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VAN DE B-ESÏUURSÏAFEL

LEDENUERGADgRÍNG V.V. GtEL-tdïT.

op zaterdaq 27 januari 19?9 om 20.00 uur i.n de kantine
op het sportterrein aan de Noordual.

.AGTND'A-

lr Opening. - I - I'

....
2. Notulen.

3. Ingekomen stukken en rrededelingen.

4. FinancÍee1 overzicht.

5. Competitieverloop.

6. 0nkostenvergoeding leiders. ..

7, KantineexploitatÍe.

8. Clubkrant. ,

9. Nabeschourrling instructieavond jeugdteiders

10. Rondurraag.

11 , Sluiting.

Het bar.tuur,

t-o-t-o-l-

Een grote cpkomst u:ordt veru;aeht, .: ., 
-,



GliJ kerstcross 1978 succes.

0nder vri j redeli jke r.,.reersomstandigheden uerd zaterdaq-
middag 23 december 1978 de 3e Geel lriit kerstcross gelopen.

In vergelijking met de voorgaande jaren u:as deze cross.

een groot succes, rrrant niet minder dan 39 lopers verschenen

aan de st,art.
n1, 33 senioren (t 0 jaar en cuider )

en 6 junÍoren (lZ L/* 15 jaar),
Het percours, dat zeker niet gemakkelijk t;as, !Jas onqeveer

1500 metep en moest door de senioren 3 keer ulorden afgelegd,
teru:ij1 de junioren 2 keer rcnd moesten.

0m 5 minuten over half 3 klonk het startsein en verdr,ieen

de gehele horde in het bcs en begon de strijd, duintje op,

duint je af.
0ngeaeer 6 minuten fater.verschenen de eerste lopers ai.

LJeer en dra volqden de anderen.

Na 2 ronden volgde voor de juninren de fini.sh en hel !las

Gerard lYielz d j.e als 1e eindigde, Benn j-e dà Jong u'lerd 2e,

Je 3o plaats uas v oor Arnold Pl olenaar terr,'li j1 joop'Smid

beslag legde op de 4e plaats. ÍIartÍn Kooiker en Ruurd

Spoelstra gingen gezamenlijk de 5e plaats innerren.

Bennie de Jong ging echter na cJe finish noE met de seni:ren

verder.
De finish van de senioren bracht geen verressj.nq i.,.tant de 3

lopero, die vanaf de start de kop hadden qenomen e:l in Ce

1e en 2e ronde a1s eerste. 3 doorkulamen, l-ieten zich die

plaats niet meer aflhandiq maken.

De uitslag van de eerste 10 seni.oren uras a1s volqt:

1, Bart lvlolenaar, hi j legde de 4500 meter af in oe !rinnende

tijd van 16 minuten en 5 seconci en.

2. Jan de Jong, 16 minuten en 20 seconden.

3. Jaap Kienslra, 16 minut:n en 37 seconden.

4. lLlillem Kcoiker
5. Piet Kooiker
6, IJs de Jong

'7, Jos BuLte

8. Dirk tïelz
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9, ïds Heerema

10, Joop de Jong.

0pra11end is de 8e plaats van Dirk Íïetz, een jonge 1oper,

met veel talent
lïaar zeker is vermeldersu:aard de 11e plaat's van junior
Bennie de Jong (een jonqen met toekomst) en de 14e plaats
vsor good o1d Frans (rrrenbiihl) Hulsebos, rrlelke nog steeds

als.voorbeeld voor veien moet uorden gezien.

ïerugblikkend kunnen r,e s tel1en dat de 3e GILJ Kerstcross
dit jaar een succes meg ucrden genoemd en zeker met

een zo I n groot aantal q,:ede en sport,ieve deelnemers

volgend jaar ueer rrcet u:orden georganiseerd. "

Je.

-1.;o-t - a -a-a -t 
_a-a-c-

Gom rq_ïErlvs_ ïr!_ufJ

Tot het g'oeae nieuws voor Geel Wit in 1979, behoort
wel het fett d.at onze verenigin§ nu ook eerL zgn.
rrKABOUIEBrr afdeling gaat krijgen.

