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Een leerzaare coflictn

Officieel is er een lTederland.s e1f-
ta1 on onze nationale voehalbond- op in*
ternationaal niveau te vertegenuoordigen
en d.e beoefening van d.e voetbalsportjri ons land door inspirerend.e d.aden te
propageren.
lrrie het bovenstaand.e voor ogen houd"t
raoet constaterenrdai onze oranje-elf bij
tijd en wijle voortreffelljk zijn taak ve::*
-rruJ.trzo zelfls Cat de dad.en het voetbal
en d.e spelopnatiing tot ver bui_ten onze
land.sgrenzen positief beïnvloed,t en vele
trainers en spelers ilspireert tot grr:*
te=e prestaties. Bij tiid en wijlerraant
dergelifl<e hoogtepr:ntenrzoals cle rsc:enie
werlstrijd tegen Polen er ongetr,rijfeld een
was rword,en afgewisseld, net period.er:.,
waarin het spel geheel op d.e achtergrono
raakt en sons tot een bedenkelijk péi1
aÍzak* en waarirr d.e latikkers a1le aan.,-
d,acht opeisen en d.e oer-vad.er1a,nd.se
lange tenen gekoesterd. worcleno
Een ,,voortreffelÍjk tt staaltje van clit
clorpskrakeel op het natÍonale vlak heb*.
ben cle half*goden van p"S.y"rYan Beverelreï Van d.er I(uylen onlangs ten beste ge*
gevene Na c1e afgang jn polen d.ie d.e he'.
ren als rechtgeaarde provincialen met
bestraffencl geheven vi-ngertje aan en-
kele uit lrnsterda,n(depend.ance Bareelo-
na)wetenrhadclen ze aL een opnerkelijke
bijd.rage geleverd- aan d_e versterkÍrtg van
de nental-e eenheid i,n de Neöerlanclse
elftal-selectiermaar toen d.e zaak n:e-b
officials en belanghebbenden on de ta-
fe1 uitgepraat zou word-en kwa;a aan hetlichtrdat cle onverteerd.e afgrrnst toanl.o
de successen van enkele ouHolland.se r?

clubs en d.e overschattÍng van d.e eigen
noeizaan veroverd-e nationalc tj_tel de
beide P.S"V"-ers geheel d-e werkelijke
verhuud.ingen ui"t het oog had.den d-oea ver_.
liezeno
&r niet alleen de werkel_i.;ke verhoud.inge:r,
rta,ar neer nog d.e gevolgen werder. ver_
keerd. beoord.ee1d."
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Geheel tegen ieders{en eiSen}ver-
wachti:lg in speeld.e lïed-erland. een rrit-
stekend.e returrr tegen Polen en P.S.Yoen
r-reer jrr het bijzond-er koningsschutter
Van d.er Kuylen werden het slachtoffer
van c1e onnoclige conflicten in deze af-
levering \Ían anze nationale voetbal-
fanilie Doorsnee,

Het is te hopen clat d.it onverwachte
en&er uiterst nuttige boenerang-effect
ook d-e rroetballers buiten de nationale
seleötie aan het ilenken zet. De orrver-
nijilelijke invloecl clie ervan de inteririews
met en c1e krantenartikelen ovaï beroeps-
zeurpieten als Cnryff en Van Hanegen,
on ook eens een paar rand.stedelingen te
noenenruitgaat heeft bij velervaak goe-
clera;rater:rvoetballers tot öe opvatting
geleid clat kwalitatief hoogstaand voet-
631 rliet denkbaar is zoncler kleingees-
tig en zelfzuchtig gekanker.
De persoonlijkJreid. van ile topsporter
d-ie i-r:, zljn streven na&? steecls hogere
prestaties loor zijn ninder begaafd-e
ploegenotenrzfn autoritaire trainer
en zijn ond-esklmdige bestuur nLat word-t
begrepen noet d.it we1 afreageren d-oor
gedrare en or*arsliggerijrzo luid"t onge-
veer de verklaring d.ie d.e anateur-
psychologen aJlnex flut-j ournalisten
van d.it verschijnsel geven,

