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De F.C. Utrecht balanceert nog s:=.:=
op c1e renct van een fairri;;;;"; _.__-u_
II uit i:ilburg staat er weinig berr_:voor, verschillend.e cLubs zijn ti;,ie::_
d.e winterstop in de problemei gekcne::
met de uitbetaling ,.àr, de spelers_
salari"ssen d.oor het ontbrekàn van dewed"strijcirecettes, r:1e Vereniging vanj'{ecierland.se Gemeenten heeft taar 1edeng;eadviseerrl cle subsj-dj_es. .rran het voetbalvoetbal te beperken tot de lcosten .ran
sportaccomcdati es, vel- e a.nateurcl_ul_.s
zien steed.s neer jeugispelers var: ojr_streeks 16 jaar trei het voetbai.ten
stoppen. Leven we in le naiap:en vanhet voetbal aIs vo_'t rssnor,* ?
lTo* io t,,;.r-,J 

L!v!r ;
ris u r-:, -.Lr*ioerijk, èt de vcetballerij
steeds lleer concr;.rrentie van andere
sporten en van nj_euwe rrormen van vrije_tijdsbesteO.ing ond.ervinclt. Opvallend,Ís ci;iarbrj d"at bij Ce keu-ze ian O,e sportof aktiviteit niet al1een g,eIet wordtor d.e sportieve of inhcud.uii3t * au-pecten, naar tiat ,Le sfeer waàri_n netgebeuren zich afspeelt, d,e gezelligheid
en è band met leeftijdgenotàn belang_rijke faktoren zijn.
iroetbalclubs zijn tientalien jaren ge_
d"ragen rloor een d.orps- of staàsgernaefl_
schap, cloor een stadswijk of cloor een
bevolkin6lsg.roepo nat lijkt de laatstejaren steed.s mincler het geval è zijn.Het zal cle meeste ,rrnsteróamners een
7o:íj_zijn of i"jax wint, verliest ofrarllict tï*a-L, l)e .F"C. Utrecht wj st inde strijd on: het voortbestaan veel-supporters te mobiliserenl naar bij d,eeerste thuiswerlstrijd" na de winteritop
:"1"u" er mai?.r !O0O toeschouwez,s op c1etrj-brrne. Ie amateurcl-ubs moeten het aljaren meer. hebben van ile opbrcni:;st vanlot'r,o, toto en kantÍne dan ,r.rr. àutecettes. iiju cLe morele steun van c1e
gemeensch?,p en d_e Í'inanciëi-e bijd.ratenvan d.e.overheicl, al-le lioo.ie wefii;nf_plannen ten spijt, ndnrrer qpan be_tekenen, zul_t-en de voetbalàlrrbs d.ooreigen aktiviteiten moeten zorgen d-athet verenig-ingsleven vooï een grote
tfoep mensen aantrekr.elijker *oiat .r,d.at de sportbeoefening oàk .roo, d.e manmet de smalle beurs botaalbaeir blijft.

e-l!y* veit:::rn
;iiiy kooil.rer
fra:-rs hulsebos
Írans ltier,rie<it ira:rs ter sc::ure

-\- r,.i_L bakerna
ben d.e kruijff
jan kiewiet
nrd.i bloem
mei.nte bonthuis
id.s heererna
jan epping:
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al zo geraest, :e: -rt;i :1ubwerk, d.at
i-n grotere Ég-!:s€€= :ei;aald. werd-,
pro Deo lre=a rrs-:t:. -,Ear-Locr bleef
voldoend,e ëe: a ie.sr-il:ae,r on d"e hoge
reiskosiq: ig ;r-.*"*È :e:al-en en ook
hierop is :-=. :: 1:t; 1;: jaren fors
bezuirrig: 1l:= rÉ€= lgia. =r' oud.ers
van jeagàs!€iere ::, re =.:=keleno
Fiet ziet eË?r?::: :a: :e club het,
ond.anks - te :rer-aehi.=. rer.':;ingen
varr huur voor tereir'€. ;r. 3.'ebcur,uen,
rrwr coritributies ==,r. àe t.;l=. , verrl
materiaalkosten en cndarks g\reneens
te verr^rBchten verlagi:rg v=n sribsid.ies,
financièel we1 za1 :ooien.
De grole rrraag is of C.ee1 h'it d.e jeugd-,
d.ie zoveel meer keuzemogelijkàecLen
heeft Yoor Éport en hobby, een sfeer
en een bind,ing niet d.e club kan bieden,
d-ie naken tlat cle jongeren er gr€Lag
bij vrillen hoïen. l{e kurmen d.an ni-et
volstaan met het afwerken van het
conpetitiepïogïa,Íma, en een zaaltoer-
noci in d-e wintersto':o lle band- met d.e