Kabouters zíjn zij, die geboren zijn tu§sen
1 aueq_stps 19Jq en 1 augustlrs_}9fl (voorlopig bij cW)

A1Ie jongens uit Nes en Buren, d,ie in die periode zijn
geboren en willen voetballen, kun::en zich a.sr woens-
d-agmid.d.ag om half 2 nelden in àe Soeg te 3uren.

De traj:ring voor d.eze boys is van L1,1, uur tot 14.J0;.
en staat ond.er leid,ing .ran ï.ïfeeïema en D d.e Jong.

il
Welk boek heeft jou tot nu toe het neest geirqloneerd.
Sonja ?rrwil vriend"in weten.

rrZonder enige twijfel het chequeboek van nijn verloofd.e
want d-ie is profvoetballerrt is prompt het antwoord-.

i,



ZÍ.in er uel bestuursleden die deuqen ? ?

Al-o ze'vriendelij'k en aardig zijn, noemen uJe ze zakken. :

A1s ze keihard en zakelijk ztjn, heten ze diktalors.
Ais ze errrstig zi jn, zijn ze zLUrpruimen.

Al-s ze hard uerken, zijn nei uitsiovers.
AIs ze ueinig uitvoeren , zt jn ze r.:.taardeloos.

Al-s ze jong zijn hebben ze qeen ervaring en ueten ze niets.
A1s ze oud zijn ueten ze het altijd beter.
AIs ze met, iedereen rn praat je reken, z! jn het <l-ersr:eiers-
Als ze niet praten, zijn ze veruraand en lopen ze i?asE hun

schoenen.

A1s ze met iedereen trachten op te schieten, zijn het a1le-
mansvriendjes.
A1s ze eich a1-leen met een bepaalde groep bemoeien, doen ze

aan vriendjespolitiek.
Als ze aan iedereen zijn inbren'g grinÉenl'zijn ze banq en laf .

A1s ze van iedereen belangstelling eisen, zijn het door-
dri j vers .

Als ze het niet doen, zijn ze ongeschikie bestuursleden.

Als ze hun ogen de kost gevenr.lopen ze te spior-:eren..

Als ze aat door de yingers zten, zíjn ze stekeblind.
ALe ze ons in het r-uerk trachten te betrekken, zi jn ze te
1ui om het zelf te doen,

A1e ze het niet doen zijn het baantjesjagers en bang voor

concurrentie.. :.

Kortoms "-Een bestuugsle.d moet zo rrli js zi jn als Salomo

-zo geduldig als lob

-zo sluu als een i,ros.

-zo moedig a1s e?n l-eeuu-r

-zo dikhuidig a1s een olifant

-buigzaam afs rlet

-krachtig a-Ls een ei«

-en gevoelig als een kruidje-roer-me-niet.

D.
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ïntervieu met J:ha;; en Dirk van het, A1-team.

0mdat het ( noS ) niet za f 1or j.ssant loopt met de A-e-lf ta11en.

het tu,reede team is inmiddels lerugqetrokken en A1 j-s voor-
laatste met 'rsl-echts" vier Dunten, besl-oten ue u:t de monden

van tuiee spelers te hcren Llaar de voetbalschoen uri-ngt, 0p

een plaats, dÍe zo'.Lre1 ons a1s de ceïntervieLlden rr.ra-i -oeschrkt
leek, hielden uij ons verhelderend gesprek met Jchan en Dirk.

trle vroegen beide spelers of het misschien a:n de trainers
kon liggen dat de prestaties noB niet je van he;1raren. Ze ont-

kpnden " D,. "De traine:s gaan veel ,.ii En ze uiLlen daf uJi j

hun voorbeeLd vo1qen". Daarmee zi,in ze beÍden tevreden omdat

ze vinden dai het q.oede r.roorbeeld uordt gegeven, uant aan een

rrledstrijd moet ontspannen rr.rorCen beqonnen, vinden ze" Toch

zi jn ze van menrng dat r-r ocr de uedstrijd niet' al te veel- i-roet

uorden gedronken. D" vindt 20 flesjes r.,-re1 voldoende. -r-" is

het daarmee niet eens. Hi j st,elt een maximurn van 48 gIazen

(er urordt een veisnapering qehaald)"

