t, span_ni ng en gezel I ighei d was er niet rni nder oÍn. Dus hopen we dat erde volgende klaver jasavonden nog Íneer leden en aon!ir,rr" Ínee=ipe-len om heerl i jke vleespri jzen.
Deze avonden zijn overig"r," een week eerder geprand dan aanvan_keI i jk i n het clubblad àtond verrnel d.De volgende kraverjasavonden zijn nu op de vorgende data:Vrijdag l4 februari
Vrijdag 13 maart
Vrijdag t7 april
Aanvang van de avonden z i jn 20. OO uur. I nleg bedraag f,. 1 , __per keer.
DUE tot ziens in
Uitslag klaverjassen
1. Joh. Fokkerna
2. H. v, d. Heide
3. D. v. d. Laan
4. J. Nijdam
5. .'7. van Ka I sbeek
6. T. Keekstra
7. Y. Blaauw
B. lÍ. de Haan
9. J. Voolstra

1O. M. Voolstra
1 1. G. van Kalsbeek
12. A. Nijholt

01 00ó9 s.c. JCTRE
0? 0070 UTGEZIaAAG
03 0037 F.F.s.
u 011? wrsPolrA
05 0088 oL0EB@RN
0ó 0125 THm

9 10.30
3 't0.00
1 1?.N
3 10.00
3 11.00
1 10.00

de kantine van de v.v. 0ldeboorn.
vrijdag
5t47
5056
4775
475(J.
4638
4630
4508
4493
4332
4327
404e
3612

24 januarÍ.

I ndel i ng Ol deboorn 3 en

&54 4E KllsSE P (&5/t) 824 4E KllssE F (821'

01 m18 v.v.BoYL 3 13.30
02 0090 oLYPHTA 5 10.00q 00q oLDEBffiN 4 l,t.oo
01 OO89 OLDEHOLTPADE 3 1O.OO
05 0131 r.Drrcs 1 10.00
0ó 0'l?9 TTJLJE 3 10.00

KOOFT U AL BIJ ONZEADVERTEERDERS?

iffiffií'#lan,idsoed

aanheht 
illst,,tr! _ -lstuhtiefittl

Oldeboorn 4 + aanvangsuren.



Oldeboorn 4

Zondag 2 februari moesten de boys van Albert Nijholt aantredentegen de het derde elftal uit Oldeholtpade. Het was waterkoudmaar de meeste spelers hadden hler geen last van, omdat ze goedin het wintervet zitten. Een kwartier voor de wedstrijd metádezich een jonkvrouw, die graag een foto ,r"tt nàt àiti"r wirdemaken- Àlbert Nijholt was hier een grote voorstander van, omdatde leider een gratis exemplaar zou krijgenl
De foto moet straks f 7,so kosten. Maar enkele spelers zagen areen prachtige handel. Durk werd aan de buitenkant van het etftalgeposteerd. De spelers dachten, die knippen we er straks êf, danis de foto gelijk een tientje waard.
Ook onze vaste scheÍds kwam de foto opkleuren en enkele minutenover erven froot van der Laan voor het eerst op zijn fruitje.oldeboorn trok meteen ten aanval en uit de eerËte áanvat werd erkoppend gescoord. Van der Laan had echter een overtreding gezienen keurde het doelpunt af. De gasten schrokken hier wel van enhielden gelijk een paar man extra achter de bal. Dit maakte hetvoor onze voorhoede een stuk moeilijker.
Het was al snel duiderijk dat oldeboorn 4 dit varkentje konwassen, maar het was nog wachten wanneer het eerste dóelpunt zotJvarren. Hier was een pass, een range uittrap dus, van Durk varkvoor nodig om ondergetekende te kunnen laten scoren.oldeboorn breef ook na dit doerpunt de betere ploeg en nog voorde rust zorgde Johannes Brouwer vÍa een harde Ènat in de. bovenhoek voor 2-0.
onze leider toonde zich in de rust redelijk tevrêden, maar vondtons^Iui. Hij zag graag meer inzet. Dus moest het in de tweedeherft gebeuren. vere kansen werden er in de tweede herftgecreeerd en slechts Binne Oosterbaan wist via een fraaie lob dedoelman nog te passeren. wel hoorde je in de tweede herftregelmatig de kreet: "woensdagavond g uur. "Dit kreeg een speler om de oren, wanneer hij weer een dot van eenkans mistte. Deze speler wordt dus elke woensdag om g uur op detraining verwacht. Hier kan hij reren iets sragiaardiger met dekanden om te springen. ook kan hij na dan de tiaining clebarkunsten van 'us' Hindrik aanscÉouwen. - -----'
Positieve ontwikkeling binnen het elftat is toch dat Jan de Jongnu eindelijk de verdediging goed. georganiseerd heeft. ook zonderhem was de verdediging Ín staat de nur achter te houden. Deeinduitslag was dus 3-0, een goed begin in de nieuwe competitie.
Harke Hartmans.
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WEDSTRIJDPROGRAI4NA V. V. OLDEBOORN A/2 T3/2.