].de hebben het allenaal weer eens
kurrnen zient een teansport a1s voetbal
vraagt saar:rJrorigheíd., bereid.heid to t
geven en neaens d.ít geldt voor het lTed-er-
landse elftal niet neer en niet mirrd-er
C.an voor--b ijvoorb e eld-Ge e1-wi t .
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À1s we d.e vorige uitgave nr. \ va:r het
clubblad. goed hebben gelezen en d,aa,ri.zr

d,e betekenis van diverse u-itlatingen -'

van het artikel 
tog"un 

man overboo"d"tt

goed hebben bestud.eerd.rd.an moeten wij

ons toch afvragen wat er Ín werke-.
lijkheid. met Geel-wit aan d.e hand. is.
Iiegenen d-ie geregeld. besprekíngen en
f - - \
( ledenJvergacleringen van Geel-irít mee-

maken en zod-oend.e vaak net topmensen

r:-it de club in aanraking komenrzullen
?r rt

deze meesterkunst'van schrijrren enigs-
zjrrs vers*aanrnwar d"iegenen d-ie wat

afzijd-iger staan en uit pr:re liefhebberij
en/of sympathie dit .b1ac1 lezen moeten

toch minstens d.enken d.at er irrtertr een

complete staat van oorlog gB:urd.e is en

dat er sranneír op het ( shg)veld" en in
het besfr:ur door ]su-itd-ampen en chaoti-
sche bekvechterijén overboord- d.reigen te
valleno Nee, a1s r,lij d.it zo lezen d-an

moet het ons toch van het hart d.at in
d"e eerste plaats de secretaris belast
is net óe notulering en verslaggeving
varr d.e vergacleri::g€n en een belc:opt uít-
reksel van d-e notulen haC, d"e lezers een

heel rnrat objectiever beel-d. ]<urrnen gevenr

Dat het geen gernakkelijke vergad-ering

i-s geweest vaLt niet te ontlsennenrmaar

het werd. d.e hoogste tijd" d-at er op fi::an-
eieel gebied. rigoreuze maatregelen ge-

troffen moesten worden.

De zaak werd- nog moeilljker omd-at d.e man

d"ie het financieel behecr voerde zijn

bestuursfrrnctÍe wild.e behouden. iret
besf,al;r heeft d.aaron ook gemeencl híer-
aed.e zo eerlijk en openlíjk mogelljk vocr
d.e d-ag te noeten komen. Helaers heeft d-e

vergad-ering d-it anders beoord-eeld en
-rierd-en a1le opgehopt" gevoelens op

een d-usd.ani-ge r,rljze gelocsd. dat d-e veru
".*.Ljten over eïi weer roiet e. d,e luch.t
-Je-reae
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weet altijd Ri*:iD"

nr bën een jongen van 1B jaer en al
zeg Ík het zelf een irrÍj goeie rroet-
ballero Daarbíj komt nog d.at j-l< ook

erg lmap va^n uiterlijk ben,

Het is d-an niet verwonderlijk dat erg
veel meisjes nij achter::a zitter:.
nr vjrd. d.at niet zo 1euk, want je
kurit naar 1 ding tegelijk d.oeno

Of voetballen of rrcijenn
Geef me Ead. a.u.b,

Ilarel K te À.

Seste IGrel, Laat d.e ballen.met :rrst.
1lreg* Baroa'na.

- -a-c-a-lÉtEc-

ïrieve Sananao

ïk heet Wimpie ,ben J í;aar en J dagen

e-p ik wil graag profvoetballer r,rerd.en.

Sind.s een half jaar treen ik maar

volgens mijn treener d.oen jJ< nooit iets
goets en claaron ben ik vaak verd.rietig.
Maar dat is niir bijna helemaal voorbij

:

warrt vorige week las ik in d"e sjors

"lrr- 
rr*=harl over sjaakie die heel goed-

voetbalen kon d-arrl< zíj zn wond-eryeot-

balschoenen. lieva bar:ana zou ik vaÍ] 11

clie ove::al raad op weet aub het adres

nogen hebben van öe wínke1 waar ze_d-ie

shoenen verkope. 
wimpie.

