fflubblad
ïí,!Í.OËdebaorn
Opgericht lSapril 1923
Redaktieadres: P.F. Herne i2
25 Jaargang nr. 12 ?6 An ri I
KOPY INLEVEREN MAANDAGS VOOR

1

93a,

2O.OO

UUR

Ouerzicht
****************:t**
rlel- ;yl ontuin.q zat,erdag voor Fasen A rum oo bezoek.
fen tegenstander uaaraan arthans op papiar, ueinig €er t,e
behalen zaLJ zijn.
l'Íaar het zr4 dacht er anders o\/er en zorqde echt, \joor eÊn
vgrrassi.ng en le'.ierde daaidoor dan ook áen keuriqe Frestatie door rlret 2-1 deze.uiedstri jd te urinnÊn.
H:.eruit blijkt dat ook met dooizet+-inesvernogsn r.rel punten
te behalen zijn,
Dit qef natuurlijk goeOe heop voor de uituredstrijd,
Paasnaandag teqen ikkrur:,
Als er nu qedacht t:ard, ook dit klaren ue r,lel evsn, ik
'leet rei niet, naar de uerkeli.jkheid uas ancers, het u;erd
een nu i^reer steik tegenvallende 3-N neCerlaag.
Dit betekent dat het degradatiegevaar noQ voioo aanu,,eziq
is gn dat er ê. sr zaterdag thuis e eu.,onnen zal inoeten Ljorden uan Akkr.um,
0ok Akkrun uril rjie gehate oncerste olaats Ëraaq or-:errioen,
zodat, r*re dan á. s'. zaterdac kunnen rekenen Ëp een spannend
partÍjtje voelbal oo hst #o"rnsier spor+;conplex, r,raarbij
de geI-ukkigsle ploeg os neeste kans oD de oveiuinnino
heeft.

