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vaste medewerkers:

Albert Nijholt en Sjieuwe Huisman

Van de RedaktietaÍel.

Na het crisisverhaal van de vorige keer, dan nu maar weer een wat vrolijker
noot. lk was overigens twee weken geleden nog maar net klaar met schrijven van
het redaktieverhaal of daar ging de telefoon. Broerlief met de mededeling dat de familie
was uitgebreid met een dochter. Dus zo blijkt maar weer, zo zilje je hersens werkelijk te plet-
ter te kraken om iets zinvols op papier te krijgen, komt even later de mededeling dat je oom
bent geworden. Wat kan het leven toch mooi zijn.
Ruim een week later nogmaals een kaartje in de bus. Wederom een blijde gebeurtenis. Ook
Bouke en Geke werden verblijd met geboorte van een dochter. Van harte proficiat. Dus in ruim
een week tijd werd Oldeboorn weer twee meiden rijker, zodat er binnenkort serieus over
damesvoetbal dient te worden nagedacht binnen onze club. Momenteel doen we het echter
nog met een schitterend aantal van ca. 27 t-pupillen die momenteel nog niet allemaal in compti-
tieverband spelen. Voor de allerjongste telgen zijn er inmiddels wel twee oefenwedstrijden
gepland, nl. op zaterdag 21 en 28 nov. (zie verder in het clubblad). Dus ouders, de pyama's
kunnen in de kast blijven het wordt nu tijd voor de voetbal(nacht)kledingl Gaan we dan ook nog
even naar ons vlaggeschip, dan zien we dat dit schip niet geheel ongeschonden de
Waddenzee is overgekomen afgelopen zondag. Echter een kleine averij betekent nog geen
ondergang , zodal de competitie nog helemaal open ligt. Succes jongens! Verder bedankt het
bestuur de fam. Eenshuistra voor het schenken van een prachtige kast, die een mooi plekje
heeft gekregen in de bestuurskamer. Tot over twee weken en....(v)rij voorzichtig.

Piet.



Zondag 1 nov.
De derby Oldeboorn 1 - Blue Boys 1 bracht
een spannende 1e helft met twee gelijkwaar-
dige ploegen waarin Blue Boys de score
opende, maar Oldeboorn kon voor rust de
stand nog gelijk maken. Na de rust een heel
andere partij voetbal waarin de Boarnsters
de Nijbeetsters volledig in hun greep hadden
en het werd zowaar nog een doelpuntenfes-
tijn. Alles lukte bij de thuisclub. De uitslag, 8-
2 voor de thuisclub, spreekt in deze voor
zichzelÍ. Goed voor het doelgemiddelde.
Oldeboorn 2 moest op bezoek bij medekop-
loper Langweer 2. Deze opgaaf bleek toch te
zwaar voor de Boarnsters, getuige de 4-0
nederlaag. Een pleister op de wonde mag
zijn dat men Langweer ook nog thuis ont-
vangt.
Oldeboorn 3 had zich weer behoorlijk her-
steld van de vorige week geleden nederlaag
tegen Warga 3. Joure 8, toch geen slechte
ploeg, werd hiervan de dupe, en de
Boarnsters wonnen dan ook vrij gemakkelijk
met 4-1.
Oldeboorn 4 moest in Heerenveen 6 zijn
meerdere erkennen, alhoewel de score wel
iets te geflatteerd uitviel, nl. 1-5. De
Boarnsters creerden wel kansen, maar het
geluk zat niet mee. Volgende week wat meer
geluk en dan komen de punten ook wel.
Zondag 8 nov.
De wedstrijd Amelandia 1 - Oldeboorn I
bracht niet wat er van verwacht werd. Was
de ruststand nog 1-1, een kwartier na rust
scoorden de Amelanders weer, en al wat de
Boarnsters ook probeerden, de gelijkmaker
ging er niet in en het waren de Boarnsters
die met hun eerste nederlaag werden gecon-
fronteerd. Oldeboorn 2 moest het thuis
opnemen tegen Heerenveen 5. Men wist
Heerenveen in de tweede helft op de knieen
te krijgen door een knappe 3-1 zege.
Hiermee konden ze zich wederom op de
derde plaats vestigen.
Oldeboorn 3 kon ook beide punten met een
verzwakt team thuis houden. Het ging alle-
maal wat stroef, waarbij de Boarnsters
steeds het middenveld uithanden gaven,
maar de voorhoede van Akkrum 6 kon niets

met de toch wel geboden kansen en de uit-
eindelijke uitslag 5-0 voor de Boarnsters was
beslist niet geÍlatteerd te noemen.
De wedstrijd Nieuweschoot 6 - Oldeboorn 4
bracht eindelijk weer loon naar werken. De
punten werden eerlijk gedeeld met een 2-2
uitslag. Met nog 1 wedstrijd te spelen kan
met een beetje geluk de rode lantaarn nog
worden overgedragen aan Warga 4, dal zon-
dag a.s. op bezoek komt.
Programma.
Zondag 1 5 nov.
Oldeboorn 1, dat aÍgelopen zondag de 2
punten voorsprong op de concurrentie moest
inleveren op Ameland, staat weer met beide
benen op de grond en zal met het oog op het
willen winnen van de 1e periode vanmiddag
de lastige uitwedstrijd tegen Oosterlittens
moeten winnen. Een hele dobber, maar het
moet kunnen.
Oldeboorn 2 moet het zondag a.s. opnemen
thuis tegen Blauwhuis 3. Gezien de stand
moet deze klus geklaard kunnen worden, en
we rekenen dan ook op twee punten.
Oldeboorn 3 speelt de laatste wedstrijd voor.!
de winterstop uit tegen GAVC 4. Weten de
Boarnsters deze wedstrijd tot een goed einde
te brengen dan zal het doelgemiddelde met
Warga 3 uitsluitsel moeten brengen wie zich
uiteindelijk herfstkampioen mag noemen.
Oldeboorn 4 speelt eveneens de laatste
wedstrijd voor de winterstop thuis tegen
Warga 4. Hier moeten de Boarnsters van
kunnen winnen, hetgeen dan tevens bete-
kent de officiele overdracht van de rode lan-
taarn. Daar rekenen we op!
Zondag 22 nov.
Ervan uitgaand dat de wedstrijd tegen
Oosterlittens positief is uitgevallen, dan wordt
er vanmiddag in Oldeboorn de allesbeslis-
sende wedstrijd gespeeld tussen Oldeboorn
en SCS met als inzet waarschijnlijk de 1e
periodetitel. Aan een voorspelling waag ik me
niet, maar kan Oldeboorn het terreinvoordeel
uitbuiten?
Oldeboorn 2 gaat op bezoek bij het Sneker
WZS 4. Zoals de stand momenteel is de
nummers 3 tegen 4. Zullen we het maar op
gelijkspel houden?
Als Oldeboorn 3 en 4 op 15 nov. hun laatste
wedstrijd hebben gespeeld, zijn ze vrij tot na
de winterstop. Bij eventuele afgelastingen



van deze laatste wedstrijden, dan wordt er
vandaag ingehaald.
1e Klas FVB.
ln de 1e Klas FVB hebben Boyl en ODV met
een 2-2 uitslag de punten gedeeld.
Oosterlittens, de tegenstander van Oldeboorn
komende zondag, maakte ook geen Íout en
stuurde Blue Boys kansloos met een 3-0
nederlaag huiswaarts. Amelandia verraste
Oldeboorn, door laatstgenoemde de eerste
nederlaag dit seizoen toe te brengen. Een
zure pil voor de Boarnsters, maar ze hebben
alles nog in eigen hand. De Westhoek, een
debutant, leverde een knappe prestatie door
in Oldeberkoop met 2-3 van Sport Vereent te
winnen. SCS schijnt de problemen weer
boven te zijn en leverde een knappe prestatie
door Thor in eigen huis met 2-3 te verslaan.

