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jil ecïàer zijn in d-eze :r:"briek ver"-
gelijkingen gemaakt tusser d-e gro La
voetbelwerelcl en het voetbalwereld.je
in Nes-3uren en hoewel er ueinig veï-
gelijkingen zj-jn d.ie niet op de een of
and-ere wijze nank gaan, ís het toch d-e

moeite waard. C.e or:,twi-kkelingen op beícLe
niveaus tegelijk in het oog te vatteno

Iiet ligt vooï de hand bij c1e hui,lige uit-
barsting van trainersontslagen d-e rcl
en de invloed. van d"e oefenmeester eer:.s
ond.er cle loep te nelteno Onclanks d-e irele
kreten over speiersinspraak en openheid.
zijn bijna alle clubs C.ie van trainer
verancleren cp zoek naar een sterke fi-
p;l.lur. clie desnoods d_e zweep erover w*ee'l;
te legg;enc ÀZ lonkt ne.e"r d,e toch enigs.-
zins ontiuisterd-e Michels en bij Feyenoo: rr-

meent nen in Boskov ierlanrl gevond-en 'be

hebben die zelfs van Iianegem d-e nond" kan
snoeïenà ilet lijkt erop CLat niet arll-ieen
c1e clubbestuïcn, l:aar ool< d.e spelers
zelf d.e rrcorkeur geven aan een irarcle er.al ,,

pak. Je vraagt je wel af, cf rU.t risf lte,
doeld. is on bij eventueel falen rran .le
pIoee, d.e verantwoord.elÍjkheid- gehecl. -i:
leggen bij d-e man die het alleen voor hct
zeggen heeft.
I{eeft àe trainer nu werkelijk zorn grote
i:lrloed" op het spel *ran zijn el-f'ba1, d:l-i;
een r^risseling rnet één slag een ci:rmekee::
ten 3:oed.e kan 'j:etekenen? IIet vcort:ee-La
van l4ichels d.ie te elfder r-rre tot su.peu-"
visor van het i{eöerl-and.s e}ftal werd, aan-"
gestelö voor d.e líereldkarnpioer:schaplen -i:e
1974 lijkt een bevestigencl antwoo:rc1 te .recht-
vaard.igen, ma rr claar staa'b tegenover óa b

I'Ied,erland", or:,:anks een groct cverir.iichi; jn
ce tweed.e hel ït er tcch niet in slaii;.,'de
Duitslancl te -loppen" En bij Barcelcna e:r
later À$ax bbekte ?tiLe generaaJ-ri spectacu-.-
laire suecesseï^r. naatr àaa::na kor: oc.k- hij
een terugral naar een irescheid.en peii niel
,r - -rl..,n-:-,!rrr!iMvf-c

--et is duidelÍjk íai bij Geel- ifj-i àe r.er' .

'---').--Lr,CeL :p bcpaald.e p.;rnten 1,;5--1 sr,r31
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vrordt sons er-nsri; :\.,rschat, r,iet nane
wanneer het ilirie= ;cei :aat net het elf-
ta1 : cte wed.stri.ir-r t==-e:_ r_f,- -we.s Jan Eppin§
voor velen C,e z:nl.--_:'te "i r+erd. hij d.an
niet d.e wcest:-jr: r-Í-ar3s?à'jrC, r::.r nu hot
eerste elftal e:ieIe 1-as:i.;e uj.tweCstrijrlcn
tot een goe.à einie heeji --Ëtr.,cht -wordt
zijn naarl weiniE :i ---:=; ..el_::rc1. Blijk-
baar is het het lct va:: eel traineï on nu
eëns oveï- Can Ueer :r::te:_=cnat te '..ror.len
en kon hij op bes] issen:e -::_enteji nu r.aar
werkelÍjk in d.e gang vàn ;ake:- i.ng::1;i;eno
it1aar d.aar ís geen sprake .r-al.. C; het spel-
verloop hebben r,"e1e factoren inrrlcca; e€n
d.ee1 erran hebben hebben d-e spelers nin of
meer iri d.e hanó, een d-ee1 err/.an is 'rc-i--
konen ongewis en 'wat d.e traj:rer kan Ccei:,
kan hij al1een naar C.oen via d.e si-.elerso
ilij is nj-et C.e eerste nan, rnear c1e tr+aalfie
iran j.n àe ploeg, tenr:j.nste zolarig c1e rn'eri-
strijd" d.uurt" liij is lrel een oru::is]-.are
:rerlespeler en bÍrrnen een verehiging a1s
gelre.il kan zij:: invloed veel \.ercler reiken
ilan Cie rran bes'ouur cf topspelers elt eerr
heel speciaal terein waarop hij cloor
zijn aanpak en nentaliteit veel goed. of
kwaact ka*r d.oen i.s d-e r,'eelbesproken s1_.sf-
verruwing" tr,n wat öat betreft ]<rrrrnen i.re
zoncler zelfgenoeg zaamheid. constateren iLat
Geel 1,iit iret net zijn traineïs noÉl r:iet zc
slecht heeft getroffen, gezien liet mjrri-
nale aa::.ta.l stm.fzaken in onze conpetitie-
historie.
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7 ,45 :u.tst.