0LnlB0{:ihlt',i 1 ontving Faasrnaandag Gerslcot.
í\iet nog in het achterhooÍ'd d* daar geleden nederlaag qinBen de mannen er fel teeenaan en de uitslaqr een keuríqe
3-D overuínnÍnc L,as dan ook zeker vercliend.
Jo 1/r aoríf dË tredstrijd Uíspolia - Jldeboorn.
0n Ëen zeer z'ilaar terrein ua6 het Uispolia die fel er te- '''''
genaan qinq en door een paar foutjes arhler, zoLJeat de
leiiinn nam. Het, talrljke Boarnster publiek begon zich dan
ook al" z0reen te maken,
,Qihneurel r Gabe maakle zich niet druk, hi j zeí geen uoord,
de doelpunten komen nog uel en hii kreeg celijk' het uerC
uiteindelijk een 5-3 ovarLrinnina,
0ok het, eerste LJas vorj.g ureekend vri-i,
Als ik -or:ed ben inqelÍchi speell illdebnorn'1 a.s, uoensdao
(vernroeàeli jk net voor het uitkomen \i an het clubblad) een
oefenuedstrijd tegen "de 5parlr uit Ílietan.
Di.t. kan dan eÉn qoedp oeleninE botekenen uoor de uedstriid
\Jan á.sr zondaq thuis fnqon 1"[.\,j .
0.0.\l ., kamoinenskandidaat !-lr. 1 zaL êlt z.eker op !ebranrJ
zijn om van Uldeboorn beide punlen ts sakken.
Dat de Boarnsters zi ch za aer,.rillin naar re slacht-bank
(,run rJe sponsor) zullen lalen leiden. ..reIccfl ik zeker niet
en Lre kunnen ,ian zanrlaq nok rekenen op een leuk en 3if + i n
voetbal, net r.raal puhliek en vooral aok van
oartijtje
0,[J.\/.-zijde.
Zou dit niet een mogelijkheid zijn de kas uet te spekkenl
Bi j Ui srol-ia uerd I 2r-- entree cevraagd.
Suporters \-ran 0ldebcorn moedig de.nannÉn Brsr zcndag loed
aan sn jaag ze naar dp ovBruinninc,
Jr-rllie steun is er zeker bíj nodig r,rooi een goed resulLaar,,
0LDtB0DÊN 2, CIok in het Paasueekand 2 wedstrijden.
TaLerdag voor Ëasen thr:is Leqen ïerhnrnp.
Altj jd een lasfign o.1oen. UilDr r'je rust rían oak e€n oeliikopgaànde sf r i id. net aan .beirie zi jrten'kanssnr iÍiaar neiLJas en bleefl il-0.
l\a de rus't leek het er cp dat Terhorne al zt n kruit had
\/erschoten en de 7-1 overuínnínn die het 2e bBhaalde LJas
rr isschien i-els geflatleerrl , maar zeker verdieno tB noemen.
Paas,naanrlag de urer:istr:i.id Lammer 5 - illdeboo::n 2,
lieruan Lres de uitslag iets tegenlailenC, n.l. 2-2.
lit heelt de zet<er nog aanueziee kampioenekansen een ga,lei.dige knak qeEe\Jen, zulks ten voordele vên t kkrun ?.
*',)
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Datzelfrie Akkrum 2 zaI dan srsr zonrlaq í'lok al1es op a1les zetten om in de voor hen thuisr,recistrijd Akkrum 2 Cldeboorn 2 beide punten le pakken en mocht dat lukken,
uiel haast zeÉei cJe kampioensvlag kunnen hijsan,
Aan ju}1Íe flnarnslers, om dal te verhinderen, maar dit
zaI ni.et qeniak<eli ik u:ordÊn.
i'] aar cecrnileJ'r t,reerC er teqenaan en dan zien of hoien Lre
hei resultaat, ue1.
CLDIBCIDtt'i 3 is na hel uít,komen van hpt laatste clubblac
nDq niel ueer in aclie geueesl,
Ten*inste, za g0ea als ik ueet.
lvlochl er Lan de 5 elftallen a1 een uedslrÍjd neÊr zijn qEsnaelij, n?e,r'r mij dan Cit niet al te kuralijk, het gaat uifeindelijk ovei 3 ueken voetba].
í-4aar net 3e kan er B. s" zondag L,eer tegenaan en uel in Ce
uit*,edstrijd tegen CldehoLtpade lr.
NJaar ik neen de hekkesluiter en op papier eset het noQslijk zijn beida ounten te pakken.
i'l aar LJeÊs oeLJaarschuud, Êen kat in donker kan rara 6Dïnrigen maken. U e zí jn b eni eur,id
0ok 0LDlts00RN 4 kon j.l. zondaq LJÊ€r 1os, naar ik rneen
de eerste uredstrijd na de voor hen uel zeer lange uinlBrstop.
Friesland 7 kuam op bezoek. fen ploeg die r,lat t,echnÍek
betreft een klaseB beter speelde, 7-e lieten de Scarnslels
het uerk doen, maar zij proFitearden van de kansen en mst
ual sto,.rimo goaJ-s hadden ze met de rust dan ook eÊn 3-C
u0orstrron! oÊqebouucJ"
Na de rusf, sen ietuat veisterkt 0ldeboorn. fr uerd goed
gedrukt en er kr,lanan enkele qaede kansen, naar zoals zo
vaak, de aFrnaker uerd node gemisl en za moesten Ce
Boarnsters dan ook na aflcop tegen een 3-0 nedarlaaq aankijken. ilen pluspunl voor cieze Floeg is, dat er voor ÊÊn
goed rasul+.aal is Eevochlen.
Hopeli jk dan ook á. s. zondag legen Harlin!en 5rreer
lhuis, i"ral nÊer Eeluk en r,lie ureet houden ze dan ce puntj*s
tfruis.
Het gezegde 'f lest besl't geld nu niet \/oo r 0LD[3CCftr',i 5"
Uel lest het, korlst. Uanl oak het 5e is na het uitkonen
uan het laatsle' cI ubblad niet in actie ?eueesl.
lli aêr á. sr zandag kunnen ze Êr LJeer teqenaan .tn de Lhuisuredst ri. j d leqen de ttalden 1),
.

a

De kopLop€r, of in ier:er qeval Ë6n d€r iror:lonels.
'ierrJ caar !n de Ualden dan qeuonnenr Zij zijn dit zel<er
nCIg nlel vergeten en zullen dan ook op gebrand zijn Í*vanche Le nemen.
0ok hier t.unhen uJe eÊn spannend parlijtje voel"bal veruachten, een gelijkspet behoort zeker tot de mogelijkheden.
Uer.geet echter niet om een afmaker ap te stellen.