EXTRA PROGRAMMA VOOR ONZE
ALLERKLEINSTE KABOUTERS! ! ! ! !

Voor onze kleinste telgen van de voetbalver-

eniging hebben we twee oefenwedstrijden
geregeld, te weten:

Zalerdag 21 nov.

De Sweach F2 - Oldeboorn F3 10.00 u.

Zalerdag 28 nov.

Oldeboorn F3 - GAVC F3 10.00 u.

DUS. KOMT ALLEN KIJKEN NAAR ONZE
JONGSTE TALENTEN!!!!

V.V. OLDEBOORN T STANDEN * OLD 1 r O9/LI/92

le llasse 80X GS 6ï GL 1l[ PT tl I 0tD ïES c1lc TllO 80ï 00s 0Dv sP0 Àlí8 tLt, 00s

9$9-b-!g! I { 31ll 14-lx
delesthoek I 5 I ltl 19-l{
scs 7 5 0 210 l8- 9

ïhor 9 4 X 310 t5-15
soyi I 3 2 3 I 17-12
0osterlittens I 3 2 3 I t{-13
oDt/ I 3 2 3 I 8-t0
SportVereent I 2 { 3 I l7-l{
Anelandia I 3 I { 7 13-22
BlueBoys I I I 5 5 l{-16
0osterstreei( 1 I 0 6 2 8-21

2-X
l-2

l-1
t-l

l-5

,:,

0-2

l-3

3-2

o:,

t-3

1-0

0-l
0-3

3-0

x-2

0-t l-3

l-1
,_t

2-t

l-l
l-t
l-5

t-0
3-0

2-2

0-1

1-2

3-?

l-0
2-2

t-t

6-0

u:t

l-2

8-2

7-t
l-5

3-0

1-2

l-3

t-1
{-0

V.V. OLDEBOORN Ê STANDEN 'T OLD 2 ). O6/LI/92

3e llasse ll 818 GS 6t 6[ 1l[ PI V T nts tÀn ïzs 0tD flEI r0t BI.A JOU REX DRO tEll

R[S{ 0 6 I tl3 3l-10
largreerZ 7 6 0 l12 X0- 3

rzs{ 7 4 I I 9 13- 7

Ql{q!ggg!__2 1 1l t e lt-23
Hesrenveen5 7 3 2 I I 19-17
f.C.ïolvega5 7 2 3 2 1 26-18
Blaurhuis3 ? 2 X 3 6 15-16
s.c.Joure6 7 3 0 { ó l8-13
lenado{ I X I 5 5 lX-19
0ronrijpg 7 I I 5 3 ll-26
LeanerBentex{ ó 0 0 6 0 6-42

x-0

1-7

0-5

l-3

l-l

0-{

0-l

0-6

t -0

3-0

0-{

{-0

2-1

2-2

t-5

6-2

2-1

z-2

2-2

1-0

3-3

l-l

Íl-l

o-,

5-{

9-3

o-,

2-5

l-0

l-3

5-1

x-5

7-l
1-t

{-3

2-3

t5-tr

1-0

?.I
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v.v. OLDEBOORN ,À STANDEN È OLD 3 i O6/tL/92

4e Klasse C 821 GS Gtl Gt VL PT V T I{AR OLD GAV JOU AKK IRN

WargaS I'7 O 114 45-13
Q-!*4e!9_grU_s I "t o 1 14 4't- 16
GAVC4 I 3 I 4 7 25-28
s.c. Joure I I 3 L 4 '7 17- 22
Akkrum6 I L 2 5 4 16-4L
Irnsum4 I 1 O 7 2 16-46

+Ir
3-7
2-3
1-13

t:t

t-2
1-13
2-11

6-O
,:,

L-2
4-3

4-1
6-O

2-2
1-3

4-1.

3-3
,:t

2-6

6-1.
5-3
6-O
6-3

v.v. oLDEBOORN r STANDEN ,t OLD 4 * O6/tL/92

4e Klasse D 822 GS cW GL VL PT V T HEE AKK LAN NIE WAR OLD

Heerenveen6 I 6 I 113 44- 16
Akkrum5 I 6 O 2t2 33-14
Langweer4 I 6 O 2LZ 33-15
Nleuweschoot6 I 2 2 4 6 19-Zg
t{arga4 I I I 6 3 12-92
Oldeboorn4 I I O 7 2 12- 48

6-2
2-2
1-4
L-4

n_,

1-4
o-2
2-'l

6-3
o:t
2-3

a-7

8-2
,_t

1-1
4-3

L2-O
3-L
4-2
t:n

10- L

7-3
7-O

3-1

V.V. OLDEBOORN * STANDEN I A JUNIOR " O6/LL/92

3e Klasse B 113 GS Gtí Gt VL pT V T HAU BAK TFS A/B sPo DRA

Haulerwijk Al 'l 7 O O L4 64- 5
BakkeveenAl I 7 O 114 S?-18
TFSAI I 5 0 310 38-2L
41-B*cgn&=*4! I 2 1 5 s 33- 37SportclubAl I 1 1 6 3 25-35
DrachtenA2 7 O O 7 O Z-1Og

o-7
o-7
1-4
o-29

u:,
1-5

1-3
2-5

t:t
1-3
t-2
1- 17

6-1
6-1
t:t

5-5

5-1
1 1-4

t:t
rl-11

2A-O
7-O

1 9-4

V.V. OLDEBOORN * STANDEN È B JUNIOR " O6/LL/92

3e Klasse D 2\1 GS GW GL VL pT V T HOU ONB SUR st{E A/B oDv

HoutigehageBl I I O O16 47- 5
oNBBI I 5 0 310 30-18
SurhuÍstervnBl I 5 O 310 24- 14
deSweachEl I 4 O 4 I ZO-29
&/B_qe!L!_._*81 I 1 1 6 s 12- 46
oDVBI I O t 7 1 8-3s

1-6
2-4
t-6
o-4

t:t

5-2
1-6
1-5

,_o

1-4
o-3
o-5

5-O

t:t
a-7
1-3

1 2-0
9-1
4-2

2-4

7-O
4-L

4-O
4-4

V.V. OLDEBOORN ,I STANDEN ,T C JUNIOR " O6/LL/92

4e Klasse E 328 GS GW GL VL pT V T DRA DRA BCV AlB BER DRA

Drachten C2
Dracht. Boys C4
BCV C2
fu|B-_!gm!._ cr
Bergum C2
Dracht. Boys C5

I I O O 16
84139
74038
83238
82155
70070

64- 4
23- 36
16- 14
23- 28
15- 27
4- 36

1-11
o-5
o-2
o-8

14- 1

o-6

L-2
o-6

o-4

o-1
o-4

1s-1
3-3
,:t

o-4

2-L
4-3

n:n

L-3

7*O

5-O
8-1.
,:,
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v.v. otDEBooRN 't STANDEN r D PUP * O6/LL/92