B.0O urrr.

8.05 uur.
E.15 rrur.

!.10 uur.

9.12 utr,

9.].4 uur"

9,15 :ui:.tr,

10.15 uur"

10.25 urir.

11.00 uur.
11.10 ur:rn

11.15 uir.

11.25 uur.

. 11o J0 uur.

12.0! uurn

12,11 uur.

L2.2A -
1J"15 uur,
l-1.10 .uu:r"

73,45 a,x.
I-J.)0 uu:.

1J.55 .us,t,

-'-o0C uur.

net veel- larm.ai loopt d.e

xekker ,-í. i--.i s;ringt uit
lrai èr- 1^ii :cta ---u v'- uo

zij brengt hen riaar d-e boot

kaartjes kc:en

bcot vertre<t (1aag water)
a1les r'r.:.stig aan bocrd

aankcnst op d-e pÍer holwerC

chris vd. weij staat te ldachten
met velr,roer.

vertrek naar leeuward-en met
busjerkever en po1o.

koffie d.rirrken i:: staticns-
restauratie leeurrard-en

naar ve1à van friesland om d-e

a jun aan te rnoed-igen.

eerst even kijken naaï d,e con-
cr:rrenten rran het 2e"

friesl-anC a - Gll a begint
2-0 voor friesland.
vertrekseirr om aet GW 1 naar
langweer te rijd.en.
busje rijd-t scherp iov.rc.
stoplichten.
kever en pclo via sneekrbusje
verC.ween via heerenveen.

aankomst in langro'eer, zoeken
naar d.e rest, niet te vjrrd.en.

op naar 'r tt jagertjerr voor
een hap eteno

smak - snak - sma,k - kassao

naar het ye1d. erg klein en
hobbelig, windkracht B.
tot 5 voor 2 spelen langweer 2
en arun 2.

verklecien in golvena kleedhok

ïeserve scheid.srechter meld.t
zieho

wij uit kleeclhoko arum er ino

langweer - gw be,tint"
wj-ndkracht blijft B

g'w start raet d.e wind- in c1e rug,
d.ringt langr,reer terugo
van d.e eerste J hrartier word.t
een half uur buiten het r.eld-
af;er,'erkt o: d.e J vcrschiller--
d-e ballen 1.Iaafiiee :€s:esl.i i.':r::
u:it het rlater te vissen.
onaantrekkelijke 1e helft
1 lieh@tntje. korrer Trar
knnls] ::io* íl-l -
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Eèste Bana.na,

ÀIs trainer en begeleid.er .tran een jrmi-
orenelftal heb ik het vclgend.e probleen"
Nu het voetbalse ízoen bijna is afgeloperr
krijg ik steed.s neer d.e indn:k dat rj-e

jongens voor nij op d,e trahing konen
in plaats rran voor zichzelf. Ze koten
altljd. wel op cle training, naar ili r:erk
a1 rrel clat d.e ani_r:o niet r:eer zo groot
is als in }:et begin van het vcethal-
seizoen.
Ibste Banana, kunt u nij nisschien een

aCvies geven over hoe ik j-ret aan noet
relr]".ara

Een trainer

Beste trainer,

In cle eerste plaats hul_d.e aaÍ\ 17, or:d-at

u uw vrlje tijd_ aan d"e voetbalspo:it be-
steed.t ten behoeve van and,eren (veIen
zoud.en uw voorbeeld. noeten volgen).
Uw probleell zotl nisschien ged.eeltelijk
ond-ervangen Èunnen word.en d.oor voor
::eer afwisseling in d-e training. te zoy-
gen. naaznaast zou u eerlijk net d"e jon-
gens oveï het 1:robleei-r l<rirrnen galan \)T^>

teno }at r:oet beslist lcu:rnon, itant het
zijn, naar il< aan:ree:_:, toch ;leen irleine
kincluren l)eurrl i.clpt clit niet, c-lan tie

strakke hand. er i:aar eens i-n.