ALle elflallen in acliÊ dit ueekend Ên ik t"i1 dan besluiten met allan een prettig sDortureekend en 'reel sUCces toe le uensen.
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Wedstríiduerslagen

Ie EIftdI zaterdag
'laLerdeg 5 ar;ril 1985.

Zn - A IU;4. 0s aeze lraai€ voorjaarse zaLerdagmiddag uas het, de
beurl aan A run om in Cldebor:rn te kornen spal en.
Cm 2 uur urerd afEefLot,en en óe uedslrijci kon beginnen,
onder aanuezigneid L'an een behoorlijk aantal toeschou0LDteC0PNl

L,,E

TS.

De eerste 1C minuten ging de uedstrijd gelijk eor maar
al gauï., kuam de score op 1-0 door eÊn iraaie qnal uen
Tjeerd.
Dit heefl uaarschÍjniijk rje doorslag qeqeven' r,laardocr
er doar 1CI spelers varl de 11 rnel zeer vee] ínzet gesFeeld uerd, en uiat al gauLi leidde tot een luiaecJe tiaffer docr Rir"nmert U. vos: rust,
Itla de rusf, ginq de i.redstrijd geJ.ijk oFr al Lras het za
nu en dan hcuden Ên keren in de achterhoede,
De gaslen speelcjen ap alles of niets, urant dít r,ierd natuurlijk niet veru:acht, tuee dcelDunten qelijk al in de
eerste helít,,
iJsze druk leidde dan ook lot het teqendoelpuni vc{rr Arurq,
Gerke uerd getrisseld voor fÍlarcel, rjie pl,otseling l<ranp

kraag,
De eindstand bl-eef 2-1 :
81Íjde gezichten alom, behal-ve dan uocr de sFel-ers
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In het dubroelproqramma van het Paasueekend kuamen ue
Paasmaandag uit tegen de hekkesluiter.
\Jooraf u/aren Lje hoópvol gestemd, omdat ue Paaszaterdag
onveruacht tegen Arum hadden geLtonnen'
Helaas L,erd aÁ., hoop al snel de bodem ingeslaqen, toen
\Je al snel tegen een 1-0 achterstand aankeken.
0ndank6 ons bóter technisch spel behield Akkrum haar
voorspronq, Dit hadden ze vooral te danken aan hun harde
spel I LJáêíOoar Rimmert tizinga nret een rugblessure uit-
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Doordat onze ziekenboeg toch al goed gevuld uas, noest
de geblesseerde Tjeerd Ypma invallen'
i n liet laatste Oeét van de eerste hel f t kreeg de tegenstander LJaer overr,iicht, maar ti jdens de thee hadden LJe
toch nog hooP 0P de volle r"rinst.
Helaas Èleet< ook deze hoop ongegronde r,lant niet ui j t
maar Akkrum schopte noq tuee maal de bal langs keeper

Johannes,
Dit ondanks onze vele kansen, o. ê, tr,.ree f raai genotÍlen
vrije trappen docr Rimmert Vaninga.
De vele aanmoediqingen van de trduue Boarnsters supporters mochten ook niet baten.
ons buurldoro
noàiU.t uij ons Lrsor dit 3-D verlies tegen
avond in 01de
pas
in
laat
r,rij
keerden
Ciep schaaiden,
deboorn terug'
Gelukkig sliepen de meesten van U toen al'
tílet rJit verlies van ons r,lordt het onderaan nog erg spannend, uij hebben nu zes punten en Akkrum sluit de rii
met vijf punten.
Douue.
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0{sríRlJnrË5 1. ZcndaE 17 rqaatL j.1' moesten lJa voor het eerst, na de
urel zeêr Iange r;interstop, L,eer voor de conpetitie
'fin de uei dartelen'r. (a1cus onze libero),
londer anze turee geschorste spit,sen moest ilcsterstreek
cLprEOgFr,L_1

beduiongen uorden.