KIas 4O9 GS GW GL VL PT V T osr I{ws AKK T{AR GAV OLD

osl '78 Dl
wws Dl
Akkrum Dl
tíarga Dl
GAVC D1
Oldeboorn Dl

7 7 0 014
8 5 L 2 11
72236
7214s
72145
81163

67- 6
41- 27
11- 27
16- 28
19- 47
16- 35

z-e
o-2

o-11

8-2

o-7

3- 12
3-6

r.1-1
t:t
3-4

9-O
6-2

4-4
2-3

18- L

3-1
n_,

3-4

5-2
2-2
o-L
4-3

v.v. oLDEBOORN r STANDEN * E PUP * O6/LL/92

KIas 524 GS GW GL VL PT V T scH T'TAK RES lízs OLD HEE

Scharnegout. El 7 ?
!Íakkum E1 7 4
RESE1 8 4
tízs E1 7 2
Oldeboorn El I 2
Heeg El

o o14
2110
2 210
145
155
o- 7 0

55- I
28- 13
35- 29
20- 25
16- 32
10- 57

1-6

1-8
t -15

,:o
5-5

o-5
2-9

5-3
n:n

4-5

L-7

8-1
2-O
t:,

3-3

3-O
7-2
t:t

2-6

11-1

7-2
2-L

v.v. oLDEBOORN r STANDEN Ê Fl PUP * O6/tt/92

Klas 624 cS GW GL VL PT V T OLD TÍAR BLE AKK GAV DEf.

o!de!-e,er-q._81, I61 113 37-
I{argaFl 7 4 2 110 27-
deBlesseFl 7 4 1.2 9 13-
AkkrumFl 7 3 1 3 7 14-
GAVCFl I I I 6 3 10-
DelfstrahznFl 7 1 O 6 2 6-

3
I

11
21,
32
32

1-1
o-3
o-1

o-10

1-3

1-7
o-6

1-2
,_t

2-Z
o-1.

I 2-O
2-2
n:o

1-3

5-O
6-O

t:t
5-1

4-O

6-O
4-l

v.v. oLDEBOORN r STANDEN * F2 PUP ^ O6/LL/92

Klas 633 GS Gl{ GL VL PT V T GAV HEE HEE HEE OLD ll wan

GAVC F2 -t 5 2 0 t2 25-
HeerenveenF2 7 5 I 111 31-
Heerenv.B.F3 I 4 2 2 10 L7-
Heerenv.B.F5 I 2 I 5 5 9-
Oldeboorn__F2711.535-
l{argaF3 7 1 I 5 3 5-

7
4

10
20
25
26

2-2
3-3

o-3
o-4

o-2
o-5

o-8

3-1
o:t
o-2
1,-1

3-L

n:t
3-4
o-o

7-O
8-O

o-'
6-1
5-O
3-2
o-2



OPROEP -OPROEP -OPROEP - OPROEP - OPROEP -OPROEP -OPROEP - OPROEP - OPROEP

Ïjden.s de Fancy-Fair op 19 december willen we graag een soort tentoonstellinkje houden over
de V.V. Oldeboorn. Hiervoor kunnen we vrijwel alles gebruiken betreffende de voetbalclub,
vooral spullen van/over vroeger zijn zeer welkom.
Uiteraard zien wij erop toe dat u uw spullen ongeschonden terug krijgt. Dus wanneer u in het
bezit bent van het een of ander en dat aan ons uit wilt lenen, dan horen wij dat graag van u.
Bel 1667 Froukje, 1921 Gatharina oÍ 1807 Wendy.
Tevens willen wij een stand opzetten met tweedehands goederen.
Vooral naar kinderspullen is veel vraag. Hebt u nog voetbalkleding, voetbalschoenen e.d. lig-
gen wat niet meer wordt gebruikt en u wilt dit voor de voetbalclub beschikbaar stellen, belt u
dan even met Wendy (1807), de club zal u dankbaar zijn en de leden die nog wat kunnen
gebruiken, kunnen zo voor een zacht prijsje hun uitrusting uitbreiden c.q. vernieuwen.
Voor de opbrengst van deze tweedehands goederen kan de club weer wat nieuw materiaal
o'i'd' aanschaffen' 

De kantinecommissie.

Vo n ho rfe ge fel icifeerd

6



t.-tEUEINlE[Jws*

EEGINSITUATtE: F/E-pupl I len.

LEERSTOFTHEIIA: pl onnenvoetbal .

DoEL(ÉN):
verbet,eren passen door midde'l van spel vormen.

PROELEEMSTELL I NG:
het passen van de bal 1s nog erg moei l'lJk voor
deze klnderen.

líARl.llNG-UP: Jaoersbal : -
- per 3-tal 2 bal I en;
- 2 sgelers van dlt 3-tal proberen met I bal de

bal van de andere sPeler te raken;
- tlJdsduur 1 mlnuut;
- hde vaak geraakt etc.?;
- 1n afgebakende ruimte.

Oprnerki ngen:
- spelvorm ook aanbÍeden zodat hei ln de

belevingsxereld van het klnd Past;
- stlmul eren;
- ultleg belangrlJk;
- belonen etc.

KERN: Pionnenvoetba'l :

l. ledere speler heeft I píon opgesteld ln de
aígebakende rulmte. Hordt zlJn plon geraakt
ml npunt.
Raakt hij een andere pion met de bal .
pl usPunt;

2. 2 teams rnaken die gezamenltJk een aantal
pÍonnen aanval len en verdedlgen.

0pmerklngen:
- stlmuleren van akties;
- 'durf op onderzoek ult te gaan en te schÍeten

een píon'1
-'nlet bang z1Jn, val maar aan'.

St 0T: Partl lsoel 6 : 6 en 2 keepers:
- vrlJ sPel.

Oorne rk I nqen :
- lekker vrlj laten sPelen;
- stlmuleer he'. schleten oP doel;
- geef aan hoe de bal gepasst/geschoten kan

vorden.
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ZATERDAG 14 NOV.
113 541 DRACHTEN A2 - tuB COMB. A1 10.45 U.
211 555 DE SWEACH 81 - A/B COMB. 81 1O.OO U.
328 636 A/B COMB. C1 - DRACHTST. BOYS C4 10.00 U. N.
409 0774 ost D1 - OLDEBOORN D1 1'1.00 U.
524 0965 SCHARNEGOUTUM E1 - OLDEBOORN E1 1O.OO U.
624 1124 OLDEBOORN F1 - WARGA F1 1O.OO U.
633 1151 OLDEBOORN F2 - HEERENVEEN F2 1O.OO U.

ZONDAG 15 NOV.
8O2 5O7 OOSTERLITTENS 1 - OLDEBOORN 1 14.00 U. B. OOSTERWOUD
818 592 oLDEBOORN 2 - BIÁUWHU|S 3 11.00 U.
821 258 GAVC 4 - OLDEBOORN 3 10.00 U.
822 260 OLDEBOORN 4 - WARGA 4 1O.OO U.

ZATERDAG 21 NOV.
INHAALWEEKEND (EVENTUEEL)

ZONDAG 22 NOV.
802 511 OLDEBOORN 1 - S.C.S. 1 14.00 U. J. DE VRIES
818 592 W.Z.S. 4 - OLDEBOORN 212.00 U.