SerieUr 1sorden de geïntervie,..rden ulannesr uje het hebben

over sexm.b.t. de sport. J.; "Dat kan pas na het trouuJen",

uJaarop D. aanvult3 ,'fn dan alleen op vrijdag", Daarom zu]: u

de Are elkaar ook nooit na een doelpunt zien omhelzen. Ten

eercte omdat het t,eveel inspanning vergt en ten'"ueede omdat

ze toch niet zovaak scoren, aldus I' en D.

Hel irritiatief om een kerstcross te houden vonCen ze zeer

qoed. Absoluut hoogtepunt r,.ras ce ciose-finish tussen geinlervieLude

J. en intervieuer i{. Een aansluitende vIaag hierop i.v.m. de

mentaliteit vervíe1 i.v.m. de persoonlijke be'"rckkenhej-d ve,h ln

Uerrassend voor de intervier.r.r ers uias het te horen cht de Ars

belangatelling hadden voor de -oanq van zaken bíj de senÍoren"

A1o het aan hun 1i9t uorCt een hele revolutie ter.reeg gebracht '

Het eetsie uordt het tr,.]eede, het tueede het derde en het derde

het eerste (tot vol1e levredenheid van K.). ZeLf Luillen ze het

4b-eIftal gaan vormen" (f. uordt uleer een versnapering bij de

bar qehaald ) .

uerheugend is te melden dat de Ats over een sponsor beschik-

ken uanneer shirtreclan:e bi j de amateurclubs ilordf, toeqestaan.

Een aanial A-junioren is 1id van HC (een club dre probeert het

meeuurenbestand tot het juiste aanlal terug te brengen), dat

nau!Je contacten heeflt met tt Fryske Gea. De geïnterviuden denken

ulel dat tt FG hier rL:at voor lr-relt^
K.l'1. + il "E "
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t-a.nqu S.l Utnnen d" li jn"n.

Binnen de li.jnen is in deze tijd van het jaar ueinig Le beleven.
e velden te hard bev.roren of ze

zi jn met een dikke l-aaq sneeut:r bedekt, Een behoorli. jk parti jt je
voetbal is daarom vriju,el onmoqelijk.
De grotere broers r.t het betaalde voetbal spel,en r.lel, ja i maar

dat in dan ook een bedrijf, uaarÍn het uerk zoveel mogelijk
moet doorqcan. Daar qaat het om de poen. uaar moet je uel"een

Langs de lijn had ik i-a:'ust nog een gesp:rek met, iemand die het
. volgende standpunt irrl-Ciqde. Hij beuleerde Í-t.1. dat het publiek

Iouter en all-een k'lan cn Eoed voetbal te zien. Daarom moest men

'zoveel moqelÍjk spelers van buiten aantrekken, .om een e1flta1 te
formeren clat grote prestaties Ieverde. ïot zo ver on?e vrie:ci.
0ndergetekende !ras her daar lqng niet mee eens. Natuurlijk
komt een voetball-ielhebber naar een u.redst,ri jd ki jken om zo t
goed mogelijk voetbal te zien. Hij zal de ene keer meer ge-

nieten /an het vertocnde spel dan de andere keer. Dat is v?n-

zelfsprekend, Iïaar onze vriend vergeet een belangrijk aspect,
n.1.. cJat de rasechte supporters komen kijken naar de club van

hun keuze. [iat onze vriend nastreeflt riekt in beginsel naar

pr:f voetbal. Met zot v standpunt verl-aat men de rr-reg van,het
amateurisme. Noq 6ón stapje verder en men gaat spelers be-

ta1en.0p de tueede plaats. ILJaar blijft het verenigingsqevoel.
Speler:'r voorbgekomen uit de verenigingr opgegroeid in de sfeer
von de vereniging zui-l-en zich hee] moeilijk thuis vcelen in
een andere club. Bij verhuizingen naar elders is een dergelijke
verandering s0ms noodzakelijk.
I\een, een speler .lran eigen af komst zit v eel vaster verbonden

aan de vereniging da-r l-emand die van buiten komt. Het is meer

dan eens voorgÈkomen dat b. v. een trainer bij zijn komst

spelers meenam. Ginq hi j de vereniqing ureer verlaten dan g inien
deze spelers ueer ii-et 'en Pee n