I< wens u veel sterkte en succes,
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'"t er weer niemand. van geel wit voor
jong oranje ls gekozen.

'=.t ned.erla.nd - be1glë op 2, apri] a.s.

'"t jan koning van phileon nu bij SSS
speelt. 

:

'at bij de Itr\"\I3 een kleine advertentier?voorzetjerr heet.

:a.t MELK noet.

'zt sportS-rr-i op de gof de trejn in noger

Èt een scheid.srechter het enigp E€lis€-
Iíjke wezen is d.ie over d.e boven:ren-
selijke gave beschikt altijd, geh;k te
hebben.

=t het voetballen grotend.eels een pro-
beren is biru:en een rechthoek te
blijven.

=".t .eeà rond.e voetbal hoe d.an ock deze
.gang van zaken nogal eens aarr z:jr:rrleerir Lapt.

'"t het aanschouwen van ong€noegen yccr
velen een genoegen is. zoLang ir:.et
ienand. and.ers d.an henzelf overko-t.

-!
een fim,iner, behalve orrer een itikke
htr:id. te besch:iklcen en t::aining te
geven, ook psychologiseh-, aaadÍgl-r'
spraakbekr^raa.rr en ind.oktrjnermd.
aangelegd. noet zijn.

een dergeS-ijke taak, bestaande uÍt
d.lverse zj.ch elkaar tegensprekeoode
rleel takenr geen genakkeliÈe opgulF
ve is.

bij een penalty de baI nooit het
doel bere5.kt, ondat h'ti op iedere
plaats r,uaar hij zich benjnttt in rust
is, kortons hij kont rriet voonrit.

u het tegend.eel EÉLa;r eens Etoet
laachten te bew[jzen.

ik-.er nog eehtje neen (poostt).
Ènana erg veeJ. probleerBies la[§t
toegezond,en.

er .nog te veel Eleasen ziia die nog
nooit eeo trstul$en yoor d.e club
kalet hebben eeschrevqr.

-Fransiscc l,{etz i9 de eerste Geel_I,Iit_ter die sinds an to"t"uà**=r;i de l0r.lï§6 doelpu:rten j-r
su""ooiàl--'" 

sr een wedstrijd' heeft

-Geel-tdit À heeft haar grootste neder_laag a11er tiide:F"i;"i;;;to:"""' seleden'nl' 9-o tegen

-Dokh.u,l hecft c.
a1 ariË ;ï-ËJ"ïir;tïj"f"mfju3* nn*
ongeslagen thuisreccrd van A;;ï'_ i{it E
j:.1 ; Wit J hec-ft- Ce afselopen L.ee::a:nder- ::ie t ;e::e,_1:. -r-*-: !-r

-JOO-ste
i*ed.stuij1

Konne
rui fi 5h u3
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'= :iz= -;fdrl8 afd, I§oord (2S - 1-'76 )

14 S ,+ 2 20 2A-12
15 9 2 4 2o2A-t5
L482418L9-].,2
L4 B 0 6 t621-L1
15 5 5 5 t5t4-L5
t5 5 4 6 t4t2-t4
16 5 4 7 t4tz-u
19 4 4 7 t2t7-l-5
t526710L2-23
t525891a-24

I.'.- * ^. ^: 1r:gi- ë
*tar ? 2C:

sc f::aneker
J!i
_t- r,Lr

d.ronrijp
st an:rtapar.
wzs
trinr^a1d"en
langweer

res. 2e klas C afd-. Friesland

r.'oergum 1 L7 A5 2 O 12 66-79

seel-iitz L7 t4 2 L fi 6,4-tL
{r" z l-9 t4 1 1 29 6B-t9
clrachteni lT 9 4 4 22 16-20
t^rarga 2 19 10 1 I 2L 40-19
onbl L7 B 2 7 1B 28-17
fvc z1 17 5 7 5 tT 29-27
zwaagweste. .i 18 6 4 I 16 2O-1L

leeuwarden zl. 18 6 0 12 L? 33-44
trynwàlóen J 18 li t l\ 11 23-5,
rrioir E r.B z o 16 4 2L-65
MÈ!C