OLDEBOORN 3/4 EVENTUEEL INHAAL

ZATERDAG 28 NOV.
INHAALWEEKEND (EVENTUEEL)

ZONDAG 29 NOV.
802 511 OLDEBOORN 1 -V.V. BOYL 1 14.00 U. W. HOLTERHOFF
818 596 S.C. JOURE 6 - OLDEBOORN 212.30lJ.

ZAALVOETBALPROGRAMMA APOLLO ENGINEERING.

MAANDAG 16 NOV. UTINGERADEELHAL AKKRUM.
019 APOLLO ENG. 1 - M.K.V. '29 5 22.10 U.

WOENSDAG 2 DEC. DE IEHAL STIENS.
019 AVANTI 5 - APOLLO ENG. 1 21.40IJ.

WOENSDAG 16 DEC. FRIESLANDHAL LEEUWARDEN.
019 ROOD GEEL 2 - APOLLO ENG. 1 21.4O IJ.

DEN KT U WEE R AAN DE WE DSTRIJ DVERSLAG E N I? I? I? I?? I? I?I? I? I? I? I?

VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN KUNT U BELLEN NAAR DE FVB INFO LIJN TEL.
058-671615.



MEDEDELING
WINTERSTOP DIVERSE ELFTALLEN.

Oldeboorn 1: 27-12-92 Vm 10-1-1993
Oldeboorn 2: idem
Oldeboorn 3: 7-12-92 Vm 31-1-93
Oldeboo rn 4: idem
A-junioren : idem
B-junioren : 29-1 1-92 Um 28-2-93
C-junioren : idem
D-pupillen : idem
E-pupillen : idem
F-pupillen : idem

Oldeboorn 2 - Heerenveen 5.

Zo, daar ben ik weer, terug van wegge-
weest. Vorige week (zondag 1 nov.) kon ik
er helaas niet bij zijn. Nou, helaas..... Van
wat ik gehoord heb was het 0-0, tot Sipke V.

eruit werd gestuurd (na twee gele kaarten)
en Janco voor hem in de plaats kwam. De
eindstand was toen 4-0 voor Langweer (!)
Dan de wedstrijd van 8' nov. tegen
Heerenveen 5. Een maffe wedstrijd eigenlijk.
Veel dreiging, maar weinig goals. ln de eer-
ste helft tenminste. Al snel is daar
Heerenveen met de eerste Bijna-goal-door-
stom-geblu nder-van-Oldeboo rn; ze schop-
pen de bal links voor de goal, Sipke schopt
'm weg, maar 10 meter verder onderschept
Heerenveen de bal. Gelukkig is ondertussen
Marinus D. in de goal gaan staan, die redt
'm en in tweede instantie Yde (lde?) ook
nog. Daar kwamen ze goed weg! Maar ook
Oldeboorn laat zich niet onbetuigd, met
Willem van K. die een enorme kans krijgt,
maar vreselijk blijft dralen, zodat Jentje
ondertussen buitenspel staat. Ja kijk....
Jentje probeert het nog 's met 'm door een
goede voorzet te geven. Willem krijgt twee
kansen, maar nee. Tjonge, jonge! Toch heeft
Oldeboorn wat meer overwicht in de wed-
strijd en wordt er knap gespeeld. Op een
geven moment duurt het Piet T. wat te lang
(want het is nogal een sleuterpartij) en gaat
zelÍ de spits in, maar de kans wordt ver-
speeld. Waar zijn concentratie was weet ik

niet, maar Willem staat opeens als back te
spelen, verspeeld daar de bal, waar
Heerenveen mooi gebruik van kan maken,
maar gelukkig voor Willem schieten ze naast.
Ruststand 0-0. ln de tweede helft lijkt het
alsof Heerenveen wat is opgeleeÍd.
Oldeboorn is onderhand meester in het mis-
sen van kansen. Een corner voor Oldeboorn
resulteert dan ook in een enorm gerommel
voor de goal van Heerenveen, het lijkt wel
prijsschieten, maar er is een winnaar; Wietse
Huisman! 1-0. Dat schijnt een nieuw start-
schot te zijn, want na een uittrap van Sipke,
die bij Piet komt en die op zijn beufi de bal
met een omhaal verlengt, is daar (toch)
Willem (eerst nog Jan M., red.) die langs de
uitgekomen keep schiet en 2-0 scoort. Even
heeft die de smaak te pakken en kan tot op 2
meter voor de goal komen en MIST, maar de
bal komt bij Jan M. en die peert'm er alsnog
in; 3-0. Wat Piet wou doen in de 1e helft, lukt
de back van Heerenveen, die het hele veld
overvliegt en nog scoort ook; 3-1 voor de
moeite. Na de nederlaag van vorige week is

deze eindstand weer een mooie opsteker,. t

Liz.

(Let op, daar komt ie, na Liz!).
P.S.
Eh, Piet...ik sta er helemaal achter dat je Jan
en Jenny succes wenst nu ze "Moeke de
Bruin" hebben overgenomen, maar
eh,....bedankt Tinus en Els voor de goede
zorgen voor het (nu) vierde team! (Ook
namens de redaktie uiteraard, foutje
bedanktl).
P.P.S. Hij speelt in het tweede en hij heeft
onlangs een dochter erbij gekregen; felicita-
ties, Bouke en Geke, van het tweede elftal,
incl. aanhang.
Och en deze anecdote wil ik u niet onthou-
den; We zitten samen met Johan F. in de
duck-out (of is het dug-out). Komt daar
ineens kleine Tammy Vink die vraagt of
Anthony een bal'mag hebben. Natuurlijk mag
dat van ome Johan en blij loopt ze met de bal
naar de goal waar paps in staat en mams en
broerlief erachter. Als ze dan vlakbij is horen
we ineens: "Lief van die man, he?!"



''ZWART-WIT''

'Ír

Deze keer alweer twee legendarische foto's uit een historisch verleden van de v.v. Oldeboorn.
Een foto met vreugde en een foto met achteraf verdriet. De eerste foto namelijk laat het kam-
pioenselftal van onze B-junioren zien uit het jaar 1971. De tweede foto werd genomen voor de

beslissingswedstrijd in Gorredijk tussen Oldeboorn 1 en Akkrum 1 in 1977 voor lijfsbehoud in
de 4e Klass'e KNVB. Oldeboorn trok hier helaas aan het kortste eind en was gedoemd af te
zakken naar de FVB (waar men tot op de dag van vandaag nog steeds in verblijft).
Beide foto's werden ingezonden door Binne Oosterbaan .

Op de eerste foto zien we staand v.l.n.r. Jan Teunissen, Fedde v.d. Meulen, Bonne de Vries,

Piet Rodenburg , Durk Valk, Douwe Oosterbaan, Sieger Rinsma, Siemen Teunissen, l"lenk

Dijkstra.
Gehurkt v.l.n.r. Jan Akkerman, Henk Brouwer, Tjibbe Meester, Honkie de Jong, Binne
Oosterbaan, Willern Nijdam, Oepke Valk en trainer Harm Wagenaar.

Op deze Íoto zien we de
volgendespelers trainers
/leiders:
Staand v.l.n.r. Haico van
Dijk (trainer/leider), Lykele
Poepjes, Wieger
Huisman, Gerrit Otter,
Klaas Akkermans, Berend
Hoekstra, Uilke Nijholt,
Hendrik Nieuwland,
Bonne de Vries (trainer).
Gehurkt v.l.n.r. Sieger
Rinsma, Piet Rodenburg,
Wander Veenstra, Honkie
de Jong, Jan de Jong en
Binne Oosterbaan
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Vrijdag 20 nov.
Schutjassen en klaverjassen v.v. Oldeboorn om prijzen. Kantine v.v. Oldeboorn. Aanvang 20.00

u.