Aan het spelbeeld u.ras te zien dat beide o!.r:egen lang
in de uÍnterslaap hacÍden gezeLen, er viel dan ook ueinia
te genieten voor het publiek,
rlp slaq van rust LJas het frosterstreek ciat de score otrende, d.rn.v, een schítterende volley vanaf de rand 16-neter gabiec.
Inke1e rninuten na de rust trck ïynren ïirot,sjettde sland
Lreer gelijk., i*1.
Deze stanC bleef gehandhaafd toi het einCe, Lraarna iederaEn zich nog eens kon bedenken dat het rrertoonde spel
irel erq matig Lias geueesl (echt 2e klasse f .1.1,8,-niveau),
l,l.E. Uegens ti jdgebrek heb ik dj.t verslag een
beetja kar! mceten houdsn.
Ixcuses hiervor:r.
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Paasnaandag mochten Lre onze kunsten oD de qrasmat, ueer
eÊns laten zien,
Het, Lreer zat niet Ínee, het LJas guur,
r,lind en regenf
Niet srg aanlrekkelijk voor onze suppoharde
rters,
rnaar toch n
ze ura ren er uel J
G e rsloo t r,las to ch r,rel een beetje
door ons gevreasde tegenstander.

Dit bleek toen ue eenmaal op het veld uaren, onnodig te
zijn geueest.
ïn de earsre helft Lraran er Lran beide kanten uel kansen,
*
inafrr geen resultaatr. een qelijkopgaande strijd
d;;.
ïoch kuam Oldebnorn in de-eeróte Éelrt nog voor te $taan,
door Êen oenalty, die er dogr ginne koe1, beheerst, iets
!"ijfelachtig in uerd geknald.
De tr.reede herit spealdá 0ldeboorn sterker met ook betere
kansen.
Uaardoor er dus voor ons nog turee doelpunten bÍ jkurarnen,
Uander kreeg z.a nu en dan noq een pear moeilijke trai_
ningsballen te veruerken van de
tegenpartij, of van

Honkie,
lvlaar de nul bleef standhor..rden, I-0 voor 0ldeboorn
dus,
i{eint v. d. !gto r.rordt nog bedankt voor het invarren Ín

de tueede helft.

Soldaat Poe0jes.
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0tqEBp0ÊrL 2 rrgHgSN[., Tat-erdagavond moesten LJe ean inhaarr,redstrijd spelen.
0m z€s uur iJaren er zo lanqzame::!rand erfl speiers binnen
gedruppeld, dr.ls ksnden us Ëeqinnen t
,

0e eerste helft gebeurde er vrÍjr,rel niets, dit zar uslkomen doordat ue geen goede voorbereiding hadden gehad,
(Oom rammÊn oF de-goaI) dus m-aar snel ,eigeten, '
In de tr.lebde helFt kr*ramrfflyinq ËdÍt in Éet ueld, plus
dat, onze nieuue aankoop (Arie keer raden uie) in een