Deze jongens hadden geen enkele binding aan de vereniqinq.
Daar staat tegenover dat een 1id die is opqegroeid binnen

de sfleer van de vereniqinq met pijn'deze gaat verlaten.
[v]aar ro redeneerde onze vriend, dat een dergeli jke opvattinq
ouderuets ia. De toestand is veranderd ten opzichte van vroeqer,
Je moet niet zo eng denken. l-Li e Ieven nu toch ueel vri jer, veel
ruimer. Nou beste vriend, uat dit punt betreft kies ik beuLust

voor het oude. llet heimuee kunnen uie terugdenken aan de liefde
en de trourr.t, de saamhoriqheid die men vroeger in de verenÍgingen

aantrofl. Zi jn r,:e met.elkaar vaak niet bezig de dingen te veel

in de krele zakelijke sfeer te brenqen ? flloel al-1es dan dienen

of er op gericht zi jn tot meer presf atie ? l'1et het verduri jnen

zan de lief de Voor de verenÍ9ing, verdrr.l í jnt ook de saamhorig-

heid,
Nu hoop ik alleen maar dat men qeen verkeerde indruk ven mij

kri jqt, alsol ik al-1e spelers van buiten r,-ri1 ueren. Dat is

volstrekt niet mijn bedoeling. lntegendeel, ik zou ieder die

zich bij onre verenÍging aansluit een hartelijk uelkom uillen

toeroepen. -Eo ik ben er Van o.vertuigd dat ook het bestur:r

r11en die op uriezenveen komer L!onen, en zich a1s 1id van

onze vereniging mel-den mel blijdschap zullen begroeten.

Maar het uelkom za1 even hartelijk moeten zijn vool de minder

begaafde speler dan vool de betere.

Neen, ik heb in dit artikel alleen maar ul il1en

een vereniqing van trouue leden en/of spelers

zijn uiaarmee een vereniginq staat of val-t.

(uit clubblad DOS ,37 Yriei,enveen)

aantonen dal

de qrondpilaren
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vWB--§*tryLn§&EgELEBL§il-lE!-E-AlagIE§
Als scheidsrechter dient U over een qoede conditie te.be-
schikl<en, uant a.l-s scheidsrechter zult U tol de concfusie
qekor.ren zijn dat U dezel-fde of meestal nog grotere afstand
rnoet aflleqgen dan de s pelers. U zult uitereard aan deze con-

ditre geu.rerkt hebber. vaak bi j de training van Een vereniging
maar ook vaak in.iividueel en zodoende ook een aarci ige coF-

ditie hebben opqebou',c.

U kunt, zich nu direc, afvraqen: uat heb ik bereikt en hoe is
er control-e op de cc"ditie uil te oefenen. Het is nuttig om

U ook ciaarvo!r enkeie handgrepen te verschaffen. fen conditie-
rerbetering u-r:i.1 zegqE: dat Ll in dezelfde hoeveelheid tijd meer

arbej-d kr:nt verrichten. Ien van de practische testen hiervoor
ie Ce Cooper test. Deze test zul't U het komende seizoen ook als

condit:-e-controle voc:?eschotel-d krijgen.
De test is ontu-r ikkeld ioor een Amerikaanse leqerartg Kennelh

cooper. Ht j l-reef t ;re t z i jn staf duizenden metingen gedaan met

mj. l-itairen. De test bestaat uit een zo qro0.t moqelijke afstand

afleggen in luaalf -:-uten.
l'l et behulp van deze -crote hoeveelheid proeven heeft hij be-

paalde norm.en vastges-,-e1d voor hel verloop van de trainings-

periode van Amerik:a-se recruten.
Ditzelide getdt uoor Ce söheidsrechter-iesten. 0ok voor U gelden

per leeftijdrlroep b=paalde noïmen, die overigens..uat hoger 1ig-

gen dan dcor,de FIFA voor, inLernati-ona1e scheidsrechters gehan-

teerd uorden.