Woensdagmiddag 2 dec.
Sinterklaas voor F-pup. en E-pup. vanaf 15.00 u. in de kantine van de v.v. Oldeboorn.

Vrijdag 4 dec.
Schutjassen om punten voor de beker van de v.v. Oldeboorn. Kantine v.v. Oldeboorn. Aanvang

20.00 u.

Zaterdag 19 dec.
Fancy Fair van 11 .00 - 16.00 u. kantine v.v. Oldeboorn.

's avonds jaarlijkse feestavond vanaÍ 20.00 u. in de kantine.

Donderdag 31 dec.
Oliebollenaktie v.v. Oldeboorn.

Zaïerdag 2 jan.
Douwe Venema Zaalvoetbaltoernooi. Utingeradeelhal Akkrum.

Zondag 3 jan.
Nieuwjaarsreceptie in de kantine vanaf 16.00 u.

Zondag 17 jan.
14.00 u. Oldeboorn 1 - Akkrum 2 (oefenwedstrijd)

Zondag 14 maart.
Lady's Night voor de partners van onze leden en donateurs vanaf 20.00 u. in de kantine v.v.

Oldeboorn.

Zalerdag 4 april.
Bingo avond voor leden en donateurs v.v. Oldeboorn. Kantine v.v. Oldeboorn. Aanvang 20.00

u.

Zalerdag 22 mei.
Seizoensafsluiting jeugd overdag (hierover later meer). 's avonds barbeque vanaf 20.00 u. op

. het sportcomplex v.v. Oldeboorn.

Zalerdag 19 juni.
Finales Boarnsterhimtoernooi in Oldeboorn vanaf 12.00 u.

Vrijdag 30 april.
F1 -pup. toernooi Surhuisterveen.
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Oldeboorn í - Blue BoYs 1.

Zondag 1 nov. stond de derby tegen onze
zuiderburen op het programma. Hoewel de
stand verraad dat de Beetsters tot de zwak'
kere ploegen van de 1e Klasse behoren
werd er toch op een fel en hardwerkende
ploeg gerekend. Dit bleek ook na ca. 10 min.

spelen, want we keken zowaar tegen een 0-
1 achterstand aan. Maar kort daarop scoorde
Siete V. de gelijkmaker. De eerste helft was
vrij tam met kansen over en weer, maar doel-
punten kwamen er voor rust niet bij. De
tweede helft begon Oldeboorn beter te spe-
len, dit werd uitgedrukt in een goal van inval-
ler Sietse Bergsma op aangeven van
Sybrand Oosterbaan. ln de 70e min. werd de
druk van Oldeboorn op de verdediging van
Blue Boys opgevoerd. Dit mondde uit in een
heuse doelpuntenregen die werd begonnen
met een doelpunt van August Faber op aan-
geven van Sietse Bergsma. Voor de 4-1

tekende Siete Veenstra, assist August. Het
werd 5-1 door Harke Hartmans op aangeven
van Sietze Akkerman. 6-1 werd het door
Siete Veenstra, assist Sietze Akkerman. En

het werd nog erger voor Blue Boys, want
Sietse Bergsma scoorde 7-1 en Siete V.

tekende voor 8-1 op aangeven van Johan
ïjsma. Toch kon Blue Boys nog iets terug-
doen, zodat de eindstand 8-2 werd.

Amelandia 1 - Oldeboorn 1.

Op I nov. stond de bootreis naar Ameland
op het programma. Ook deze ploeg staat
ergens onder in de stand, maar reden tot
onderschatting was er bepaald niet, want
Thor verspeelde vorige week een punt bij
deze ploeg. Na een bootreisje van ca. een
half uur werd de reis naar het sportcomplex
voortgezet met taxibusjes. Na een warming
up van een half uur werd er begonnen met
de wedstrijd, niet zoals gewoonlijk om 2 uur,
maar dit keer om 3 uur. Het eerste kwartier
begon Oldeboorn voortvaardig met een aan-
tal kansen die onbenut werden gelaten.
Zodal de onbeschreven voetbalwet weer
eens werd bevestigd, want na 2O min. werd
er een vrije trap genomen door een eilander
die in het doel belandde, zodat we tegen een

1-0 achterstand aankeken. 10 min. voor rust

kwam Sybrand O. over links opzetten en gaf

voor op Sietse Bergsma die de gelijkmaker
aantekende, zodat er gerust werd met een 1-

1 stand. De tweede helft Probeerde
Oldeboorn een voorsprong te Íorceren, dit
wou niet lukken, ook niet met Binnen
Oosterbaan in de gelederen. 10 min. voor tijd
werd er tot overmaat van ramp 2-1 gescoord
door Amelandia, die zo de twee punten op
het eiland hielden. Na deze nederlaag is
SCS relatief koploper geworden, maar voor
de 1e periode hebben we het nog in eigen
hand en deze kans zullen we niet zonder
slag of stoot weggeven, dus dit beloven nog

twee spannende weken te worden voor het
vlaggeschip.

de Reporter.
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177 SGIIEIDSRECHTERS. EN SPEIREGEIZAKEN

Hoe ztl het nou predes met de nieuwe spelregels?

Op papier lijken spelregelwijzigingen altijd uiterst eenvoudig. In de praktijk
echter stuit je, als scheidsrechter, bij toepassing van die regels nog wel eens
op consequenties, waar je zo êên, twee, drie niet uitkornt. Dit roept dan
weer vragen op, waarvan een aantal ons heeft bereikt. Teneinde duidelijk-
hcid te verschaffen, volgen hieronder de mecst voorkomende wagen met
dc jrristc antwoorden:

Regel 4: De uitrusting van de spelers

Vraag: Kan een speler, die tijdens een actie op
weÍj naar het rloel van rle tegenstander een
scltoen verlicst, ol) een kous en een schoen
eerr gel<lig doelpunt maken?
Arrtwoord: Ja, dat kan, onrdat in tegenstelling
tot de "oude" regel de speler niet direct, maar
op lret eerstvolgende ogenblik dat rle bal niet
in lret spel is, in opdracht van de scheidsreclr-
ter het speelveld nroet vcrlaten orn zijn uitrus-
ting in orde te brengen.

Regel l3: De vrije schop

Vraag: V<xrr welke van <le vrije scho;tpen voor
de verdedigen(le partij geldt nou precies, rlat
rle bal vanaf elk willekeurig punt binnen het
<loelgebiecl !4enomen mag worden?
Antwoord: Dit geldt uitsluitencl vnor indirecte
vrile scltopperr, toegckend aan de verdcrligerr-
de partii binnen haar eigcn <loelgebied, tenzii
irr de regels arrclers is aangeÍ.leven!
Als v<xrrbeeld worrlt in de nieuwe Flandlt:itlirrg
op blz. 185 lrct opnieuw sllelen van de bal na
een vrije schop in ltct doelgeltied van rle
tcgcnpartii gcnt-rcnrd.

