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Trainen is ook sPelen

Een bron van veel nisverstand en erger-
nis bij veel anateurclubs is de opvatting
over traini:rg en trainingbezoek d-ie zo-
we1 trainers a1s spelers huldigEn.
Ond,at 'lrainen nodig is, wordt het neer of
ini:rd.er net nad.z'uk verpiicht gesteld en de
stok achter d"e d-eu.r i-s d.an neestal het ai
d,an niet opgesteld. word.en Ín wed-strijrS-en.
Aangezien d.e nens een 'teged.ed-raads '::l: :: -

tuur ls, 1s d.ie verplichting voor veleii
aI vold.oend.e reden om d.e pest aan trainen
te krijgen, mt zich uit in verzuÍn of mi-
ninale 5-nspanning. Dit geld,t vooral voo::
d,ie spelers d.ie geen topprestaties na'-
streven, naaï vooïa1 of uitsluitend voo::
hr-rn lichaneliik r,relzip en/ of de gezellig-
heid, voetballen" Spamingen tussen d.e

t::aj:rer en d.e rtuj-tsloverstr enerz{jd-s e;r d-e
ttwerkers van h,;t eIfd.e uurrt and-erziid.s b11;-
ven op den d.utr ;iet uit.
Deze krrruren zo hoog oplopen, dat het be'"
stuur d.e botte bijl gaat hanteren en boe-
tes gaat uitd"elen of eenvoud-igr^ieg 1ed'en
gaat schrapp€he A1s het zover korat, is
het d"uid.elijk clat d,e sportbeoefening gqen
ontspan:rende insparr::ing rneer is, noch rroor
C.e spelers, noch voor öe leid.ing ve,n d"e

c1ub.
Eóewe1 de boven beschreven schecfgegroei-
Ce verhoud-ingen zeket niet veelvuld-i-g
biruren d.e Geel Wit- geled.eren wcrd.en aan'
getroffen, noeten we toch d.e ogert.niet
sluiten voor het feit, da.t d.e anj-no voor
le trainjng in sornnige elftallen bened.en
l-e naat is. Wàt we daa::aan nlet moeten
Ccen is ienand. a1s zondebok aanwijzen en
ie woestljn insturen.
i{anrreer je zo in en buj-ten d.e verenigin6
àe opratti:rgen ovar cle training beluis-
tert, dan valt het op dat trainen vddr
alles erl soms u-itslui-tend zwoegen bete'-
<ent, Het plezÍer dat je eraan kirnt bele-
ven kont zelclen ter sprake. nr ben ne er
.ra:i bernrrst, d-at eï voor d.e opbouw en he''l
cp peil houden van een g:oed.e condjtie:
vco::aL j:r d-e hcgere regionen .Íe.ï\ h-ea e:''-.-
-ie';:n'cetbal , gezl,'ce3.1 -rc€t 'ri'c rle :: , --.: 3.a'
; -, - 
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re senioren geldt d.it voor c1e jeugds;e-
lers o Opze tteliike cond.itieo ef eninrrer: :'-'l-
Ien vooral voor de jongste groepen weí::i;
ncclig zijn, onC.at gezond"e kir,rleren èëT; zi
sterke behoefte aan berrreging heb-ben, Öat
ze eigenlijk dagelijks bezig ziln hu:: snel-
heíd-, beweegtijkheid", kracht en uithou-
clingsvemogen op te voeren. Voor hen is
de techniek het allerj:clangrijkste en wil-
1en ze d.ie goeC onder 'Le htie krijgen clan

is het nodig d.at er veel en ilet interes-
se worclt ,geoefendo
Itisschien kan Geel lliit eens een eÍYaren
en gezaghebbend. (3eugd) trainer uitnod-i-
gen on net alle trainers en elftalleíclers
te konen praten over d.e nanier rÀraarop nen
r1e spelers niet alieen àoeltreffend, naar
ook net plezÍer kan laten oefenen, zodat
het trainen 'wat nind,er werken en u'at neer
spelen wordt"
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I *:".wijze van rroëtballen is gestart on_, oer d.e naafiI S.C. ïe Boeg, ne{ a1s ini_i tiatiefnemers Theo Kiewïàt-à" Wi11y Fío_
i l:""?ï. Ongeveer j5 rroudere jongensr
i ]""i.den_zÍch geïnteresseerdo Ie aiai_j voetbal-lers nogeïr ler só geàn fia ziinI van Geel WÍt, zoO.at op d.efe-manier Geel' lirit geen konkumentie'-wJiài ,*rgud*ur.Na de srart werd a1 sr;;-;;_ioten deHoll-lmers eens 