f::iesland4 18 1 0 tT 2 9-69

Je klas l afd. Friesland

leeuvard-en J 16 tZ 4 O 28 64-a4
hcutigehage{ 77 9 1 5 2L 1t3-12

r.berg,un zf 14 B 2 4 18 "40-19
anelaid.ia2 L4 9 o 5 18 15-26
geel-r.nritl 14 7 2 2 L6 4A-11
àrachten6 t5 6 1 6 L5 t1;-2)
oerterpl 16 6 1 7 15 3b1a
buitenpostS t4 5 L E 11 25-14
rocd gàe1 J- 17 2 o 15 4 17-6i;
aon<rir4 11 1 O t2 2 1L-6?

{e kias I'l afd. Friesland-

r.bergun 5 L6 12 O 4 24 49-2(
r.k;v'Z) !'t 9 2 4 2A12-l:
frieslandT 14 9 2 1 2a 48-2-
geel-wit ,i 14 9 L 4 19 1L-Li
íewàld-en2 L5 B 3 4 t9 32-;:
dokkum 5 11 7 1 7' 17 12-:-
trynwà1íen{ 16 4 6 6 1+ 2c-2:

-+ irnnï -1 \ / O il I 22-í:
- JC

iicat::9 L6 , L 12 7 2)-='
j-;cf L6 2 L L1 5 \"-J
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uiÍtr Yemogen (?}

Z--:-i =: -:--,-:ieken is bovensta,and-e oud.e,
s:c'al'sc::tische leus jrr menig opzicht
:-.-e:. ----etszeggend. als zoveel and_ere
l-eu-zei:.. De ged-achte d.j-e eraan ten
grcnàs1ag 1igt, ís da'i: er verschillen-
,i-e nensen zip d-ie over versehillend.e
kapaciteiten beschikken. Een duid.elijke
zaak, nietwaar? Als voorbeeld : rr je
een fabriek kr:nnen nemen rraarÍn menserr
,*erken die. overeenkomstig hrrrt kapaci-
teiten of vermogens, uiteenlopend,e
fud<ties vervrrllen.
In meni-g opzicht zou je rrieóer naar
z1,p ve:mogen?r ook kr.rnnen overhrengen
naar een voetbalvdrenigÍng. Geel Wit
bijvoorbeeld. heeft nie1; voor niets
vier seniorenteams * d-e jeu.gd.tear:.r.1

laat ik even ach'i;er1^/ege * d-ie birinen
het konpetj.tieverband" overeenkor:stÍg
hun versct:* -end"e kapaciteiten ver-
ssh:llend-e prestatres leveren. Ook
d-it is zo?n duid.elijke zaak, d-at er
nie-h aan te -Lorsen valt"
Het grote voordeel van tried-er naaï
ziln veruogenil zo', als volg! ku:"men
word"en gefornuleerde noor een soort
rlnatuurlijke?r selektie ontstaat a.h.1,,ro
:.;-rt, zíehzelf eeit georganiseerd- ge-
heelo Bij ons ko:rt d.i'u to c uiting door
d.e vier seniorene,]-f i;al-len,
ITaar waar blijf je ::e-b ;!j.ed.er rraar zijn
vernogenrr' als je d.eze l-eus beirekt op
d.e jr.::rioren van onzc veïeniging? Yol-
gens r:!j nergenso ïn d-e eerste plaats,
d-oord.at bl d-e junioren niet gegroe-
peerd- ',,rcrd-t naar pi'estatie, naar naar
leeftijd., een groeperingswijze d.ie voor
verïe\,íeg d-e neesten geen bezwaar nag
heteno }och voor enkeien is d.it een
bijzond.er t:ries-i;e aangel-egenheid-, ïe-
d.ere begeleid-er rraïr een juniorenteart
kan hier na-rr nijn uening over neespre-
ken. neze enkelingen clie prestatief
niet zo goed nee k-ururen konen, r-:aar
toch o lro graag r,ri1lean staan gedi:*en-
d.e i:et sper van hun ?tpl.oegnakkersrl