[en voorl-reelcl waarbii rlit rrict van toepassing
is, is de buitenspelregel. Op blz. 93 van rle
Hantlleicling kunt u lezerr, clat als een speler in
het doelgebierl van de teÍ{enpartii straíbaar
buitenspel staat, (le intlire<:te vrile schop
Í.íenonlen mag worden vanaí elk willekeurig
punt, {elegen binnen de helÍt van het <loelgc.
bierl waarin <lc overtreclin( plaatsvoncl. Hier
blijft <lus de bcperking v;ur tle helÍt van het
rloelgebied geltlen.

Regcl l2: Overtredingen en wangedrag
l-let spreekt bijna vanzelf dat over deze spelre-
gclwiiziging de nreeste vragen l-rinnenkomen.
Nog even ter opÍrissing: ,,[ien speler nroet wor-
dett bestraÍt rnet hct toekerrrren van een indi-
rccte vrije schop in(lien hij als rloelverdediger
in ziin eigen strafschopgebiecl dc bal nret de
Iran<l(en) aanraakt, in alle gevallen waarin een
rnerlcspeler hern rle bal doelbewust rnet de
voct(en) toespeclt" (l-lanclleiding blz. llll en
11t2 li b.).

Vraag: lrr de rcgcl staat (lran<l)en, nraar geldt
Itet ook voor lret rakcn virrr dc bal nrel de
arrn(en)?
Antwoord: Ja, <lit gelclt ook voor de arurcn.

Vraag: lien speler g<loit cle bal vanaí cle zillijn
rnitklels een inworp terug op zijn keeper. De
kecper neernt dc l;al aan rnet cle voet etr loopt
lrct straÍschopgebicd birrnerr, waarrra lrij dc
bal oppakt. ls dit toegestaan?
Antwoorcl: Ja, dit is toegestaatr, orrrdat het
aanraken van <le bal <kror <le <loelverde<li(er
plaatsvindt n;r een ingooi. De <loclverclediger
is irnrners alleen straÍltaar ;rls hij de bal aan-

raakt nadat deze heur tloor een medespeler
doelbewust en met de VOEl'(tN) wordt toege-
speeld. Het maakt bovendien geen verschil oÍ
de doelverdediger aanneemt in lret straÍschop-
gebierl oí er buiten.
Vraag: Mag een doelverdediger dril;belen rnct
de bal, b.v. buiten zijn strafschopgebiecl (rnen
ziet hem dan als veklspeler), hem vervolgens
het straÍschopgebied inspelen en hem dan
oppakken?

- 
Antwoord: Ja, <lit is toegestaan. Een veldslrcler-mag zichzt:lÍ de bal immers rxrk ongeitraÍt
.toespelen" (,.pingelen", een solo-actie). Hij
mag l"rem alleen niet oppakken. 'fot de toege.
stane hanclelingen van de doelverdediger
behoort het oppakken van cle [ral binnen ziin
eigen straíschopgebiecl en dat blijft toegestaan
als hil als het ware zichzelf de bal in een uor-
male spclsituatie toespeelt.

Een speelstcr 80oit de
bal vanaf de zijlljn
mlddels cen lnworp
tcrug op de keeper.

l-[et is hcm eclrter niet toegestaitn ric lr;rl o1l tr:
pakken als hct aanrrcnren varr r lc lral ltct
gevolg is van eel) rloelbcwust nret <le vtrt(cn)
toegt:slreelde bal van een nredespeler.

Vraa{: Iit:rr uredespelcr varr tlc rlrx.rlvt'r<lerlir.ler
speelt lretrt rle bal <loelbcwust n)et (le vort toe,
maar rlerrnate hard op het doel, dat <lc cl<-rel-
venlediger de bal rrog net uit lret <krel karr
storul)eu. IVlag <lit?
Antwoorcl: Nee, dit ruag niet. lle dr;clvcrclerli-
ger wordt in dit geval bestraft nlet een irrrlirec-
te vrile schoJr op de plaats waar hij de bal
raakte. Gebeurt dit binnen het doelgebie<1, rlan
zal <le vrije schop {enorncn moeten worclr:n
vanaf rlie lijn van het doelgebied. clic evenwij-
clig loopt aan de doelliin err wel vanaf <lc plek
die ltet cliclrtst Qelt:gen is bij <le plaats rvaar clc
doelverdediger de bal uit het doel stonll)te.

Er blijkt ook tle rro<liqer <xrduidelijklreid te
bestaan <)ver rlt-. ,,TRLjC" ter onrzeilirrrl van rle
nietrwe reqel l2 blok U l-r b.. Zoals u weet, llceÍt
<le ["]Í;'À, na raadpleging van dc lntcrnational
l'.4. lloarcl. per rondsclrrijven bekerrrl{ernaakt,
clat nren rlie trucs, die vrijwel onrnirl<lelliik na
het l.rekend worclen van de nieuwe regel welig
ticrden, de kop in wilde drukken.
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Letterlijk luidde de instructie: ,,lndien eclrter,
naar het oordeel van de scheidsrechter, een
speler een doelbewuste "truc" 

(kunstje, ÍoeÍje,
handigheidie) gebruikt orn de nieuwe regel te
omzeilen, maakt hij zich schulrlig aan orrbe-
hoorlijk gedrag en zal hii worden bestraÍt rnet
een waarschuwing en zal er een indirecte vrije
schop worden toegekend aan de tegenpartij
op de plaats waar de overtreding werd
begaan".
llet doet daarbij niet terzake oí de doelverde'
diger dc bal vervolgens met ziin hand(en) aan-
raakt oÍ niet.

Het lijkt duidelijk. De Íntentie van de nieuwe
regel is er immers op gericht om spelbeder-
vende handelingen zoveel mogelijk in te dam-
men en spelers die daar weer wat op verzin-
nen, moeten streng worden aangepakt.
Maar wat doe je nou met de doelverdediger
die de bal b.v. bii een vrije schop even opwipt
naar een dichtbij staande medespeler, die
hem vervolgens de bal netjes in de handen
terugkopt?
OÍ met een speler die een vlak naast hem
staande medespeler de bal met (le voeten toê
speelt, die hem vervolgens terugkopt naar zijn
doelverdediger?
En hoe moet gehandeld worden als een speler
vanaÍ grote aÍstand op ziin doelverdediger
terugspeelt en de bal wordt door een mede-
speler op het laatste nroment met de knie oÍ
de borst in diens handen gewerkt?
Wat te doen als de ,,truc" over drie oÍ meer
schijven wordt toegepast?