club iiioet ook op een andere manie::
verstevigd worCen. Binnen en buiten
d.e club'zíjn stellig rnensen d.ie ..vat

d.it betreft originele ideeën hebben.
De jongeren hebben behoefte aarr neer
contacten dan d-ie van g;zin en school;
als d.e voettralclub d-ie kan bieden,
dan voorziet ze' ni-et allecn i-n d.ie
behoefte, rnaar s.te1t ze tegelijkertijd
haar eigen toekonst veilig"
IIet zou d.e moeite i,iaard- zijn te pro-
berenr'inaast d-e jeugd-leid-ers en j-n
goed. overle3; net hen en het besfirur,
een werkgroep te laten fixrctioneren
die aktiviteiten 'buiten het competitie-
voetbal vocr d.e jeugd" ga"at crganiseren.

tlil- +ïqrlqIrq ="i?ry
Ju11Íe :herinneren je vast nog we1 het
weekend" op Terschelliag, ais af-
sluiting van het seizcen 76-77,
Bij vold"oend,e deelnaJre gaef,i we &it
weekend nog eens overd-oen.
Heb je belangsteUi:r€; be1 d.an Jos
Bulte, telefoorrtuÍrrer 211L.
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sponrnac voqR li1^}-DENErtA§IHs

Zaterdag, Jo ianaarL a982, is ócor

d.e besturen Yatrr cLe voetbalverenig:ilger'

Texel (0osterend.), Sportclub. ïert-

schell-ing, [1i.e1and (Y.S.V.), ;.eetana

(Ceet Wit) en Schierncnt':ikoog (Oe

Moïmik), het initiatief gÉnoner ou'te

kouen tot een sporttlag voor r+adden-

eilam.d.en.

In een vergadering, gehoud-en in
Restaurant Nepturrr:.s te Harlingen, werdr

besloten zoveeL nogplijk sportverenis

gingeri hie:sroor te animerenn

0m toch op een zotn kort moPPlijke

te:rn:ijn tot sportief treffen te komen,

i,ierd. vastgesteld. om op ! juni a.s.

een wackl-envoetbaltoezngoi' te houd.en.

ne organiserende verenig:ing zal öit
je.a,r zíjn Sportclub Tersche]ling;

Voor 19BJ Ameland.; 1!B{ Texel; 1985

Schiermonni-koog en 1!86 1l1ieland..

Vanuit genoemtle vergad-ering za1 een

brief uitgaan naar alle gePeente-

besturen, om hu:§:sportrad-en wa:m te
maken om in d"e toekomst zoveel

mogelijk sportem hieraan te latern

àeelnemen. Zowel senioren a1s ook Öe

j eugd.. :
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Wi j fe1-iei t-e-'
le l,i"T. É-euieà, fl:i:i:;ts 2, te iïrren

op 1 febnrari
2e l'I.F" Sakeca, ïrri-nreg * :-: iles

o0 5 febnr_ari
l" ;l"f'. de Jong, Stranà-eeg ] te Buren

op 6-februari
4e liR* Bei jaa,rd, Het tseroirv 'i te ilFs

op ! febnrari
5e n.ll, Bej-jaard., To Boeiensweg 2 te

Bu.ren oP 11 febraari
6e N"J" lletz, Kociweg J te Buren

" op 11 feJ:ruario
(ï""-r."rie letàrschap toegewenst)

7e d.P. Brouwer, Ballumerweg 12 te Nes

oP 15 februari
ge p-"/i ;- I{iewi e t, l,riillibrorduss traa't 8

te Èuren oP 25 feb:ruari
"azeweg 16 te Buren9e J "J o blïil-or 11

12e M",I" Brour,+er, Strand'r^reg 2! te i{es

dp 2 naart
lOe S"C" Teuben, K. d-e

op 2 maart
11e lr',.-T. Kctelaars, T.