ZATERDAG 8 FEBR.
F. 24 GERSLOOT 1

ZOi\OAG 9 FEBR.
F. 33 H.T.S. 1 -

OLDEBOORN 2
834 229A WISPOLIA 3
824 2267 oLDEBooRN 4

ZATERDAG 15 FEBR.
oo4 048 T.O.P. '63

ZONDAG 16 FEBR.

- 0LDEB0oRN Zt1. 14.30 U.

OLDEBOORN 1 VRIJ
BO9 547 OLDEBOORN 2 - IRNSUM 2 1O.3O U. A.B. DOUMA
834 229A oLDEBOORN 3 - THOR 4 11.OO U.
A24 2267 OLYPHIA 5 _ OLDEBOORN 4 12.OO U.

PROGRAMMA tb FEBR. 1e KLAS$E FVB.
S.C.S.1_AMELANDIAl
O.D.V. 1 _ OOSTERLTTTENS 1

BLUE BOYS 1 - ST. ANNA 1

SPORT VEREENT 1 - ODIS 1

OOSTËRETREEK 1 - BAKFIUÏZEN 1

ZAALVOETBALPROGRAMMA APOLLO ENGINEERING OLDEBOORN.

I4AANDAG 1O FEBR. CAMMINGHAHAL LEEUNARDEN.
O1O S.V. CANBUUR '69 3 APOLLO ENG. T 2t.4O U.

I'IAANDAG 2 MAART UTINGERADEELHAL AKKRUM.
O1O SPIKERBOOR '87 1 - APOLLO ENG, 

' 
22.10 U. P.P.'MËTZ

DENKï EEN IEDER WEER AAN DE WEDSTRIJDVERSLAGEN?I?I?I?I?I?I?I?I?1.?

t*t*:tt(**'tlt*tfrtl*ltflll***t*rl*ilrtlil,ltf'llt**t**)t********lft***t(*Ít

De heer H.Hulk (V.S.) is

er als eerste in geslaagd van 150
krokodillenleren handtassen één kroko-
dil te maken. Een fabrikant zag hier duidelijk een

gat rn de markt. en verkoopt ze nu als "reis-
krokodillen."

G. PUNTER (BEKËR)

OLDEBOORN 14.30 U. P. ROTTINE (BEKER)
VRI J

- oLDEBOORN 3 10.OO U.
- BOYL 3 11.OO U.

1 - OLDEBOORN ZM. 14.30 U. R.'V.D. LAND
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M.A.G.Koedijk
belasting- en

/"admin'iStiatier
adviesbureau FA. IJ. Rodenburg

voor uw administratie,
het adres voor al Uw:

Hen gel spo rtben od i gd heden

werphengels

werpmolens

koópmans veruen

klompen

laarzen
voor zowel ondernemers
als partikr.rlieren

Prive :

P. Folkertsmaherne 39
8495 JB Oldeboorn

Achterom 1

Telefoon 1452
Oldeboorn

o'uo/ oo'
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TEN

Mededeling op het prikbord van een ziekenhuis:
Tussen Kerst en Nieuwjaar is er een minimale be_
zetiting. ledereen moet dus komen.