De werkgroep spelregels heeÍt vooralsnog het
standpunt ingenomen, dat alleen de speler die

"direct' de truc uithaalt straÍbaar is. Dus niet
de doelverdediger en niet de medespeler, die
indirect de truc uithaah.
In alle hiervoor gestelde situaties dient u als
scheidsrechter dus niet op te treden.
We beseÍÍen dat dit standpunt indruist tegen
de intentie van de regel, maar menen dat de
huidige regels ons geen andere keus laten. Wel
zullen wij de FIFA vragen haar standpunt in
dezen zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

O

Hel wormlopen von

een wisselspeler
Regelmatig bereiken ons vragen over de plaats
waar een wisselspeler zich moet warmlopen.
Reeds eerder in Voetbal Totaal (artikel 173)
werd vermeld, dat de juiste plaats die zijde
van de ziilijn is, waar de grensrechter loopt en
aan de zijde waar een wissel dient plaats te
vinden.
ln de nieuwe Handleiding op blz.249 staat in
het rnidden van de bladzijde: ,De eerste grens-
rechter moet er ook op letten, dat het inlopen
van de wisselspelers volgens de voorschriÍten
gebeurt: in trainingspak en aan de kant waar
hii loopt".
Voor alle duidelijkheid: dit moet dus achter de
grensrechter plaatsvinden.
Dit voorschrift is in het leven geroepen, omdat
het inlopen van wisselspelers aan de kant
waar de eerste grensrechter niet loopt, voor
de grensrechter aan de andere zijde nogal
eens tot verwarring leidde.
Dit voorschriÍt geldt zowel voor het betaald
voetbal als voor het amateurvoetbal.

o

SCHETDSR,EGHTERS. EN SPETR,EGELZAKEN
*"' :177i,

De keep€r dient rnet een lndlr€cte vrije trap te worden bestraft indien hij de bal met de handen speelt na.lat
een medespeler hem dezq bewust heeft toegespecld,

Advies ouer het lonen von de gel e en/oÍ
rode kqqrl in het omqleurvoetbql e

Sinds de intrede van de gele en rode kaart in
het amateurvoetbal zijn er veel vragen gere
zen over de manier waarop de kaart getoond
dient te worrlen.
ln de laatstgehouden vergadering van de werk-
groep spelregqls is bovenstaandc ter sprake
gekomen en heeÍt zij het volgende advies
geÍorrrruleerd.

FIet zal iedere insider cluidelijk ziin, dírt er in
dezen verschil zal bestaan tussen ltet betaald
voetbal en het amateurvoetbal.
Daar er in het amateurvoetbal geen overeen-
komst bestaat tussen het eventueel aanwezige
rugnummer en het spelersnuntrner ol) het
wedstriidÍormulier en zelÍs rugnumrners niet
verplicht zijn, zal dit om een andere procedu-
re vragen.
Het voorschriiven van een vaste methodiek
inzake het tonen van de kaart zal een delicate
kwestie blijven. Beter lijkt het on's onr de
scheidsrechters van het amateurvoetbal een
advies te geven.
Belangrijk blijÍt in ieder geval de overbekende
,,ragel 18 van het gezonde verstaÍrd".

Indien een speler een overtreding begaat
waarop een gele of rode kaart staat, raden wii
de scheidsrechter aan om de speler allereerst
bij zich te roepen. Hij vertelt hem wat de over-
treding was en wat de straf daarop is. Hii
vraagt de naam van de speler, noteert deze
tegelijkertijd met de benodigde atttlere Íeiten
(stand, minuut, plaats) en toont henr vervol-
gens de gele en/oÍ rode kaart.

Benader de speler rustig; breng l-rem intlien
nodig tot bedaren en spreek hem rustig toe.

Tracht in iecler geval onnodige irritatie te
voork<lrnen.
Vernrijd wel het terugroepen van de overtre-
der door middel van het .vingertje". lndien
een speler lrierop niet reageert, kunt u daar
verder niets aan doen. ln de regels staat ller-
gens dat een speler dit bevel dient op te vol-
gen.'fevens zal dit bii een weigering uw gezag
ernstig kunnen ondernrijnen.

Ilct allereerst vragen naar de naam voorkonrt,
dat spelers geïrriteerd weglopen na het zien
van de kaart. De scheidsrechter zou dan ach-
ter'de overtreder aan moeten gaan, oÍ hil moet
de aanvoercler inschakelen om cle naam vatt
de boosdoener alsnog te verkriigett.

I'let tonen van de kaart dient op een tluitlelijke,
doch rustige wijze te gebeuren. OverdriiÍ het
niet. Ga niet op zeer demonstratieve wiize tnet
de kaart staan zwaaien. Neem de kaart in de
hancl en toon hem met gestrekte arm aatt de
overtreder. Het tonen van cle kaart is ook een
stukje irrÍormatie voor de omgeving. Doe hem
zo srrel mogelijk weer terug in uw (borst)zak.

Als werkgroep spelregels beseífert wij best,
dat er zich situaties kunnen voordoen in een
wedstrijcl, waarbij u andcrs zult reageretr dan
bovenstaand advies.
Wij benadrukken dan ook nogmaals tlat het
om een advies gaat en niet om een voorschriÍt
c.q. verplichting. Anders lrandclen dan hierbc>
ven besclrreven, kan dan ook geen invloed
hebben op de rapportage over de scheids-
rechter.

o
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ONGEVÀLLEN EN'AjUVSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERIN6 ,' :: ': :,,', :'

@LLECTIEVE ONGEVALLEIIVERU EKERIilG MIISPMKETIJÍ'IEIDSVER;ZEKERIIG
Verzekerd zijn al,te personen die ats tid biJ de K.N.V.B. De verzekering dekt de aansprakel.ljkheid van de verzekerdE
staan geregistreerd en voor wie contributie wordt betaatd. voor schade aan derden. 0e verzekerden zijn de K.N.V.B., de

Afdel,ingen, de bestuurtijke organen van de K.il.V.8., de

De verzekering is van kracht tijdens atte c[ubaktiviteiten. aangestoten ctubs en de geregistreerde teden.
Hieronder rrrrrrdt niet atteen verstaan het deetnemen aan

trainingen of wedstrijden doch ook andere aktiviteiton 0e verzekering getdt tijdens ctubaktiviteiten, deetname aan
zoats toto/totto werkzaamheden, vergaderingen vatten hier- schoolvoetbat of bedrijfs- en zorneravondvoetbat, trainingen,
onder. het vertegenrrcordigend voetbal van de K.I{.V.B. en Jeugd-

sportkampen.
Scheidsrechters en grensrechters zijn naast het teiden van

wedstrijden ook verzekerd tijdens d€etname aan trainingen Zoats gebruiketijk zijn bij een aanspraketijkhoidsverzekr
en aktiviteiten, georganiseerd door de C,O.V,S. ring enkete zaken uitgestoten:

Opzettel,ij k aangebrachte schade, rotorrlj tuigen, diefstat,
0e verzekering kent de votgerde dekkingen: vennissing e,d.
a. Uitkering bij overl.ijden door een ongevat: l, 3.000,00

voor ongehuwde personen en l. 7.500,90 voor gehtnrde v@r erer gedetaitteerde infonmtie owr verzekerirgen, ktnt
personen (en duurzaam samenuionenden waarvan de verze- u kmtakt opírffii IrBt de K.ll.V.8. Afdetim Friestand, de
kerde ouder is dan 21 jaar). heer E.R. 8aas, tet.: 058 - 675W.

b. Uitkering bij btijvende inval.iditeit, ten hoogste l.
10. 000,00 (progressief).

c. Uitkering bij tijdetijke arbeidsongeschikbheid, ten
hoogste Í, 50,00 per week.

d. I. Uitkering voor kosten geneeskundige behandeling
ten hoogste Í. 200,00.

II. Uitkering voor kosten tandheetkundige behande- I
ling ten hoogste Í. 500,00.
Voor I en II tezamen echter maximaat f. 500,00.

Contractspeters ên personen die een betaatde funktie in het
amateur- of betaatd voetbat hebben, zijn tijdens hun akti-
vitei ten niet verzekerd.

Aangifteformutieren írpeten binnen 3 x 24 uur vottedig inge-
vutd en getekend lvorden ingezonden aan:

VAT GASTEL & STIEBE

POSTBUS 221í)
5OO5 DO ROTTERÍNH

Ongevatten met een dodetijke aftoop moeten onmiddetl,ijk
tetefoni sch r.rorden gemetd ( tet. : 01 0-41 1 6655, .