Beste Win,

Over enkele weken kont d-e goeie sint
weer Ín ons land.
§chriJf je wensje op een briefje
en stop hen in d.e sok, d.an kont a1les
d.j&.in ord.e.

. . groetjes
banana.

hobl-enen? Schrijf Baaa.na.

3e\en?leri

;;;:1' :a e- . ;4---: '
i,. :.. I ar.; : .
È,,;:, a, :, -... i :1 :.-l

! t i\z È-*Ttrl: A#*iÈ
" *e ;' r-

d.ft4 b

itÈ
&'v" ks&ree"vrFeurt€l

ï§ tr? Ë T Ïj

W-#H" ffiffiEEBffi

xe"a Pa*&

íÈe§4w
&e
&J
€*§ ru*cnÍ.rqbour

ffi bunselcrubouw n*-rf
ffi *----"' * E '---.!----L
ili!,:

ffi6
een oftdertrgildstgsrk

Ë,§ *-- 
-1

M§dtrrvànï
K*LlíUg6 3* HË§'ÀfiELAÍ$ TEL: 23ïl

§s§*e8

ffi#tu#t

CfE . RESTAffif;frT

Pkre*.



E
I
I
a

Het heeft de leden van het be_
stur:r dan ook geen goecl gedaa.n dat juist
bij deze gelegenheicl enige hooggeplaatste
figuren die bj_nnen de vereniging een
functie bekleden hr:n woord.en niet in
bed-r+ang kond"en houden. Juist deze mënsen
l<r.innen op zulke momehten ,.oo,= n"* Ou-
stuur een grote ster:rr zijn,

Verderop in het blacl worclen d.e le-zers erop geuezen of ze we1 weten clat
Ge eI-wÍ t d.enx,ro i ;ri,ïs t. e I L clon rerliaci,. ::j_nguit haar bcstaan l:teeft ,g.ejrouci.en. Je
v-raagt je af 1rrà.&1.o[ rleze sensatie juist
in het clubb1ac1 vernelcl noet wortien en
i,rie deze schrijver hierin heeft vooïi:e_
licht , I{et alle 13oedë bed.oelirrgoll và11_
dien slaan r,,rij hiernerle toch een yerkeerd
pad in zou hel verstand.ii,er zijn de
vuile vi:s rrat meer binnenshu:.-s tc houden.
ÀIs wij tot slot het gesprek volgen
ile* d.r. Doe-het-nooit, wi-..t orrc::i.-ons-
niet oninteressent is , rra:,::: n;':.ar
onze mening niet in een clubblacl -lhuis_
hoorto dan noeten v,rij eoncrucicren clat erte weinig neclewerl<ers zijn dÍe ra3,1 ns.=
over voetbal kuanen en willen schrijven
Een reisverslag van c1e }_ers oc stap naar
Terschelling' is een goecl voorbeeld..
Tot slot willen wij nog opmerken dat wijveel i.m,ard.ering hebben voor c1e red,actie
c1le 1n hun spaarzame ysjjs tijcl d,it blad
noeten verrraardigeno Idï wensen hwr hier_
ned.e verder veel succesr
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:5i: è4.'a a: aar,)uaÈi Eu-EC- ÍGCCfitef ftf CC ene ef:
:len en" tapier in c.t-o a.nd_e:-e hand- betrad.en
-,,.,'e de woning van Ti:eo Kiel^riet te lJes" l,ja-
]at we in enkele l_eklcer zittencle stoelen'-iren 53erirstalleercl kond"etl we onze vragen
cp irer:r afvuren"
l]-ir. Iiieiviet ,"^ias op jeu-gclige leeftijd. al
aktief in het voetbal. Het eerste begin
<cn hij zíelt nog goed. herinnerens -Iian d,e.,resikant van F. de Jong in Buren was een-.=lr1 schopil,-.e.r gcrr:r1,.i, De doelcn ha_
ren lrervaardigd van iler:nela1en, l:ct veld.-.,ias enigszins hobbelig" l.,h,ar ". " toen
tenslotte ]ret eerste balletje zou r..rorc,i"en
;esclropt hleek nierland op d_e hoogte te
zijn van ,Je spelregeis. Geh:l<.ig werd- ookrier een oplossinrr vooï iqevondàn" Anton
Cucl, teeen schoolneester in de c1op,,, zou
-:et Lsel even klaren; j,telr slot v.m relie-
ring speeli_le hij ,:e:rc,3clC voetbal aan c1e
',; I 'l