Man komt bij antiquair en vraagt: "Heeft u nog wat
nieuws?"

Je hoeÍt ergens geen verstand van te hebben om
er toch een mening over te hebben.

Mensen die in het leven omhoog willen klimmen,
moeten vooral goed kunnen kruipen.

' ,De aardigheid van ruzies is dat men weer vrede
kan sluiten.

Twee welen rippr dan één, behalve op de voorbank
vàn een auto.

Wie in vrede wil leven moet zichzelÍ vaak geweld
aandoen.

Het restaurant zit altijd zo vol, daar gaat niemand
meer heen.



Aon slle personen die verqnlwoording drogen
,in enerlei Íunctie hii een voefholvereniging

Íe kunt tegenwoorclig leên oÍÍicieel orgaan
dvan de KNVII oí één van haar aÍdelingen
openslaan oÍ er staát ryel een artikel betreíÍen-
de de problemcn ronilom de scheidsrechter
ln. Het decembernummer van Voetbal Totaal
bevat een artikel van Rob de Leede dat geheel
aan de problematiek van de scheidsrechter is
gewiid en veel scheidsrechters uit het hart
gegrepen zal zijn. ln het zelÍde nummer gaat
ook voorzitter Ad Lansink tiidens ziin ope
ningswoord op de Algemene Vergadering
Amateurvoetbal in op de scheidsrechterspro
blematiek.
Rob de Leede heeÍt geliik als hij stelt dat de
sclreidsrechter onpartildig is en de discussie
over wedstrildsituaties, niet zal opzoeketr.
Maar daarmee is de scheidsrechter wat mij
betreÍt niet vogelvrijverklaard en monddood
gemaakt. Het molesteren, de behandeling en
benadering van scheidsrechters door spelers,
pers en publiek ziin de oorzaken van het
scheidsrechterstekort, daar hoeÍt de KNVII
geen commissie van onderzoek voor in te stel- -
len. Zolang het klirnaat en de benadering van
de scheidsrechter niet verandert zal er een
scheidsrechterstekort bliiven bestaan. Het is
toch zeer verontrustend dat je in
Íamilie. en kennissenkring nau-

Odijk, 3l december 1991.

rechterii hebt gekozen.omdat.men ie voor gek
verklaart. Er zullen binnen de voetbalgemeen-
schap drastische maatregelen moeten worden
genomen om het imago van de scheidsrechter
weer op een acceptabel niveau te brengen, De
taak daarvoor ligt in eerste instante bii alle
verantwoordelijke personen in de voetbal-
gemeenschap. Zii hebben de mogeliikheid cor-
rigerend op te treden daar waar het mis
(dreigt) te gaaÍL Als alle kaderleden binnen de
verenigingen om te beginnen eens het goede
voorbeeld zouden geven zijn we al een stukje
op de goede weg. Hoe kan zo'n voorbeeldÍunc-
tie inhoud worden gegeven?
ln de eerste plaats ie onthouden van commeÍÈ
taar op scheidsrechterlijke beslissingen en die
beslissingen als "all in the game" te aanvaarden.
Ten tweede zorg er als bevoegd kaderlid voor
dat er binnen je voetbalclub een scheidsrech-
tervriendeliike houding ontstaat door bijv. de
clubbladredactie opdracht te. geven negatieve
uitingen in wedstriidverslágeq over de
scheidsrechter niet te publiceren.

1\{[AtI
og

Ten derde moeten de leden van de KNVB die
het eigen nest bevuilen, door de scheidsrech-
ter tot zondebok te maken, tuchtrechterlijk in
staat van beschuldiglng worden gesteld. Ver-
enigingen kunnen hier al direkt mee beginnen
door corrigerend op te treden als een Íunctio
naris (trainer) oí lld de regels overtreedt.