-een 
làsje te 

-Iezen, 
en

T91 op 2! november j.f] g*i*** paktedit voor SnCo De Bo;à ;;;iJ uit . replaats van een_ resSe"tà i*uJr. k=*gn, ,*een lesjeo Ze_kregón met là-t"gur:. J voorde broekg zoals nàt verst;;;r, Th, Kie_wiet vermel_dto
Een revanche kcn natuurlí.1k niet uitblíi
:"ï. l:"r" irerd gehouAen op f retruari
Joro llJ-fioewel ef sprake was 1ran een mirr
9f.m9er gelijk opgaànde 

"trfa, kwam mentot d.e konklusie , yt er nog meer ge_d.aan zou kururen inrord,eno
Nu, vier maa^r:den na d.e start, hebbenwij (r9d., ) van diverse deelnemers velTr.o_nen, dat in deze korte periode cle pres_tatÍe op eeï] aanzienl{jk-hf;;'pei1 isgekomen dan voorh*"rr. "E.rr-E"g 

S.o"a fu_ken dus.
ïedere donderd.agavond. word.t er v-rij in_tensief gespeelà, s"ui."-à" Jie.tarup_pels op ied.ers voorhoofd., Na iederetien minuten konen er nieuwe ploegenj:r d.e ,trenbaanrr, lestaànà"'"ií d.rie spe_lers en een keepeï peï pIoeg, AIs alge-
ï:": pktiek seld.t, clat ae ïàatste ilanuu trI^ree voorsnelers aoh.wo Irvoerttrn
Nu dhr. F. Kiànst=" is ;;*ír.r, 

"i3oTheo Kiewiet en Jan Elger§""*a" oudstedeelnemers, maar a""""àt"à"" iàg,*u=at!1ef; veie jongeren doen het minder
Eoed.
Yele minj.voetballers zijn oud.ged.iendenvan Geel Wit- naar er zíjn ooÈ spelersbii dÍe ,rro"d, nooit hebben gevoetbald.A1s voorbu"fd ,ro"*en we li"r,roïtra, diehet aarclig doetr. maar als híj eei goed,eskoringskans krijst .ro"tïi;'.ïriija ,o *_no:m lachen, dat hij ae Uí n"t-,ao"foan niet neer jn_kan krijgen,-iiit is duseen persoon die letterli$ gesprokenerg veel plezier i:r het "*dirà*iuf

heefto
À1s keepers opereren Foppe I,btz, nashij v'roeger ook bij Geel-ii;r-;;ti."iietz ea ïtebe I-eegsfuz. fudat re Ce

H*:J*::.1:_p.*o.o"_ op r::*r*r.e uiet
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iets over her:. Wiebe; ie;í'lst::Z 
""3S 

-'-t:r::-

ger zolrel links- back als l-irÈs- ':;-:::--
È;; rc \^I§,lóen. Ook heeft }:ij Selokst. ?'.