neestentijd.s aan d-e zijli;n" WelJre ge-
d.achten e:: d-an in een r:ki:rd.ertr- hoofd
rond;aan, daar lelat ik u naar rad.en.
Echter zeker is, ctat zijn anir,ro voor
het voetbal aanzienlijk venrind,ert"
Het kan zèifs zo'reï kotrenn d.at hij,
volkor:en in strÍjd net zijn eigenlijke
wensene het voetbal vo11ed"ig d.e n:g
toekeert. et j.s d-u-id.elijk d-at zo tn
situatíe w,n íried.er naa,r zlln verr:ogentl
nu niet bepaalC een rrgezond.err a.ange-
legenheid. naakt. §ss,, integend.eel.
Naas'b hct bovenstaand.e kor:t natuurlijk
onverrtjd-elijk hct volgencle probleer:a
lloe nocL öe jeugcl, (i.- ;ur:roren) l+orden
ong€-\rari3en ,1ocr de seni orsnï3?-'S? E-
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z-,:)2-::':-. :c:-t::: ne,t zijn weef efJ<elen
:-- ;-1;;:--ri wcrd-en. Ond.at i:r d,e ho-
--'r-:= s=:-j-: r=nieans nensen'tonvewang-
lzzyt' zr.n, lceten d,eze enkelingen liaar
laÀer geplaatst woïd.enn I,r'at gebeurt er
nu? o.. Jui-st, d.eze errl<ele toendertljd.
i:rtensief traÍnend.e en ret veel amii:o
spelend.e À- junioren gaan zici: presta-
tief autoi:atisch aanpassen aan hr:rr niet-
we ploegnakkers. Dit is een onor-rstote-
lijk vast geg'even. Iiierbij d.ient opge-
:rerkt te word.en, dat zij d-oor d"eze aan-
passing zLchze1.f d.e kans ontner-ren ooÍt
weer hogerop te kunnen konen, een kans
clie op zíchzelf bljna toch niet te re-
aliserdn is, ondat hetzelfd"e problecli
zÍch het volgend jaar r^reer voord-oet:
opnieuw r,roetcn À- junioren word.en op-
tevangene
iiopelijk gaat u, lezer, irij nu niet vcr-
wÍjten d-at ik nocteloos veel aand.acht
heb bestecd. aan zo rn ogenschijnli;k on-
belangrijke problenatiek, r:aar het zal
u zelf eens overkor-ien§ U zult zelf
naax ecns uitgerangeerd- of 'rerkeercl
geplaatst líorclene hoe Cenlct u d-an?
Iioewel nj-et wetencle hoe, zou u tcch wil-
Icn streven near een oplossing" I'ïis-
schien is het een stn:ktureel- prcbleeri
binnen d.e organisatie van d.e K.IT.V.B.
i,laar het zou ooK hecl gced- }«trrrren,
dat het bj:uren onze yereniging zelf
1igt. Zou net Can niet voor d.e hand-
liggen te zeggcn : rrSchakel een extra
ju:riorenteai: inil en/*'f ttschakel een
senic,rentean uitrr. 1,fe1nu, een echte
cplossing weet 1-k echt niet, r,a;rr het
neeirt niet r^reg d.at het pr,-,b1ee:: cnd.er
het r:otto rried.er naar zijn veïr:ogenrr
we1 d"egelijk genoer:d. nag wcrd.en, rroor-
al in het belang van d.e en nog te d-u-
peren enkelÍngen.

D. Beljaard.
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Zore.ax een zonds,gfi-id.d.ag

(':it "§1ad.vu11ing!?19tr6 )

Ia kl - r :,ri'=* Ed'_ ,_n uur
]i* -'^t :^ ï.!j_ --:_ i t o c rr_ fUCht iS 3tUf .
l.dai Le:_ 1k Ll-ij 1at clat rijnt,
Er: all-ec::, :,.C.at vand_aag

C-e zcrL niet schijnt,

Iiet is nu twee rJ-rr,

En ja hocr, Ce lucht is nog steecls gtiuïc
Een raar gerroel in nijn benen?

Ja, zelfs van d-e kop tot aan nijn tenen.
Zenuwen nisrchien?
Wie rl'eet, i!; za7 wel zieno

iïij fluits het is d.rie uur,
In, niet te geloven!, ?ret bllft guur.
i{ijn nare gevoel in d_e benen?

Gecn noorl, die is plctsklaps verd.wenenr

Gcluki.-Íg ilaar d-at d.e zon

toen niet heeft geschenen,

Dat het weer ied.er uur guur was,

nat ik een naar gevoel ha.d- in
nijn bcnen,

Want anders was deze rijnelarij
beslist niet verscheneno
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