Deze aanpak zal wellicht leiden tot de beoog-
de klimaatverbetering die het voor de scheids-
rechter mogeliik maakt zijn hobby uit te oeÍe'
nen en nieuwe scheidsrechters aantrekt. Op
deze wijze kan wellicht ook voorkomen wor-
den dat verenigingen in de toekomst per inge
schreven competitie-€lÍtal één scheidsrechter
moeten leveren. Een dergeliike maatregel leidt
tot ongemotiveerde scheidsrechters waarop
niemand zit te wachten. 

.

Namens de nog overgbleven scheidsrechters
verzoek ik een ieder die er iets aan kan bijdra-
gen om het imago van de scheidsrechter te
verbeteren daar daadwerkeliik ook iets aan te

doen. Het is één minuut voor twaalf. Wellicht
kun nen we dan 

:ï"*'il"I i:ïJl,ï'""J"l

Henk Pruilssers -
scheldsrechter.welijks durft te zeggen dat ie

als één van je hobby's
de voetbalscheids-
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"lnterfjoetie"
Deze keer een profielgchete van

Jan en Douwe Bethlehem. Zoek de

lher: Doure Bethleher

Eeboren:22-3-1963

Speelt in: s,c, 0ranje { (Schoonebeek}

Eespeeld in/bij: bij v,v. 0ldeboorn i/r ca. 1985

Roken: neE

Alcohol r .la

Laatst ,;ele:en boek: alleen studiebogkenr overigens
qeen tijd.

Beste í-0lLP: ïhe very Fest of Elton John

Beste filr: k'rarer versus Krarer

Eeste acteur: Dustin Hofrann

Besie acirice: loopie 6oldberg

Lievei ingskosi: racaroni

Hobby'sl sporten

llooiste vrour/nan: l}iexertje Blok

Favoriete club: s.c, Heerenveen

Favoriete speler: llaarten de Jong

Televisieprogramal 0sk dat noq

Frvoriete andere sport: rielrennen

0nderschatte r:oetballer: llarco Roelofsen Heerenveen

0verschatte voetballer: flenÉ v.d. tijF lleerenveen

Hoogtepunt: alleen in het reekeni

0ieptepunt: dat ik net gezakt hen voor rijn exaren

leste krant/ti jdschrift: Volkskrant

Slechtste ti jdschrift: de roddelbladen

Een hekel aan: leugens

Berondering voor: Hans van llierlo

Xxal var' de voetbrllerij: Hans Kraay Jr.

lie nodig je niet uit op je verjaardrg: Hans v.d, ïoqt

de "Twtnr" uit 0Idgboorn. nI.

overeenkomsten tueaen deze twee.

llaar: Jan Bethleher

teboren:22-3-1963

Speelt Ín:0ldeboorn 3

Eespeeld in/bij: alleen bij v.v.0ldeboorn

Roken: bevalt prira

Alcohol: le voorgenoren iets te rinderen in 199?

Laatst geleren boek: Ëchaken vrn Hans Fou;reeEter

Íeste CI!/LF: Selicate sound of thunder vrn Pink Floyd

Feste fihr the lloly Crrle

Feste acteur: John Cleese 
..r

Beste rctrice: lleryl Streep

Lievelingskosi: gebakken aardlgPelen mt sla

Hobby's: uitgaan, llediutpop

llooiste vrour/lan: Asha Srnchit

Favoriete club: s,c. lleerenveen

Favoriete speler: Roqrrio

Televisieprograma: l}ie 2

Favoriete andere sportt damen

0nderschatte voetballer: Rrnê 6roen Heerenveen

0verschatte voetballer: 6errld Vanrnburg PSV

Hoogtepunt : karpioenschrp lieerenveen

Dieptepuntl degradatie Heerenvgen

Berte krant/ti jdschrift; t,olkskrant

Slechtste ti jdschrift: PrivÈ

Een hekel aan: rekeningen

Eerondering voor: lladonnr

Lral van de voetballerijl Hrns Xrrey Sr.

tie nodig je niet uit op je verjlrrdeg: Lie leeste ter3cn

, nret '
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Uit de oude doos van...'Koos'
(ïekst: S. Huisran).

Daar het rat betreft redstrijdverslagen nog rel even ret die van liebe en Jeltjel, 0.a, viel er een 0-7 over-
'korkomertijd' kan blijven, leel het rij geen verkeer- rinning op Blaur tit te noteren ret 4 doelpunten van

de gedachte alxeer eer'der iets te schrijven dan arnvan- 6, Heerra, 1r 7 redstrijden 14 punten en een doelsaldo
kelijk de bedoeling ras, zodat re er ook niet langer te- van Il-!. Blaur Hit Ë bleek alsnog te rijn ingedeeld en

genaan behoeven te hiklen. tegen deze ploeg kon ren lich gerien de uitslagen (10-0

en 0-31 rederor naar hartalust uitleven, He kunnen er
fe schrijven nog steeds het seizoen 1977-78 en de E-jun. nie1 achter koren of ren dat seizoen ook daadnerkelijk
zijn aan dCïeurt. Zij trrgen Elue 8oy:, 0rachten 2, karoioen rerd, taar verroedelijk ras dat rel let geval,
Drachtster Eoys 2, 0l{Tr RllF, dr Sreash, Tijnjet ÏFS en dear er kort vEor het einde ven de colpetitie noq geen

lisgolia als trgenstrndrr arngetezen. Broertje lieger enkel punt ras verspeeld.
had het destijds raar druk, xant evenals bij de l-jun.
ras hij ook trainrrlbcgelËider bii dele groep ret Hon- De D-pup. oefenden voor aànvàng van het sei:oen tegen
kie de Jong rls rêch!,eitrrnd. llet hekeravontuur tegen '1 en V en naren deel aan de toernooien vrn Ëlue Boys en

Rood Ërel schonk reinig vrmgder ret resp; l{-0 en 0-6 ,,,..gldeboorn. lit laatste toern'oi rerd geronnen door

rerden :e tretaaal van de nt gespeeld. l{a tree neder- pen opperrachtig ASV11 uit Dronten en gldehoorn eindiqde
lrgen kon op 15 sapt. de edrste corpetitie-overrinning als:evende {voorlaatste). lat de corpetitie betreft
rcrden begrc.,t, Het ras R. Huiteca die voor het doelpunt Has Een ingedeeld in een poule ret Langeiraag, ilildar,
zorgde dat lue Boys de dal àrdard. Volgens de anoniere Bldeholtpade, de Sreach, ïijnjer Udiros en tispolia,
vi,rslaggever i.coorde Rienk voor de verandering eens in Na anig zoeken rcrd lliepie Zandberg bereid gevonden de

a Cernan: doei. 0e rinteritop ging in ret I punten uit leidinq op iich ie neten. l(. lleida, $. v.ri. fleulen,
li tedstriiden, llet zaalvoetbaltoernooi in Heerenveen 0, Rodenburg. F, Fodenburg, J. Visser, |t. Dijkstra, F.

leverdp ÉÉn luntje op en tel tegen Joure. Heerenveen t ;i.lfrtrr, .ï, Hierdqr 6, van Ktlsbeek, E. 8oha, S.

e:,r ? alsaede Êead Start teren een raatje te groot, Van Ërotenhuis, 5. Visser en T. Psepjss vorrden de spelers-
het tmede gedeelte der corpetitie zijn naurelijks gege- groep, LSC krar als tegenstan{er uit de bus in de strijd
vens terug te vinden, 0e spelersgroep zag er verder nog ot de F'iesiand [up en gaf de Boarnsters geen schijn
als volgt uit; F, van Heel, J. 0tterr J. lleester' H' van kans. in de corpetitie tilde het ook niet erg vlo:-
0lsterbaan, H. Stoker, Iouter landbergt J.J. 0ijlrstrar ieni na negen redsirijden rat' drie punt:es. Ëvenals 9
P, Heida, il. Bethhhert l(. de Eroott H. lluran, J. v.d. de andere terrs ion ren tijdens het l,ersttsernooi geen

lhude, T. Ypra en A' Hrayes, potten breken, ft.ie redstrijden voor het eind van de

corpetitie stond ren zelf: onderaan ret TÍjnje nog bin-
9. Teunissen en 6. 0tter {nee, niet 'llenotti'l hrdden nen hereik. AI aet al een tei:rig succesvsi jaarije
dr tC-jun, onder hun hoede. l}eze knapen rrren inqedeeld voor deze ploeg,
bij Boornbergur, 0rachten 3, 0rachtster Boys 3 en {,
6ÀVC. Irnsur, 0NF' Tijnie en de Sreach. Voor oe beker In een volgende aflevering denken re een eind te breien
lootte ren tegen Boylr trar de resultaten ziin niet te aan deze jaargang en rellicht reedE een begin ie raten
aihterhalen. Ha nigen co4rtitieredstrijden reren er eet het sei:cen lgTg-7g. -o\vijf punten behaald. Het Krrsttoernooi bracht nederla- ^\s:-o$
g-.n iegen Heerenveensr Boy:, llieuleschoot en Eastersé, 

^oooï'tV'
[}ok van dit front ncinig nieurs rat de treede corpeti- tqrdt vervnlgd. ^.oolr$-tiehelft betrefi. Spelers raren dat seizoenl J. Fokketar 

-..ocf6ro$'A. Spoeistra, il, Verrran, T. de 6root, H. lluran, R. -.t .^t".r,D$'
ïijsaa, R, v,ri. Veen, J. v.d. Hal, P, ïpra, R. Veninga, {:+?A oó:;ett
R. rie 6rooi, J. Poepjes en R. Veltren t:*""&" 

"r:.$:*'

A. Spoeistra, il, Verrran, T. de Eroot, H. Nuran, fi. - -t .^t*u,D$-
ïijsaa, R, v,ri. Veen, J. v.d. Hal, P, ïpra, R. Veninga, {:+?a.- dóo;&tt
R. rie 6rooi, J. Poep jes en R. Veltren, 9'%?e" r$s\\cP''

rck dat seizoen brrcht ren een 2c-elrtar in het vetd en 'Wá\o ^.4ïï$b.
::,::ï.:':::';:i"::j::::.';:::,0ï:,:'ii-ll,'illl,ll, 

"'#:n 
-..-$^$"F"

kende net de doetcijrers z voor en 100 tesen r;ï:;;;;- o{'ïÍaU 
""{ï*t*otrent, Deze i:eer liep het rel even anders, Aktrur ?, ?6%...g{os.]oso-
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ls de terugspeelbol eerdoogs verleden tiid?

In Voetbal Totaal nr. 9 d.d. 4 april l99l hebben wii in een artikel aandacht
besteed aan een tweetal experimenten die tijdens het W.K. o/17 in ltalië
zouden worden uitgevoerd. Enerzijds betrof het een verbod voor doelver-
dedigers om de bal-in bezit te nemen of aan te raken na een te-rugspeelbal
van éen medespeler en anderzijds ging het om het buiten werking stellen
van de buitenspelregel in een z6ne tusEen de twee strafschopgebieden.

f rrrriddels is llet tournooi achter de rug en
.lziin de ervaringen bekend geworden.
Een r:rpvallend resultaat was dat het verbod op
tcrugspeelballen van alle kanten werd toege-

JrÍicht.
Sornnrige trainers waren zelÍs voorstander de
rt'gel nog meer te verscherpen dan de FIFA
nret cie pÍoefneming had gedaan.
'l'ijtlens het tournooi was het terugspelen van
cl. bal in de hanclen van de doelverdediger
dr,or zijn eigen spelers alleen toegestaan als
zl hierbii (enig deel van) hun lichaam gebruik- 

-tr r, llet uitzondering van hun voeten.

Discussies van deskundigen hebben tot de
conclusie geleid dat het aanbeveling zou ver-
dienen het terugspelen op de doelverdediger
geheel en al te verbieden.
Diverse trainers, zbals Arrigo Sacchi (ltalië),
Andy Roxburgh (Schotland) en Sebastiao
Lazaroni (Braziliè) vonden het experiment de
moeite waard en spraken hun lof uit over de
pogingen het tempo in de wedstriid te doen
verhogen en het tiidrekken de kop in te druk-
ken door het uitroeien van spelvertragende
terugspeelballen op de keeper.