::et trainen in rtie tijd, I,uas vrj.ji+i-11ig" rrWe
roetbaLC'et vocr hct vadcrlan* wegr?, aldus
:hr" Kier.,riet. {t\ta,ren ei. vol_d.oencl-e spelers
:lan een partijtje, zo niet, clan een spel_
1e bje verclecl-i;1en ea aanvallen".
Ien jrrriorentijil zoals nu kende rl-hr" I{ie_
--l ^J- - --. rc , vi rf o-cf ntc-to \..CI, Cl:-t ze ,,Cre, .elJ
-r.jclens hun per-,ioiLe in de zescle en zevencie
.-1as tc1;en cLe j eui..c] rrit tlollun sneel r,l er _

, -:i,.:: de organiiati" ,r"r. ne t ;eugÀ;;;;;;'i:eter l,ras dan lrcn Oostil, en rvel oof ovolcr i,í!nberg;" nl:r, .l(iei,riet vras in Cie tijclt: o-lrri *,-,^^.1- -.^..-= Èrur L-i_,ur.j r/ v;in ]ret elf tal. 0p oudcre
-:;ftijri lieerft hij noil c'Live::se ;:laatsen j-n

r al ;r-l---'l -^^t^^. =L u_L_L'ua.t- I;enac1, t'a:irbij zijn lievelings_
_, I a..,:ts rrrech tsbinnerirrwas n

'iStatl-,onre\í,:i,s er op cie zaterdagavoncl niet
--_" Grotendcefs is d_e oo.r:1og hiervan de
-:lz:,'.-,k geweest" I,,,/als e:: toch ier::anil- di-e

.-, bl-oei,re i;.ies buiten 5;ing zetten, c-ian".-s er altijd nog ,:1-hr. 1?. Blop, die in clie
1 ecn bestuuz,sfunktie bekteedc'le, on de. lige kru,isjes eichter je n;i.ai:r te zetten.--.':: cl-ezc- tijd f-iet cihr" I(iewie* ons enl<e_

- ' jgto ts zier:., o "r-. CCn ,rraarop iie Írsnoep-
--;:'? was afgebeelcl" letteitcr.e àp Cre kle_
---.:. va1 cir: spelers op de foto?s, kan ge_

-,:i word.en dat het bepaald ,leen ,fFranÀ
-=:-rs: íi-gurenet l^iaren" Ooi: i,-Jrr1 .xs ve::_

weir ldsisr #k# §:i#íïí§t, r
Í1,irst* *,,4;*rr:li;.arru.!

.1,"i

- ,--.-, jl:rt er in l:et be:rr:. s.,-e -r-_i:s -,.raretl
ie d.e gehele wedstrijd. d,oor hun iralpino_
;:-=srr ophielden (bilgelooÍ? ).
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club in Overijsset err een club in N.-IIo1-
land., war.r hij in en brj llpenclarq d-e pret:
tigste weclstrijil van ziln voetbalkarrière
heeft gespeeld-" De scheiclsrechter, r1"e bij
u vrelbekenrle Leo Horn, verwencle hei;i tij-
clens d.eze wed.strijcl zel f s nog :ret suiker-
klcntj es 

"3Íj d.e vraag naar het verschil tussen hei
voetbal van vroeger en clat van nui vind,t
dhr. Kiewict dat e:: tegenr,ro,.rdig r,rocr
spel in zi-t, naar de konclitie van de
\rooïal jongere spelers valt hen d.anig
tegen" Ie jeugd. van vïoeger d.aarentegen
was kond,itioneel sterk genoeg als gevolg
van d.e vele bewegjnsr zoals bijv. veel
,sjouwen tljdens het werk en het net cle
benenruagen afleggen van grote afstanden
per rlag" Tijd"ens de Lred.strÍjd. was eï een
inzet van het begin tot het einde, waàï-
bij zelden een verslait-;ing kon word.en ge-
konstateerd. (als v,b, s,rraken we 4Íerbij
even over c1e afgelopen natch Ned.erlamd.'..-\'[egen -Po]_en I .
Dhr. Kiewiet toont zich geen tegenstan-
der van danensvoetbal, naar dan we1 op
aangepast velcl, omd.at ze niet zo tn sterk
schot hebben" [ijd.ens dit onclerwerp d.wa-
len d.e ged.achten even af naar het.hand,:
ba1 van vroegeï, r,/eiarbij namen werden ge:
noend. als Bertha c1e Haan en ruitSe Oud_"
Het is dhr" Kiewiet tijrlens het ieid.en
vaï een hand.balwed-strijC. overigens wel
opgevallen clat de dan:es er fanatiek te:
genaan gingen (Hare, trekken was niet
van d.e luchte om naar een vob. te noe-
uen).
Tenslotte vïoegen we nog naar d.e meníng
van d.hr* Kiewiet over het heilend"aagse
voetbal van Geel- lrtrit" Hem ís i_n de
eerste plaets opgevallen d"at er nog te
weinig systeen in ztt, althans er is
leeer mogehjk. }ijv" bij het ner:ten van
een vrije schop of een corner noet het
níet zo zijn van ttleg maar neer d_i_e ba1
en -ilc gcef er we1 een schop te.rlenaa,ner;
integencleel , zoiets noet bemsten op
bijv. tsaísprakenlto Zo voorl<on je enigs-
zins clat een goecle kans te gauw verl o-
ren gaat ae,n c1e tegenstancler, In de
tweed.e plaats moeten d.e snelcrs ileertrnet de neus naaï d-e ba1 i-opentt, d"h'"zo
iedere speler noet c1e aa"nd.acht bÍj d_e

ba1 houden, zodaL je op ieder:e plotse-
linge wend.ing krmt reagereno Volgens
d.hr, Kiewiet is bfiv" tteen sprintje
achteruittr tijclens d.e trainigen d-an ook
zeer beteken-isvol"
Rest ons nu nog te zeggen, dat wij la"ngs
d.eze rueg dhr" Kiewiet nog eens harteli.lk
bedanken voor zijn be,:eidr,ril1ige ne.je-
werking aan oi']ze nieuwe nrbriej<. Ee ver-
d.er wensen we herle zororel a1s vcle van
zijn vroegere iled.espelers, veel succes
net het ko::erde ze.alvoetbal, r,ia:.rua::
Í,:'e on€et1.íljfe1-C no5: rreel zu_l-Iel] jlclerto
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C::. . l:rj zorlrr hij vc :ï op l<rr.chtcn is
Lel:o;ien hij bereicl is zijn rela..:.s
te vervolgen

r1at ik alwecr een nier-rw jasjc heb
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dat bob ]ret verschrl ni-et weet tussen
D*glrUL) ri'i1 U

J.:.t hij ool: ;.';':ï- ;-,r,1.;< lust"

ilat 2 van onze contractspelers nu
al- een contre."ct ]rebben bij barcelon:,
a1s rrzeiclrijver en sceteneur"

clat hij het riet I bal k;r
r{orlóBcÈoP

ri.at e:: ncg steecls een ir:i::.e:r gezccht
worJt voo:: le i-r-.1.erjci:.st.r,
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cl-at lpgf pa,ppie rÉsschien urel een
goeie t:reiiner is

Éo-oaoÈó'

ilat iic afged-raairl word-t in c. e o o e

cei ", ". -ra--L.ut

Cat er nu oolc enl.rele railllen over cr.e
n-'--a. .,i-!-rL..r.I 1v_1 aLJrra
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