Ala conditretest kur':t U 12 minuten duurloop du,s, hanteren voor

L,-r.b. het acntal aflgeiegde meters. U moet hierbij ur,el ;rantekenen

onder uelke i.reersornstandigheden U de test geJ-opelh heeft. 5e1anq-

rijk zijn uarm-kpud, harde,u.Lind of geen :ind en de toestand van

0p enkele endere manl€ren, maar dan altijd met de polsfrequentie

controle, kunt u ook informatie over uu conditie krijgen,

De basisregel-s nog maar eens herhalen.

U heef ', een cond:t;tverbeterinE a1s;

1. Uir; .p:lsflrequent.ie in rusl laqer r.uordt (meten rs-morqens 1.a

het uakl<er Liotden ).
2, Ur,r polsfrequentie, na deze.l-fde inspanning, minder hoog oploopt,

3. Uu potsfrequentie, sneller herst,elt naar de rustuaarde,

In feite is el-ke !/orm van inspanninq, mits aiti jd op dezelfde

rnanier uitgevosrd. een conditietest.



Een aprint van 110 m (ti.idsduur 12-15 sec. ), een dertig keer
kniebuiqen in dertig seconden, een trap enkele keren op en af
lopen enz. enz. telkens dezelflde hoeveelheid arbeid in dezel-fde
tijd. fen circuittraininq met een serie oefeningen-l-) een be-
paald t,empo en aantal herhalinqen is cok een goede test "

A1s getallen kunt U dan het volqende beeld zietr verschijnen:
b, v, juli aug. sept. okt.,:

Pol-sfrequentie in rust
Polsfrequentie na Ínspanninq

Polafrequentie na 1 minuut rust
Polafrequentie na 2 minuien rust 90 70 50 bU

U ziet in deze getallen dus: een lagere polsfreclentie, de pols-
frequentie rr.ro::dt ninder (ltC-''?O)t en een sncl,er l-=rsret (iaO-
90 ín 2 minuten an 120-6A in 'i minuut ).
Zoals al i.n een vorig art:kel- qezegd, ook U geuicht is een DCn-

ditieqraadmeter. VooraI indie.r er in de ruslpericde enkefe kilors
bijgekomen zijn, die U in de nu gevolgde trainings- en uedstrijd-
periode ireer kuijl geraakt bent, geldi aIs zodaniq.. In de komende

artikelen zul1en r:.le aandacht qaan besteden aan Uu eigen bl-es-

sures. en dnor U te treffen pr€ventieve maatregelen, alsmede de

nazorg na een insparner'r oe ,.r EOStri jd.
Uoor bl-essurebeoordelrn-o ti jdens een u.iedstri jd bi j de spelers zou

een zeer uitgebreide cursus tl-i 80, als praktijkervarinq noodzakeiijk
zijn. Hier;an kan, zeker in het kader van deze altikel-en natuur-
li jk geen, sprake zi jn. Hei is echter toch een groi-e 'verantulcording
íoor U :m te beslissen 3 de blessure negeren of iJ traat een meer

terzake krrndige in het veld kcmen. Voor al1es sloppen is niet
mogelijk. De middenureg is het moeilijkste.0ok de best.en kunnen

c-veriqens blunderen, uan't zo no en !le het flal-en van de blessure-
beoordeli-ng van Barcelona-speler Assensi ín een furopacup-ued-
stri jd door Uu.r collega Rudi Clockner 'urel noenen. De h.eer Clockner
vond dat er Coorgespeeld maest ,lorden (kort na een tijdrovend on-

geval met de Barcelona-keeper) en trok Assensi omhooq. tn bleken

enkeie ribben gekneusd en georoken te zijn"
Nogmaals de besten. kunnen uel eens een mj.sser maken. Het is
zaak de, spelers een zo goed mogelijke 1eÍding te geven, ook

op o1t geDleo"

68 65 60 60

14D 1 30 12A 120

110 1C0 9.i 60

._:-.-. I , .j .
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