Elren oP J naart

Jongweg B te Nes

Boelensweg 9 te

2-C

1-0
o1

afg.

2-O

op { maart
1Je PiJ, i'loste::rnan, Polde::vreg 10 te I'[es

op 16 naart
1{e E.M" Seijae'rd-, }uínweg J te lies

op 21 neart
f5e A"W; Verbiest, Fabriekspad' 12 te

Buren oP 29 na,a.tt
16e F.À, Gràvinga., Ki evitsweg lJ- te Nes

oP 1U mearE

-r....'.,..-: . rT!=tIL.'T ; t1i l.-r
J'. ;-.i--:,1:l-' .'- .i-rlrluj j: -

Zaterdas 6 febïqari 1

Geel ldit 1B - vrij
G.eel Wit lc - Fnese Bc3's ]'C
Geel Ui't lD - wrnterstoP
Geel Wit lE - wrnterstoP
Geel idit 2Ll - I'rinterstoP

@:-
Geel',rjit 1' Lar'-gezwaa7, ̂ L
trrynwàlden 2 --tieel- 1'dit 2

}'riesland. { - Gce} l'^tit J
Geel i,íit 4 - G";i'Y.C. 2

GeeI lIit Lr : T::Ynwàld-en Li
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GtË"r mr C 1 - mI=s.s 30§ C_1

l-laar ve1d, werkte
::jd. na d.e r.rinter.-
s= I^ras Friese Boys.

r d.at beid.e tearns
r. De vorige keer

I t langste ej.nd
r clus op gebrand.
te hor:.d"en.

Gelet op de staïrd. (C"eef -íii op kop
en Friese Boys op 1 pimt achterstand"
twèed.e) t<on tt wel- eens e=n span:rend.e
wed"strijd. word.eno
Spannend. werd. I t ind.erd.aaC, near
goed. gevoetbakl werd, er niet. C,eel-
Wit was d"e hele weclstrijcl s*erker
maar echt gevaarlijk werd.en e niet,
Àchterin controleerd.e aanvoerder
iiarold. de s'brijd", waarbij hij erg
veel sieun kreeg van de sterk voet-
ballend.e Tonio en van z rn beide
vleugelverd.ed.*g;ers ltndré en Paul,
Na 20 minuten nam Geel 'u,;it een ver.-
ciiend-e voorsprong, toen óén van de
weinige vloeiend.e aanvallen op lcrappe
wijze rloor Pieter lJtsma werd. afge-
rona (t-o).
Na d.e thee I t zelfC.e bee1d.; Geel WÍt
sterker maar wginig geva;-lrlijk. l,Jat
gelukhig werd. rt 2-O door goed.
stoor werk d,oor Ronald. jvjetz" Daazrra
kwa.rnen er nog enkel-e goed.e nogelijk-
hed.en -waarond.er ecn 6aed. genomen
coïner lran lriark Brouwer d.ie er bijna
in 6én keer inEin€t- maar ,qescoord werd-
er nj"et meerc Tot slot mag.tt goed.e
werk van Bernie, !'rans, PIarco, Àrno
en kceper lt{arce} nog we1 even ver-
meld word.en.

1,íI§T _U

dat er vorige week zaterdag erg veel
wate:: op en rond. het veld- stond"

d.at Geel Wit C1 clus ecn zwemrechter had.

d.at d-e tegenstancler clie d.ag óén ver-
stanrlige voetballer had.n

d.at d.eze z rn voetbalschoenen lrmet opzet
, vergeton had., oradat hij op Laayzew

wild.e voetbaliLen"

d,at Bote liever een groen dan een wit
voetbalveld ziet.

d.at Jaap van de kapper op È5rtt"*
wonoersloífen heqft g1evoetbaId..

d-at nirk Kooi.ker in het rrRecord.book of
Guinessrr komt te staan.