bloedvorm

I
I

LJàsr

l!: LJaren noq flaar nauurelijks Lieer los, of het Lras al
Êên nuI.
íïeint Houtje schoot zijn eigen gele gevaarte in het net.
Inkele minuten later Lras het reeds 2-O door een ooal van
At,e 0,
0m de spanning er uat in fe houden mocht Terhorne ook een
goal maken.
Ui j LrËer in de aanval,
t* uerd ueggedur.rdr Bfl dus straf schop,
IftpoeDiert
LJas af wezig, zodat Houtje,:nu de eIf -meter trac
mocht nemen'en díe áioorge r"i (áu" È";;, bij rïeint in de
I eer) .
Toen u.rerd de uedstrijd zeer hard en er gebeurden dingen
die r,reinig neer met voetbal te maken hadden, maar r,ii j
profÍteerden ueL en derfVedettett scoorde.
Iddie had Ênergie over sn ging een spelletje dcenr il.1.
"tikket,jert, daar Lra6 de loi eóhter geuLr af; orndat hij de
ïerhornster nÍet kon belopen, dus gingen ue maar r*reer
voelballen"
Ate scoorde nog tr.ree naal en d* vedette nog aen keerr zo*
dat de eindstand 7-1 voor ons usrd.
Verder uil ik Sape V.d. l,l. nod bedanken voor het zesr
goecie vervangen van de spelers die er niet L,aren.
J.0'
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Nadat rrË zaterdagavond thuis van Terhorne hadden geuonnsn, moesten u€ maandagmorgen om 1n uur naar Lenner 5,
Deze uedstrijd moest voor ons 2 punten oplevBrenr ofr
nCIg mee te doen om kanpioen te u;orden.
1n een zeet slechle uedstrijd, ucoral van cnze kant,
gingen uJe toch de rust in met ëefi 2-1 vocrsDrong.

ïn de rust 2 wíssels. ïn het veld kuramen Lykele en
Íieint, en het karr.rei zau in de 2e helft uel evan afgemaakt uorden.
Aan beide kanlen kulamen uel kansen, maar u;erdgn niet benut.
l,ladat er noe een buitensoel-doelpunt van l. 0os'uerhof
u,erd sfqekeurd, kople Sieqer Rinsma eveF later een in
eigen doe1, 2-2,
Dit uras ook de eindstand.
Uoor ons 1 punt te ureinig, zodaL de kans om kampioen te
r,.ro rden nu no q kl eí ne r i s g eï,Jo rden,
T.

Rodenburg.
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Mensen die spelrêgeltoetsen voor scheidsrechters nlet zo

nodigvlnden, en dieziin er, bewereh wel eens dat voorstanders
van dB toetsen verwachten dat
een goede spelregelkennis een
goeda arbitrage garandsert. Dat
is

natuurlijk onzín!

Een Íeder die weet waarover hii

praat, weet dat voor e€n constanl
goede leiding aan mgervoorwaardon moet worden voldaan.
Maar ook al zou't z0 zijn, dat
kennísvan de regels allesbePa;
lend is voor een goede Prestalie,
dan nog zal de scheiderechterin
staat moeten zijn om de regels oP

hetveld te hanteren.
Een

scheidsrechterdie bij alzijn

beslissingen bij wijze van sPrekên de desbetreffende biarlziide

van de Handleidlng oPslaat' moet
nog veel leren en zal ve€l Proble'
men moeten overwinnen'
Hij heeft kenneliik nog niet begrepen, datvele situaties die zich oP

ile velden voordoen van verschiltende kanten te benad€rên zijn.
Anders gezegd: de zeventien Íegels bieden vaak de gelegenheid
voor een persoonlilkê interpretatle. Er zit rek in, zeker in regel 1 2'
Begriip ons goed; er ziin ook
ovéÉredingen die maar oP één

msnierkunnen worden aangepakt een bêwuste achterwaartso stoot metde ell€boog tegen
eníg líchaamsdeelvan een te'
oenstander kan alleen rnaar ver'
iiloering tot gevolg hebben maar we willen 't over die vergrijpen hebben dle de scheidsrechie:e,",ige ruimte bieden en dan

rt€: ni.i1Ê 0\.'eí he-ï .'r?-FthttÍd?n'

a) 'ct

:dF

De Handleiding zegti vasthouden
aan kleding of enig lichaamsdee{
is een spelbedervende overtre-

ding die meteen directevrilê
schop pius een waarschuwing
moel worden,,beloond".
Met die directe vriie schoP
hebben de meeste scheidsrechters geen moeite, maar die Persoonliike straÍl Daai willen ze nog
wel eenstegenaan hikken. Oe
meeste gevallen van vasthoudên
Vindt men ,,niet zo erg", zÊker als
men het vergêlijkt metde geweld-

dadige overtredingen. Vasthoud€n veroorzaaktvriiwel nogit letsel.

Zonderie willen beweren datoP
iedergeval van vasthouden maar
meteen een waarschuwing moêt
volgen, willen wij tgch wiizen oP
de sfeerbedervende invloed cJie
het vasthouden van eên ïeqen-

stander kan hebben en ook vaak

vergrijpen altijd op deze manier

heeft.

wordtafgedaan.

Hetishelemaai nietleuk, als je
denktde bai veroverd te hebben
en ie wordt plotseting weggetrok-

AÍgezien van de manierwaarop
vastgehouden v/ordt, spêlên ook
de omstandigheden waaronder

ir dit soort
overduidelijke gêvallen de voetbalwet naar de letteÍ moet worden toegepast.

Zo moeteen waarschuwing uitgedeetd worden als een doorgebroken speler door vasthouden
van een reële scoringskans

kenWij menen dan ook dat

Het vergrijp is vooreen ieder

dui-

delijk. Hetuitblijven van een adequate aanpak kan in hetverdere
verloop van de wedstrijd voor

onnodige problemen zorgen.
Het ligt anders, als in de strijd om
de bal - daar was hiorboven
geen sprake van de ene speler
de andere vasthoudt.
Natuurlijk een overtreding en
even natuurlijk een directe vrije
schop, maarof in ditsoortgevallen automatÍsch een waarschu.
wing gegeven moetworden, betwijfelen wij.
Wij kunnen on$ heelgoed indenken dat de scheidsrechter, alles

overwegende, tot een duidelijke
vermaning besluít. E6n vermaning clie vooreen iedergoed
zichtbaar wordt gegeven, want
voorkomen moet worden dat db
spelers gaan menen dat dit soort

zijn. VanzelÍsprekencj moei'r cie
siÍnulantaan zijn verstand worden gebracht, dat de scheidsreohtêr niet van dit sooÍt grappen

gediend is.

hetgebeurteên rol.

wordt berooÍd.
De scheidsrechterdie dat nalaat,
bewijstzichzelf en zijn collega's
een slechte dÍenst en tast mede
de aantrekkelíjkheid van hetspel
aan.

SPET.EIS

IET

NEGEIS
Vasthouden wordt ook wel gesimuleerd.
Despelar kan nietaan de bal
komen eq-voert een ioneelstukjê
op, datde scheidsrechterde indruk moetgeven dat hij vastgehouden wordt
Dat dan goed volgen en open
ogen onmisbaar zijn, zal duidelijk

Het laten passeren

Aar

Hoe moeilijk 't ook ís, de
scheidsrechter zal de speler die
vastgehouden werd. maar zich
helaas niet kon beheersen, strenger moeten slrafÍen dan de tegenstandardie het incident op
zijn geweten heeft.
Een duidelijke rapportage aan de
tuchtcommissie met een heldere
uiteenzetting van het gebeurde,
is alti!d vêreist, maarklemtnu des
te meêr.

UIT:
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vraagtom

herhaling. Eên vermaning is het
minste dat gegeven kan worden,
maar een waarschuwin g moet
nietworden uitgesloten. ïen slotte gaat't om misleiding van de
scheidsrechter en dat is niet niks!
Vasthoudên loKeen reactie uit.
Frustíatie veroorzaakt agressie.
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moesten Lis naar ZanChuÍzen.
Gelijk na de afirap scoorde Zandhuizen.
Lat,er scoorde 7-andhuizen nog tr*ree naal I naar foen kuamen ui j en al vIo" scoorde i: rien" 3-1 dus.
Craaier
0aarna maakte Arjen met een tloortreffelijke
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aLerdaq 6 april
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10 uur heqon de uredstri jd.
Ue hebben haast.ie hele tijrj op fiiil'l helFt gB$Beeld.
ferst heefL Udo een doe.l"Dunt -cmaakt.
Daarria Henrico (f cloelpunten).
Ronald heeflt, ook noE een dcelpunt Qemaakt.
Ue hebben met B-0 gÊuonnen.
0nze keepar Pi eter heef t meeqevc elbalt, r,rant hi j harj
niets àe cicen.
Drn

,

illario
4C

Ê

randi nna.

!