Mario v.d. Ende, die als arbiter aan het tour-
nooi heeÍt deelgenomen, merkt hierover het
volgende op:
"De regel dat er niet opzettelijk mag uorden
teruggespeeld op de doelman is uolgens mii een
uenijking Door het uoetbol. De bal blijft langer
in het spel en uerdedigers moeten nu sneller
e e n' uooruaartse' oploss i ng zoe he n.

,A,ls scheidsrechter tnoest je je zeker op deze
nieuue aanpassing, concentreren, hoeuel de
leams er goed op waren uoorbereid en er zel'
den een fouÍ uerd gemoakt."
Veel cc.ntroversiëler waren de oordelen over
het experiment met de buitenspel-vrije zdne.
Cedurende de loop van het tournooi werd het
duidelijk dat de teams veel moeite hadden
enig voordeel te behalen uit de nieuwe tacti-
sche mogeliikheden.
De meeste waarnemers hadden de indruk dat
de teams onvoldoende of zelfs helemaal geen
gebruik maakten van de buitenspel-wiie zÓne.
Klaarblijkelijk had deze z6ne veel minder
lnvloed op rle wedstriid dan het verbod voor
doelverdedigers om de bal in bezit te nemen
na een terugspeelbal van een medespeler.

Mario v.d. Ende zegt het volgende hierover:
"De buitenspel-urije z6ne uerd met gemengde
g<rooelens ontt)angen. AIs scheidsrechter bete-
hent deze regel dat je regelmatig afstanden uan
80 meter moet sprinten omdat de uerdedigers
tux lt bij de 'balleljes ofwachtende' spitsen ble-
u.'tt sl(ten. Dus een grolere fvsieke inspanning
t'( il ) r s. h ( i dsr.'c hl(rs.
l\xr tl<'zt' tnuotreq(l (rntsktnd e<'n nieuu' soort
ux'tbol. minder dut'ls in e'en kleinc ruimte
(geen buitenspelral ).

Voor grensrechters leoerde deze nieuwe regel
een minimum oan uerh op. Het op buitenspel
spelen kuam zelden uoor (toch één uon de
moeilijhste facetten in het grensrechteren),
zodat een enhele maal buitenspel in de 16
meter-z6ne hon worden geconstateerd. "

ln Montecatini fltalië) organiseerde de FIFA
een symposium onder voorzitterschap van

UEFA-voorzitter Lennart Johannson waaraan
vele internationale deskundigen deelnamen.

Na het bijwonen van de twee halve finales
waren de deelnemers aan het symposium het
volledig eens dat het "terugspeelverbod" een
biizonder positieve uitwerking op een wed-
strijd heeft.
Ten aanzien van de buitenspel-vrije z6ne
bestond er echter enige scepsis.
Uiteindeliik werd overeengekomen dit experi-
ment aan een nadere studie te onderwerpen.
De tactische resultaten van de buitenspel-vrije
zóne zullen tijdens een langere periode en met
meer ervaren spelers nog eens worden getest.
De tijdens het symposium naar voren gebrach-
te standpunten zullen door de FIFÀ nader wor-
den bekeken. o
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Vaak terugrpelen op de keep€r gaat ten koste van de attnactiviteit.
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"zïIART-WlT"
Wederom een legendarische foto uit het verleden van de v.v"
Oldeboorn. Deze keer betreft het een foto van Oldeboorn 2 uit
1948. De foto werd ingezonden door Gabe Rodenburg'
Staand v.I.n.r. Kees Heida, Frane 9avernijr Bauke Bosmar Rikus
Brouwer, Mei ne Poppee, Henkie Bloemema, Wim Ni jdamr A. Hof ' Flat-
tum Nagenèàr, Roel Nieuwland.
6ehurkt v.l.n.r. bJieger de Vries, Gabe Rodenburg en Pieter Nijdam
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