=eí,
-§-- J --:.*fry-'(*:*
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C.ai Gf 1 op 5 en 5 j-;r-: -j-:5=rcii5d is
vooï. een rt1{-audenvce=lalEceiric oie§ .

d.at d-at op Terschel-ling '*orit gehoud,eno

d-at /imeland. in 198] aan de beurt iso

d.at Jozef va^zrdaa6; aan rt afi.iassen re.s.

d"at Paul Kiew:i-et d"e shanpoo van Frans
ter Schure gcbnrikt om zich te
Couchen.

d-at cle rlad.er van llein v.t1n Geest bos-
wachter is, en Hein zelf ballen-
wachter.

clat Dirk d"e Jong aan striptease doet.

Jat dat no54 we1 in besloten krinr rre:
beurd.o

dat Gera.rd i{. re:telmatig in z tn onder-
broek voor de klas staat.

d.at dat bij c1e l-es hoort,
d-at hij laatst zrn ond.erbroek zo aan had,

dat z tn $-ilp op zen kont zat"

d"at ChrÍs z rn fiets nog steed.s thuis
heef!,

d.at rnoc-i-" rood, niet lehjk is.
d"at Ànnie van Gerben nor-, voetbalschoenen

heeft (rnaatje 16),
d.at Bart I't. te B" elke vrijtlag voordat

hij te trainen gaat zí7n vlaamse
reus uitlaat"

d.at Jan Klein in fe-ite àe -r^red.strijrl

GII 1 - Langezwaz,g heeft beslist.
dat hij d"it deed d.oor in de 2e helft

achter eigen doel weg te 6pan en op
te schuj-ven naer d,e N"0. hoeko

dat zijn taktiek d-e enig juiste blceko

Cat op hei moment yan aar:l<omst op d.e

i{.Oo.hoek, GW het winnend"e doe}-
pubt scoord-en

d-at Gid § zondag; 7-2 voar Jan L op ii.e

steiger stond.

BFooD -BAI..IKTT
lJS en e€r? LEKKER
baícje icoprre

NqFR UW WÀ8H€

HOTEL . CAFÉ . RESTAIJRANT

,,fru i{tob"
Yoor al" uv bruiloften
en vergad,eringen

Eevens de uogeliJkheid
voor een goed en gezeiiig d_inffi;

Ïh.BEOOWER, l{ooFbwqG t, Bup,ËN 
"6L.ulgl

br. wa.onhurs

,V.D.bRINK
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o) a6t /
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dnoq is renij

A1 geruime tijd kunnen Lct,to_ en t=deelnemers meedoen aan het bekendeecijferspel. Deze extra kans op een 
luordt door L,e1en trenut en -l-evert Uutook rn extraat je .rp.

0p 1 februari is de Spcrttoto met heci jf erspel--spaarplan gestart,
Ceen aktiviteit voor 1 of Z maanden,
een doorlopende aktiviteit, rrlaarbij
sportvereniginqen die meedoen aan Loen toto Bpaarpunten kunnen verzameler
voor gratÍs s

,-.,,o í-_r- 
iport_ en spelrirateriaal.

uuL nu toe behaal-de resuLtaten qeL
a-- J^!ud L een uekeli jkse dee l.name aan hci jferspel_ van SS% van a-l_l-e ingeleverformulieren haal_baar moet zijn..Dat btekent dat var

. mulieren op .; ;Ji",:::"':;:l';:":;,:
De vereniging die deze SSi^ met a-l-lefnrmulieren, die in de 100p van een mazi jn ingeleverd heeflt bereiktr krijgtbeloning van rJe sporttoto GRATIS spaar.punten uJaarmeE

kan r:rorden ."i^]fi]t:. "' spelrnateriaa.t-
geschaft zonder enige .bÍ.

betaling.

::u* 
crJFrRsprL_sprLrRs BrrfKFNr:

I'JLLI-I GELD UOOR DE CLUE IN Bt]VEi{DÏ[N
.O...SPAARPUA]TII\il"

T^ !-1,, uc Ueej_Uit krant zufl,en uÍj l-J regel_matis op de hoosre h"";;;";oJ-nr, sraatmet de deel_name in het cijferspel"
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6 frisia 5
7 i-ial1um 2
8 Friesland /+

I Rood GeeI 3
lu Leel irJlt. J
11 Hubert Sneek
12 tl .Z.S , 4.

Reserve 2e klas
1 Geel irjiL 4
2 C.A.U.C. 2
3 Trynuralden 3

4 Nicator 5

5 Dokkum 3
a ? lr n Iu f cucLe +

7 Zu.aagu.resteinde
I de lr]alden 2
9 Frisia 6
0 S " C. Iraneker 5
1SC LeeuLuarden
2 Builenpost 2
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11
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44
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10
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7
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17
IJ
11
11

lil
o
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I
7
5

J

'10 14
B 1s

10 12
10 12
10 11
9 10

3 '10 10
10 9

iDB
10 I

696
91

11 16 28
91322
9 11 14
9 10 16
9 1D 14
o 4n 4'
J I U ! I

986
ó I tz
847

l,

2t
10

1-7 '
13

'r7
14
23
1z

9

11
10
I

,

nJ

B

16
11
t5
iL

11

12
19
21
to

Groep 3

1 B.C.U" 1b
2 vl.T o0.c. 1b
3 Ropta Boys 1b
4 0.ostergo 1b
5 Rheem Bergum 1 b
6 Be Quick D 2b
7 Birdaard 'lb
I GeeI lrit ib
9 An'jum 1b

Groep 3

1 Geel rJit 1e
2 Hardegarijp 2a
3 Friese Eoys 1c
4 V.C.R. 1c
5 Blauur LJit | 34 1c
D I r1s1a JC
7 F-U"C. 2c
I Be Quick D 2c
9 Nicator 2c
10 De lLjal-den 1c

Poule 4Og

1 Geel .trjit
2 [1 arrum
3 De Ulyckels
4lLJardy
5 H r:Iue rd
6 Hallum
7 Ternaard
I Amelandia

P oule 507

1 Amelandia
2 Ceel Llit
3 Hailum
4 lÏarrum .

5 HolUerd
6 uardy
7 0ur.r.re S y1
I De irlyckels

P oule 51 0

l Holrrl erd 2

2. St.. Anna 3
3 Dronrijp 2
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ï n de komenc= - ---= I s ': z^ ==ze
krant zult ii =:==:s ==- =lilkel aan-
treffen auel -=: r=-=- -= -.'1.
Informatie a:'=::=:::= r- cok uit
de dagbialel =.i. ';.:E haienr rílaar
straks *-i;:ers 5et u.K. gemakkèlijk
t,erug te ;:.ceii in de Geel:l-ii it-krant '

Dit jaqr zul1en Zlt landen gaan uit-
maken, uie er op volger gaat rLi orden
van Argentiniö, ilinnaar van 1978.
Deze landen zijn verdeeld in 6

groepen i

Eo*p i. Groep 2 Froep'3
ïta1Íë [l-Duitsland Argentinië
Polen A lgeri je BelgiË
Peru Chili Hongari je
Kameroen 0ostenrijk fl Salvador

Groep É' Gruep 5 Groep 6

Ingeland SPan je Braziliö
FrankriJk Honduras Sovjet-Unie
f ' slor.laki je JoeqoslaviË Schotland
Koeueit: N-Ierfand N-Zeefand

- Van deze landen doen Honduras, Kame-
roen, Algerije en Nieuu-Zeeland
voor'het eerst fi8Eo E1 Selvador
en Noord lerland deden ieder al óón
keer imee.

- Landen die in t 7B er u.re-l- bi j uaren,
maar.nu niel, zijn o.a. Nederland,
Zueden, 0ost-DuiLsfand en l-lruguay.

- Het toernooi begint 3P zondàg 13
juni met de u.redstrijd Argent'inÍë-
Belgiti. Deze u.iordt qesPeeld in
Barcelona (Nou camp) '

- Tijdens het toernooi uordl er met de

Adli-das Tanqo Espanja ba1 gespeeld.
AIle iieelnemende Landen hebben in-
middels 60 exemPlaren van deze bal,
zodat men er almee kan gaan oeflenen.
0p het toernooi zelf zullen er in
totael 3.500 batf en uorden gebrr.rikt !

- Dat is bijna ?0 ballen p€r ur€dstrijd.
- De finale za1 uorden qesPeelJ oP

zondaq 11 juli in het Bernabeu-
stadion van [ïadrid, tussen . . o ?

- Zonder verlengingen is er dan 4680
minuten gevoetbald of 280.000 sEGo

;

In het'volgende nummel ooà. informatie
over de trainers.

irJK-t je t
[daarom spe]en de belqen niel in hun

rode shirts ti jdens het Ll ' K " ?

Ze zijn bang voor stieren,
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:TVENSGEUAARLÏJKE NEERSLAG.i

ik had het de laatste tijd al opgemerl

:p het ve1il. Daeht, het za1 ueI komen

;an deze tijd r,raar ule in l-even:

;:assa-productie, goedkoop materiaal,
lopende band uerk etc.
fe jongens van het veld hadden er ook

ei geen verklaring voor, iedere ueek

ceden zetbraaf hun uerk.

lia een diepgaand onderzoek ben ik toc
achter de oorzaak gekomen en ik vond

het schokkend.

Dàt de schoenen van onze jonqens in

Een slechte staaL verke"un ru* at

cekend, maar dat dit niet vPn aehLer-

statlig onderhoud kuam, dat niet.
liee, het koml door de neerslag die op

cnze velden valt.
Samen met eBn deskundige, U beter bek

a1s boer Koekoek, hebben ule deze neer

geanalyseerd. Uit dit onderzoek Ís
gebleken dat de zuurgraad van het u.rat

veel te hoog is I

Jeze zuurqradd is zeet funest voor

v:etbalschoenen, vooraf bi i mistig er

regenachtig u.reer. De schoenen gaan

na een tijdje krimpen, lekken en

scheuren. Uel-e middelen zíjn a1 qeprc

beerd, maar zonder het geuenste resul

0ns eniqste advies voor de jongens is

dezez

smeBr de schoenen vóór de rrledstri jd

of training in met . . . . . zuurvri.
vaseline.

L i jntrekker.

p.5. Een duurdere, maar euen effectit

manierr is de schoenen een nachl

i.n een emmer zuurkool zetten.

'>., ec t A,-€ / L€ €9SOOR.?€N
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tilin 1e eiqer:'t=ns erqer ie Nietr sDel

r si=ande doelen
:-: I lencie kleur

:=nóro

, met ver-

materiaa]-.
2. De Hessumer verdedigt het rode doel.
3. De Buremer houdt de pingpongbal

tegen.
4o In het groene doel u.rordt krffie

gedronken.

5. De Hollumer drinkt thee,
6" Het groene doel staat rechts (van

Jou qít gezían) van het.r.r.ritte doel.
7. De keeper met, de ruat erzak houdt de

baskqtbal tegen.
8. In het gele doe-L tr-lorden de pJ-eisters

berr,laard.

9. 1n het middel-ste doel u.rordt melk
gedronken. 

.

10. De Urker verdedigt het 1e doel
links

11, De keeper die het verband betuaart,
verdedigt het doel naast de keeper
die dÉ vo11eyba1 st,opt.

12, Pleisters u.lorden beu:aard in het
doe1. naast het doel r.laar de tennis-
bal gestopt rrlordt. .

113. De keeper die sinas drinkt, beuaart
oof< àb brancard.

14. De Bal-1umer beuaart de zalf ,

15. De Urker verdedigt tt doel naast
het b.l-auu.re. K

(c) n sZ
U

De vraag is nu: lLiiedrinkt er cola, en

uie stopt de voetbal?
0plossingen v661 21 februari in"l-everen
bij J.fpping, ïorenstraet 5 in Nes.
0nder re goede inzenders rr_r ordt een
rr[v]ens Er_qer je nietttspel verloot.
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- Attack, de aanval

= Blunder, die menigeen ueleens

s laat

= Corner, de hoekschnP

- Dribble, de bal aan de voet houdet

= f ngland, rr"raar het voetbal begon

= freekick, de vrije schoP (indire'

of direct?)