iret trand-lal is hij keepe;r geweest, :--::
het cns niet vreer:riL in 'j-e oren klr::':t,
d-at hij nu bii het nÍnivoetbal coli ii':=l--
verrle,liger is, een taak c're hrj gc='l
verricht nn v?c;T serieu-s neer:to .. ottlr-
trajrren C.cen ik achter cle lcnienenrr,
alöus Leegstra"
Opvallcnd, r^ras, dat hoe later c1-: rl'- :r-
i,ónd- van des te meer lijfelijk kcntal:t
sprake is. Toeval nisschien? i{o::r1t j:ct
tè Epof , dan is er a1-bijiL no3 'Jr' a'r':Lte:
Eieà I(ooiker clie cte zaak ,1ot:c1- Ín hanie:-
heeft.
ilet aantal cleelner:crs is iru-ric-lcle ls 3c'-
àaa1d- tot ongeveer J0, ouao àoor eer'

aantaA blessures" i-Ir:pelijk r,ra.g clit cle

pret niet d-rukken.
it1 raet al noet gezcgÖ word-erl dai het
geheel iekl';er cLraaito }it neent echte::
niet weg, dat soluiigen htm ve::ontwaar-
ri.iging hebben geuit over c1e stecds ;e-
r-i niler wordencle opkonst. En terecht,
r,rant dit is tocl: niet f:ii:: tegenover
r-le we} steeds aanr^lezigeii? Stel flaf,r 1e

geblessecrC.en niet i:eegerekend, hoei"'ei
d.ezen ook we1 als toeschouwers àaillle-
zig zouC.en llimnen zi,jn- een iecler denl:t
,,rat a t'ik kan vana-ron'd rtel eens een l::'::'-
ije tin:.5-s1l11jvenrt, tlat da,n? Onze i'ieni::.:
i^ .ro* -ntn "^ZATI(-C Zaak f,fS hCt.--::-i-:Jg UqU aU 1r tt,v
.roetbal zeer z"eker op zi,in po'Len rrcet
:1!1ven, wat al}Ëen lroAleljik is a-r s ai-r:
leelneners ook Caad,werhelijk hu:: s-Le';::
-retrachten"
Ienslotte r+illen irrij (red.") langs l'":=
'ries nogl het vclgeniLe tog;en d'c rinii'::-':
':il}ers zegg.ens 'tGa zo door etl -.;c:-'e1-

.,'ec1 succeslri
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Clrlre schoen,

Ourre schoenr ouue schoent

Weet je nog: rrarl f,ben?

Elcen er nog geen voetbaL r*as

lfoen r+as er njks te <Loea.
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Steurren en gester.ind word.en

Gedr.rrend.e de period.e .tran de olppische
rrinterspelen heb ik diverse _raïen d.e
uoord.en overkapt professionalisner? o1r-
gevahgen. ïn feÍte kont d.Ít neer op a-
r.p.ter:.rsport met een goed-e financië1e
ster:n in d.e rug, Ook in het amateuryoet_
bal is hie:rran spÍake.
Ondat wij geïsoleerd liggen klinkt dat
nisschien bij ons een beetje rrceemd- jrr
de oren, riaaï aan d.e vastewal is het een
logische zaak. Btjvoorbeeld.c Sportclub
Franeker d.reigt een goed,e speler te ver_
liezen aan het hoger spelenà Harlingen.llat nrr? n, o Jrlist, <rm d.eze speler te be_
houöen word.t iets ttonrler de tafel d.oorÍr
gpgeven, h.etzíj j:r fjnancieel clan weI j:rnaterieel opzícht" Aan d,e wal is d-itwat aL te zeer een gangbate zaak, ?rNood_
zeak,r j.s misschien een beter woord...
§ogmaals a1s gevolg van onze geïsoleerd.e
ligging kennen wíj een dusdani_§e toestandals in het bovenstaarrd.e voorbàeld_ niet"
Ifee, gelukkig-n5.eto Zowel een fj.nancië1e
a1s een materië1e ond-ersteurring aan d6n
ind.ividu zal een ieder van oï]s gevoels-
natig ten strengste afwijzen, vooral als
het d.oor d.e vereniging zelf moet gebeu_
ren, Geheel and-ers is het a1s het gaat
on schenkingen d.oor een rtbuitenstaand-errt
aan het gehele team, zoals onlang,s nogioor dhro 3róuwer Geel hrit 1 yan aieuweshirts werd. voorzieno Een gebaar dat a1senoïï positief noet word.en gezien. rrllull
eerste steken hebben ze er aL mee toege_
3iend.rt, zoal-s j-n d.e wist- u* ::r.rbriek
van het vorige nurmer stond, vermeId..
liaast het feit dat enkelen zich irr het
verleden hebben d_oen laten gelden, ligt
het niet in m{jn bed.oeli:rg and.r.n aa.n te
-spor_en 