15



SCHEIDSRECIITER II I VELDVOETBAL

Atqeneen 1

Eruordt 9€start met een scheidsrechter tlI opl,eiding al's
basiskursus. Zodra de overgang van de afdeting naar de
K.N.v.8. tot de nrogetijkheden bêhoort, dient de scheids-
iechtorsopl,eiding il gevol,gd tc rorden. Als do top van dc
K.N.V.B. bereiht ls rpct de scheidsrechtersopleidlng I 9r
votgd roden. voor hgt betaatd \oetbal' votgt dan nog een

kursus Betaatd Voetbat.

l. Eest€nd \r@r
F6sone,n 

"anar 
oe teeftijd van ló jaar.

Z. tbol,
6ïiiïae basiskursus die atgeaeen bedoetd is roor het tei-
dlng geven ats schcldsrechter aan jeugóiedstrljd€n. Na

eniie-orvoring is het nngel,ijk ook seniorenvredstrijden in
de áfdet,lng tá lciden. In deze kursus hordt u kennis,
inzicht en vaardigheid bijgebracht m het vak scheidsrech-
têron op eon gode wijze uit ts o€fenon.

l. orvrp
ffiffioen van,drie uur; 2 stag$rcm€nten van drie uur; 1

exanenavond van een uur.

4. Ir*urd
Ïi-Ee-tuFsus horden de spel'regels, het teiding geven, de

sportgezondheidsteer, de organisatie en de 3rdninistratie
behanáetd. Ícvens eutt u via dê stagemnentàn zien hoe het
tn de praktijk op h€t 'roetbal'vetd toegaat.

5. titeratuur
Hil'Gïding-voor Scheidsrechter en I'lerk- cn Leerboek vor
Sch€idsr€chter Vctdvoetbat.

SC}IEII}SRECTITER III F^sE I VETDI'OETBAT

1. Bestd ror
Fersoná vanaf do teeítijd van 'ló jaar.

2. Doet
6óGtsten dusdanig vertrosvd tc m.kên mot hot toepasssn
ván oe spetregets, zódat zl.; de tetdlrp kunnen geven biJ
jeugdndstrudên.

5. (hren
3Ga- en van drio uur; 2 stagd.sn€nt€n van drie uur; I
examenavond van óán uur.

4. lrhcud
Ïi-i6-kursus r€rdeÍ! de spel,regets, het leiding geven, de

sportg€zondheidsteer, de orgonIsatie en de adninistratis
behanàetd. Tevens zutt u vla dc stagenunenten zien hoe het
in de praktijk op hot voetbatvold toegaat.

5. Literaturr
ttandteiding voor Scheidsrechter en Werk- en Leerboek voor
Schei dsrechter ve[dvoetba t.

ó. Kost€ír
frW taovengenoende Li teratuur ts hierbij inbegrepen).

7. Érarnn/diotcna
ran tret eInO van Oe kursus rcrdt vta muttipl'€ choice vragen
een examen aÍgenmen. Zij die het €xamen met goed gevolg
af teggen ontvangen een certl f lkaat.

Personen van 1ó jaar en ouder die regeLmatig Íungeren a[
(c Iub)grensreóter

KLIBGREIISRECflTE

l. 8êststd tm

í. ?5,00 (Eovengenosde Ii teratwr is hierbi j inbegrepen).

7. Exmt/diotqn
Afr'hot oirrd,/an de kursus hordt via m.lttipte choice vrágen

een exaÍnen afgenonen. Zij die het examen net goed gevol'g.

aíteggen ontvángen een cêrtifikaat en kunnen daarmee deet-
nsnen-aan het piakttsche gedeette van de opteiding. t{a To!
gà; gevotg het praktisóá gedeette, hetwetk order beget'ei-
átng ianutl de rayonkomnissie ptaatsvindt, .to hebben afgr

De kurslsten
een theoretische

r basis te geven
m.b.t' sPecifieke

sPetregets en

ccrrnrnicat i eve vaarditheden
tussen grênsrechier

en scheidsrechter

3. Omrd
avonden van 2,5 uur

tegà ontvangt u het diptcÍna Scheidsreóter III. ,,-d

APPLI CATI E5

J€uodkder

'l . Bestefid voor
BastenÉ vór personen die in het verteden-een
Jeugdkaderkursus hebben gevotgd.

2. Doet
fiËidoe hoogte brengen van nlewe ontwikkelingen binnen
n"i J-etcovoetóru-sebeuren, zorel op het gebied van training
en coaching, ats begeteiding.

3. Onvanq
Eén avond van vij f uur.

4. Li teratuur
r.ro.at op die avond verstrekt'

5. Kosten
Er z i,; n geen kos ten.

Arbi traoe vetd,roetba t

1. BesteÍd voor
Eest€rlld voor schsidsrechters vetdvoetbat.

2. Doet
ffilaae hoogte brengen van de nieuvrste ontwikketingen,
zoa[s nier.me spetrege[s e.d..

3, Onvanq
Twee avonden van àt uur.

4. Kosten
Er zijn geen kosten.

((
------;í-'?)>'

--a



I,IEDEOELINGEN EETREFFENDE ALLE OPL€IDII{GEN

KURSUSAVONDEN: t'íorden vastgestetd aan de hand van de voorkeursavonden aarpegeven op de inschrijffonnrtieren.
KURSUSPLMTSEil: afhankel,ijk van de rrconptaats van de deelnemers brordt een centrate ptaats gekozen.

oPGAvE: via een fonnrl,ier op tê vragen bij het bondsburo van de K.N.V.B. Afdeting Friesl,and, postbus 296, 690l BB

Leewarden, tel,.: 058-675500 tussen 13.00 en 17.00 uur.

START KURSUS: zodra er voldoende kandidaten zijn (minimaal, 1ó personen), met uitzondering van Jougdvoetbattrainer en

Trainer-Coach III.

INSCHRIJFFORMULIER Vo0R DE KURSUS (aankruisen wat van toepassing ls)

O ZÀ{LVOETBALCOACH III O ZAALVOETMLCOACH II
O JEUGDVOETBALSPETLEIDER O JEUGDVOETBALBEGELEIDER

O RAPPORTEUR VETDVOEÏBAL O RAPPORTEUR ZMLVOETBAL

O SCHEIDSRECHTER III VELDVOETEAL O SCHEIOSRECHÍER III ZMLVOETEAL

0 SCHEIDSRECHTER III FASE MLOVOETBAL - O KLUBGRENSRECHTER

O APPLIKATIES: O JEUGDIqDER (KURSUS GEVoLGO II{ 19 )

O ARBITRAGE VELDVOETBAL

T{A^M KURSIST

VOORNMM( EN) (vol,ui t)

AORES

POSTKODE + WOONPLAATS

GTBOORTEDATUM

GEBOORTEPLMTS

TELEFOONNUMMER

EANK-/GIRORTKENING *

BEROEP

D. D.

LID/FUNKTI E BIJ DE VOETBALVERENIGING:

WELKE AVOND/DAG KUNT U BTSLIST NIET:

EIJZONDERHEOEN :

v.v.

* ut't""n in te vutten bij opgave voor de scheidsrechtersopteidingen.

Het kursusgetd zal urorden votdaan door:

hemze[í/de v.v.

19Atdus opgemaakt te de

Handteken i ng:


