een nieuwe loot 'aan de
sportdoom.
m
gegroeid uit liet besef
dat hier voor korfballers
jmaar ook voor niet-beoefenaars van deae sport)
een unieke kans ligt HUN
sport ook in - ind.ooftre.i~
nings-vorm te blijven
beoefenen
korfbal, de elegantste
e.ller sporten, nu ook in
een p-nal mogelijk,.
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reglement.
G.K.V. i in zwart shirt
Ons Eibernest; in groen
shirt»
Achilles: in wit shirt
met zv/arte baan
Ready; wit-groen
gestreepx shirt
Olympiaan; zwart shirt
met oranje baan
E.S.V. ; zwart shirt met
blauwe baan.•
H.K,V. : (de organiseren
de vereniging)
blauw shirt.

r....... ■

i. --

|

tijd

7.oö ~ ?.2o
| 7.2o - '7.4c
1 7.4o— 8.oo
| 8.00 - 8.2o
1 8tm2o - 8.4o
1
- 9.00
9.00 -■ 9. 2 o
S»2ö — 9.4c
. 9.4© -10. oo.
H3.t>o -10.2o
10.3o -10.4 c
!j 30.4o .-ll.oc ;

De wedstrijden worden ge
speeld in ha1 ve-cornpetitie systeem.
De wedstr. duren twee
maal 10 minutenv zonder
rust.
Toegestaan is5 bij rustwisseling 4 personen
maximaal te verwisselen.
Dit mag- ook geschieden
■bij iedere nieuwe wedstr,
(Dit laatste i.v.a.
het feit dat een
korfbal-teen uit 12
personen busteat en
zübnnm c._. .... ;-he
kunn en sp elen.5
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wedstrijd

wedstrijd

uitsl.

G.K.V.-Ons Sib,
•

Achilles-HIP/ 1
Achilles-0.Eib ; ■' <
H.K.V.- G.K.V. ‘ , /
GKV- Achilles
HKV-Ons-libero^
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;
juitsll
'i
1

1

Olvmmaan-HKV 2 I ;;
Ready - E.Sd. |

’ J

jReady - EKV 2 ! e j
K3V -- Olympiaan j ƒ
j
Ready- Olympiaan
H.D.V.-K.K.V. 2 |
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p 3© raag kunnen rekenen.

Roel.

M I C R 0 - K 0 R F B A L.
Ora te beginnen vind ik de naam Micro “korfbal naar matig. Je moet al een Peetje
nsider zijn on te weten, wat dat woord betekent en waarom raen deze sport geen
aal-korfPal kan noemen, begrijp ik niet. Een buitenstaander zou dan tenminste
'eten, wat hij kan verwachten. De algemene mening schijnt wel te zijn, dat deze
port Pij uitstek geschikt is als indoorxralnang voor onze mooie korfbalsport,
'anneer ik tenminste in het NedoEorfbalblad de enthousiaste verslagen van practis;
11e grote Amsterdamse verenigingen lees, moet ik wel tct deze conclusie komen,
elf kan ik er tot mijn spijt nog niet over oordelen, want tot dusverre heb ik no<
;een demonstratie bijgewoond .Misschien is dat de reden, dat ik dit algemeen en-r
:kousiasme nog niet kan delen. Op het ogenblik zie ik de zaak zelfs zo, - dat jEjsan.eer zaalkorfbal inderdaad zo aantrekkelijk is, als wordt beweerd - deze spofo
i.z-.t. een geduchte concurrent voor onze sport zou kunnen worden» ' Nemen we nu de
afgelopen twee maanden, dus December en Januari, eens als voorbeeld; Er kon bijna
;een enkele Zondag worden gespeeld, toch moest men pin. 8 Zondagen reserveren,
/ant de mogelijkheid bestond, dat de weers- en terreingesteldheid wel goed zou
;ijn. Uiteindelijk is er dan twee™ of driemaal gespeeld en vraag dan nog maar
liet,, hoe! Een nuchtere speler, en die zijn er tegenwoordig veel, rekent dan zijn
"erlies uit en komt aan vijf verloren. Zondagen. Deze zelfde nuchterling gaat ver—
ïer redeneren en komt dan wellicht tot de conclusie, dat zaalkorfbal geen verlorc
-ondagen oplevert en bovendien (wanneer'ik me tenminste aan de reeds gememoreerde
verslagen houd) veel aantrekko3.fi iker is dan veldkorfbal. Hierbij komt dan nog -hst
feit, dat deze nieuwe sport dn gevaarlijke ei.genschap schijnt- te-bezitten toé-*?c houwers te trekken, wat voor veel spelers een. aanleiding'zóu kunnen 'zijn- juist
Ine.sport te gaan beoefenen. De verenigingen zouden door de zaal huren op hoge kos
ren worden gejaagd en die moeten, toch ergens uit bestreden worden-. Dus t- de public

-3“
! 'belangstelling zou snoeten worden aangekweekt en hoe zou dit beter kunnen gebeusn dan door de beste korfballers voor deze nieuwe sport te winnen? En juist deze
ïste korfballers zijn onze propagandisten voor liet korfbalspel, dus tel uit je
.nst! Neen, zoals ik liet nu nog bezie, vormt iedere nevensport een gevaar voor de
)eöersport en ik geloof dan ook, dat iedere cent, die aan de propaganda voor zaan
;rfbal wordt uitgegeven, tekort wordt gedaan aan korfbal. Gelukkig is deze kwe.v.e door gebrek aan geschikte zalen nog niet actueel en het zal voorlopig dus wel
. j wat demonstraties moeten blijven.
T „3* 8, p
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Onze wedstrijdsecretaris heeft in deze competitie meer afschrijvingen van het
’rste ontvangen dan we in de afgelopen jaren gewoon waren. Voor deze afschrijuigen kan niemand 'een verwijt worden gemaakt, want ze kwamen meestal voort uit
= n samenloop van omstandigheden (vacanties, examens, ziekte en opgelopen hlessu''
--s). Dit neemt echter niet weg, dat er toch steeds een beroep moest worden
? spelers en speelsters van de lagere twaalftallen (vooral van het tweede). Het
irste kwam zodoende steeds volledig in het veld, maar helaas werden veelal de
idere ploegen gedupeerd, want het verschil tussen het tweede en het eerste is
iet zo groot als dat tussen het tweede en de lagere ploegen.
Dat echter ook het eerste nadeel ondervond van het feit, dat het met (steeds
idere) invallers moest uitkonien, bleek o.a. in de uitwedstrijd tegen Succes. De
ivallers hebben weliswaar allen, zonder uitzondering, hun best gedaan, maar ze
Inkten niet over zoveel routine als de "oude garde" van het tweede, van wie
sestal iemand als invaller voor I fungeerde. Het moreel en het zelfvertrouwen bij
3 eerstelingen was dan ook in deze wedstrijd enigszins weg, met als gevolg, dat
3 tegenover het toch niet best spelend Succes niets anders dan een hoop gestun31 konden stellen.
Nu mag Hetty op dokters advies voorlopig niet spelen (bij deze een spoedig her
tel toegewenst) en Alie W. heeft bedankt als lid. Dit betekent dus, dat we weer
Nee dames te kort komen en dat de wedstrijdsecretaris met nieuwe moeilijkheden
cijgt te kampen om de diverse ploegen toch volledig in het veld te brengen,
narom verzoek ik alle eerstelingen om slechts in uiterste noodzaak af te schrij™
3n en zelfs liever eens een persoonlijk genoegen voor twaalftal en club te willen
pofferen. Alleen dan zal het mogelijk zijn. dat we niet al te veel een beroep
neten doen op de andere twaalftallen (en vooral dus op het tweede). Ik hoop eek3r wel, dat de spelers en speelsters van de andere twaalftallen steeds bereid
xllen zijn in het eerste mee 'te spelen.
Eerstelingen, het samenspel in de verschillende vakken zal ook in de toekomst
V "iel eens ongunstig worden beïnvloed, omdat het nu eenmaal niet mogelijk is
LujL'jd dezelfde invallers op te stellen. Daten we echter, niettegenstaande dat,
3or een goede geest blijven zorgen en ons in de-wedstrijd steeds tot het uiter
ts blijven geven. Dit alles is tenslotte van nog gr-otefe betekenis dan de uit
lag van de wedstrijd (al hebben we natuurlijk graag de overwinning aan onze kant)
■Sportiviteit en clubliefde moeten echter te allen tijde hoogtij vieren!
G e r a r d.
'k Heb U vorige week niet alles kinnen vertellen, wat de geelzwarten in de
Leedtent bespraken. Maar het kan nu ook nog wels Ze gaan (als U dit leest, zijn
3 al geweest) naar Houtrust. Neen, niet met z'n allen tegelijk, want dan zou het
3n optocht worden en daar moet dan weer muziek bij,enz. Ze gaan dus in kleinere
Lubjes. Naar het Micro-korfbal-tournooi. Dit micro heeft gelukkig.geen betrekking
p ons, palen. Trouwens, het bestuur van onze Hoofdvakgroep zou zeker bezwaar heb3n gemaakt tegen kinder-arbeid„ Voor Micro-korfbal worden dus gewone palen ge-