ook te gaan scherken, alhoeuel àe
betekenis hierra^n van oruaiskenbaas groot
belang iso persoonlijk ben jk v.an neni=g
Ca* een materiële ond"ersteuning d.ocr d"e-
gerlen &ie hierboe Ín staat z{jn en een
:ore1e ond.ersteuning, bijvoorbeeld. d.oor
het tonen rran een groot enthorrsia,sne
voor het voetbalgebeuren, het teaa eer:
gevoel van saarntrorigheid. geven, il èiezin, dat de strijdende jongeas óp ,net
veld. niet al1een het gevoel hebben voorziehzelf te voetballen, naer dat er Ereer-
àeren zrjn die belang hebben bij een o?e*-
'rixnirrg. Een gevoel, raaard,oor c1e jongens 

.-*eten dat ze op d.at r,:oment niet een deellan d.e geneenseha,p op zich zijn, nasr s3
lee1. van r:-itnaken. Een gevoei, 

- 
Oat onge_

twÍjfeId een bijdr.age levert toí een bete-re prestatie, r*ant dén d-ilg is zekerg
Geel Uit ka-n nog neer.
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-t bii het voetballen het er in d'e ee1': L:

pLaats op ean korrt clat nen zlyt ree:-'-

terbeen laat weten wat het li:rl<er-

been àoet en on6Pkeerd'o

e a-ara*6-c-o-

-t Öe g:rensrechters. j:i }lederland- niet

neer net roclaneteksterr op hu:r k1e-

o"'*'ï::.::-:ï-:*" *"chilren'

'.t dit in het buitenland echter we1 nag:'

zelfs. op t1e shirts va:^r d'e spelerso

-c-o-a-c-t-a-

':t rle Geel Wit- voorzitter een t'v"-

ster is ger'rorden.

-r-o-a-t-o-t-

=t \{esseI een duifje heeft'

.. -.-:-o:-o-r-r?

dat het voettal er aalnzíenLiË< beter aaÍr

,:
ogen f,Ieer open hielden,'§:r'hrxl nonÀ

meer d"icht"
r"aa<a-a1;;aai

m @e1öat d.e'q.zo belangrifl<e aen§en v?

rit een tlstukiert naar ae
( l '...

red.aktie opslalren.

k*RNER l
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Tooscorers Per 22' febr, L976

elftal d'oe1Pr:nten

1. Ji. srnid. pup A !Í
z. n Teuben PuP A A1 ' '

1'. e. vt"t" 1 q t1
+. U. Brouwer L 0' a2: ; i'

Él tt,. oia 2 , 11

É; r.'l,i"ta 2 l-1

?. E- Uletz L 9

ó. n" Nienhuis 1 '9

9. §'. metu 3 B

ió..r. u"t, 3' T

61.R..31oem 2 1 (e'd')

- De eerste voetbalzaterdag voor §Bel
Éit't*" d'it jaa'r l-everd'e meteen in d'e

ari" ee*peelàe wed'strÍjd'en § d'oelpun-
' ten ,óor 6dn tea'n oP; helaas tegem
'2 C. 3 + 1 C wisten ze3.f ) te scoreno

- GeeL l^Iit 4 kwan bijna tgt 5 en wist
(evena3-s het'3- e1fta1).-thuis nog

àteeas ongeslagen te i §pen, iets vat
.*r, g".f Wit t-nu niet neer gezegd' le,lr

- Geraxd- em trï"ansisco Metz zorg0en voor
de eerste hattrieks 'nan d'e ju:ioren' na
.?^ .i-*a**nn

,o

:I

i

-.-à-.-o-è-.-

drat carnavaL :rpor vetren ssn pxa'chtÍg

-d-oie -r-o-a'

alat tiidens dit feest d'e enkeLs s1a14ier

en Öe Polsen sterker rootrlso'

-a-c-aÈa-a-a-

dat er voetballers ziin wie het voetbal-

len nog noeill$er schipt te valleo

clan het aiet- voetbaLlen.
rara13-3-l-o-

ilat uie voetbalt de ba'1 kan vermnÀten'

-a-a-a-a-a-a-

ilat .ie d,at aiet sqraFt.

lkc@srrs
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uzs
Irangweer

res" 2e klas C afd.. FrieslanC
76L1 2 t 28 56-LL
71, L2 '2 0 26 55_ Lt.
15 11 I 3 23 57-t6L1 7 1 1 77 1t-L6t5 7, L 7 L5 tg-25\1 4 5 ti tj 25-23t1 6 i 6 v 2a-27
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1A I z o 'rl'r ) ) LL 22- 1,5
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t5 2 0L3 4 18-52t4 1 0U 2 7_5s
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Leeuwarclen J 14, 11 1 O Zj 60- 12
,ii:elanCia 2 Lj 9 A 4 18 j5-24
ilcutigehase zf 15 T 3 5 L7 jtr- jltr^.Berg.::r{ LZ T Z j t6 15-J.6
Geel liit 3 L4 7 Z 5 T5 4C-. 31Oerterp, 14 6 3 5 Lj 30_ZLBu.itenpostJ l,tr 5 t E 1I 25-15
Drachten 6 tZ 4 2 6 10 Zg-22
Dokku-n -l 11 I O 10 Z tt_ 5j
Rood Geel f 15 I C 14 2 l-0_ 60

zle klas E afd_. Friesland. Ë S § bold*hsta§
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t2 7 1 2 77 Is_lC
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15 7 2 4 16 18-12
13 5 4 4 L4 12-10
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Besie Eànana,

i,/ij zÍ;n eon aantal jongetjes iiie erg voel
van vcetballen houd.en, en claarcn trai_
nen i,/e o,:k zo vaak we .i{uilnen, n1. [dn
kecr pcr weeko C,rrze leefi;ijrl verklap;len
i+e lievCr niet, naaï u lci_uet ons incle_
l-en in C.e categorie tttu-sscn servet en
tafellakenf'. ])it bctekent d.eut ne in het
r^/eekencl i!yaa{! wiilen rroetballen, na.Lr
clat we t s avoncts voor cle natch en , s a_
voncls na cle r:atcir gre?"g net aIs .elrote
nenson wÍI1en àoen, zodat l/e erg opval_
len, a1s u be,lpijpt wat we bed-celen" }Jij

ztjn c\,an oolc sterker in cnze err_rcn clan

in r:nze geest, en .Jat, beste Banana, Ís
ntr het grote probl-eer:. Idat noeten r,ie

d.oen?

Yriendelijke groeten,

À, B, C, n, ertzo

Eeste jI, Re C, D, enzee

Ger1r's6,,* jc vocrtaan als echie grote
l,lcnÍlen, ,1an pas rral je o.rl c r r

Sanana,

na het rr;eekenc" hoorcie

n eb e s te s tuurlrri s taananr,ial

Ni e tz okle t senovereenand.er

l{aa:*retistochzo
.Ahhoud.estil-aalr
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\ffiffi ffiKffi
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--- :---::-.
-.-r _::-- ,i:: :e-r { jr.urioren-c 4 senio_
: =:. .:- _ ;];illenelf tal_ aan d.e conpe_:':'. t==I]lJelt, is nagenceg bíj ieder_
?€!- .?íei:C. Dat CLeze laatsten (1e A_
;rlli-en) het uitstekend. rioen en 'd&àr-sc.irlijk birrnenko:it (r"s. zaterdag?)
;e kanpioensvlag i.n top kunnen stàken,
'/ie ten oc)k nog we1 "trelenn l.laar clat cr
1a=znaast nog tusjsen d.e {0 en )O jon_
6eïe itpupsrt zijn, Cd"dr zip d,e ueestenniet r,iee cp de hocgte. Dat cleze nEèn_
janinstt net' zo veel recht cp trai-nen
en op voetbal]en hebberr lijkt ne zond,er
neer d"uiilelijk.
0i: d.eze jcnge Geel httjes iets neer in
Ce publiciteÍt te brengen volgt jrier_
oncler een verslagje van d.e A." i:ups te_
gen Ce E1- pupsa
Cn,1er leiding van tryans }lulsebos werci
op donderdag 26 febnrari een pup_ wecl_
strijd- gestr;eelc,
!e beide e1"ftallen - in leeftijcl vari_
Ëj:renC van 10- L2 Taar - speeljen net
een enori.ie inzet en grcot enthousias_
lle. He;t i:leek a} gauw dat c1e ,fy_ nrrn<
ret a1s uítblinkers i{arti:r O"C .;'ï;:
I{.etz, a1 een jaar i:r coilpetitÍe_ veï_
band voetballen. Ze speelder\ zeer rer_
Cienstelijk en haclrlen iets neer overlegin hun spel dan cle jonge::e Bi- pupsc
tianve,nkelijk kon cle aehterhoeci_e, be_
staande uit Àlbert Kiewierj, Joop Beij_
aaïd-, Theodocr Kooiker en rl.e uitste_
kenrl spelend.e laatste r0iranLn Gerlof
Kieiviet, l-ret nog bolwerkcn, nalir toen
r,le /r- pups na een kwartieri;e 1_ Olieten aantekenen, l,rerd. rie iegenstancl
becluiCerid. nindcr.
Ie rrststancl liep ,Jan ook op tot l,- O,In de tweeC.e helft gingen 4l 3:- pups
oncler aanyoering van <1e ilewelciÍ,s: voet_
l:ellcnde Dirk ilolk verwced in dà aan_vali ze clru-kten hun teg;cnstand.ers ge_
dureniLe 20 i:inuten te:rrg op cigen
he1ft.
Eij vlagen werd er ook ;loec-L geccnbÍ_
neerd ell eï volg<i.en errl<ele kansen,
lraar steeCs stond", spron€ie d.ook oflag d.aar Ce voortreffeli,ik keepen,.le
]t{artj:: J'.1etz" En zoal-s r,rel vakàr vieleï nog een cloelpr:rrt aan ile anclere
ka,nto [oe keeper Hend::ik ]ietz van de
R- pups ook sprongjr eï was geen irou-
d,en a&no
Ilier bleef het bij, or:clanks heftige
pogingen van vooïaI Dirk Kolk die
echter iets te r,reinig steu: van zi.jn
noegestreC.en nedespelers kreeg.
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Stancen GeeMit jsgigrel. (ZZ- Z- '75)

junioren À pron. klas A
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jirnioren E afd.. D

Earlingen
Geel ldÍt
Friesland
Rood, Geel
FVC
Zwaagwest.
Dokkui::
Houtigehage
0IIB
B- Bergu:

Dokicun
SCV

Broek Boys
Gèe1 \'Iit
lë Quick I
Ilolwerd.
Friese Boye
Bopta Boys

Dokkur;
Biritenpost
Ee Quick D
Ko1lun
Broek. Eàys
Dokkum CJ
Geel ldit
Anjun
Friese Boys

w
71
11
L1
12
11
11
t2
i_1
t4

108
11 T
IUb

lJh\

104
t1 1
11 2
l-20

109t
11 B1
11 61
t1 61
11 14
t224
10 3L
11 12
1001

18 22*1Y
l"B 20- 12
17 t3- \t
t4 18- 14
11 11- t5
11 l.6- 14
10 L6- 22
e ]-6- 17
7 l-1- 26
4 11- 41

17 41- B

t4 17- 18
t3 2T- 7'
t2 25- 14
10 2A- 22
10 t7- L7
6 tT- l"t2 8-6-

EO- 7
I

64- tt
41- 28
26- 26
24- t9
7- 2T
B- 59
B- 51

57- 6

47- 7
13- Lo
22- AO
2C\- 17

u- a9
t2- 41
T- 19
5- 69
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2B- 25
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