- Goal !! (doelPunt l!)

= Hands, in het strafschoPgebied

niet goed

= Interceptie, onderscheppen van de

bat

J - Junior, de jongere sPeler in het

voet,bal

i(eeper, de beuaker van het dr.e1
I

Linesmen, de grensreqhter

Plidvoor, de sPits van de Ploeg

Net. hangt in het doel

0ff-side, buitensPel
PenaltY, strafschoP

Refleree, Ce scheidsrechter
SpiI, de t laatste nan'

Tackle, tegenstander verhinderen

de ,bal le sPelen

United States ( Amerika) , veel

nederlanders voet,baflen daar

Uictory, de overu:inning

trJetblanket, sPelbederver

niks
Ye11, een kneet die men bij het

oanm0edigen gebruikt

Zao, dierentuin "

Sommiqe voetballers gedragen zic

als een beest !

K-
L_
tt -

N=
0=
p-
a-

S=
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J=

U=
ItJ =
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Y_
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oa,f5 - lestsurant

s ra:-a:ei.
Hoe beslist d.e schei d.sre*Ëer ?

a. bij. d,e eerste overtred"ing
b. bii de tweedb'overtreÖing

àoor dezelfd.e sPëler.
c. bij d-e derd.e overtreAing

door een a::dere sPè1er d.oor
d.ezelfd.e parti j.

A1[TW0ORDe

a. wanged.rag dus waarschuwing +
dj.recte wije traP

b. verwijd"eren + d.irecte vrije
trap.

c, id.em a1s a,

aTre
6 3ij een inworp gooit d-e i-:rwerper

d.e bal bewust tegen het hoofÖ van
d.e tegenstand-ero De inworp is weI
correct uitgevoerd.
Wat beslist Öe scheiÖsrechter.

4JSrQj&r*
Ie scheid-srechter moet een d.irecte
v-rije schop toekeprten aan d-e tegen-
parti j, vxraf d.e plae'ts r^iaar d-e

bal d.e"zijlijn Passeerd-e, nadat
d.eze de handen rran d-e inwerper had
verlaten. Het betreft hier n1' een
een overtred"i-ng rrop afstarrÓte.
Zolar:g d.e bal buiten het speelveld"
is, lcuitnen geen sPelstraffen
Eegeven worden, ,

\
\
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![rEw eI]§ffil I wx,"riw**stmrcum

teLt 2001
antouatischo ioL.
ve#.tiJèen ran
welboten
telr 6111

. autolerotvct{.ng§

SPELEEG.ETS ( venrolg)

rT,FnïNG T,/AN nE KEEPEB

Eet is nogal eeas vocrgekomen, d.at d.e
kepper va,n d.e pertij tlie achter
staat, vlak voor tijtf aJ.s ve],d.speIer
3aat optred.en.

"ind.ien d.eze keeper d.ezelfd.e kleur
trui d.raagt atr-s zlijn co11ega.d.oe1man
]ran d.at yerwarrend. r,rerken.
)e rrraag is g Wat kan d.e scheiclsrechter
dam d.oen a1s beide keepers gË1ijk
6Bkleed- gaano

éNU4o.aEl*
)p scheikechter kan hier niets aan
àoen.

'i,ISSELSPEI,ERS

* U"- *"**"1s wordt af en toe ge-
sproken van spelers, rtdie d.eel uit maken
vatrr. een elftalrr Wanneer is da,a:rran r:r_i.

preeÍes sprake rxm bij een wisselspeler?

À]nn{q0_E!
Ie wisselspeler ma,akt d"ee1 uit van zijn
elftal a1s hij het veld. betreertt, naaàt
Ce te rrervangem speler het veld" heeft
verlateno

,/r\

.NN
.:\\ í:J
'-S-, 

1+
1^

,/

,r\--(
,'Ylii
í ' \ l^l

Í

IVu t+*t*

t

{\, \(4.
kL, ,'r ..'



1í

UÏTTBEK§IEI ]E;:EÏ,M[ AIG. LEDENVF;RG.

8eh. dö. 10.02.82

openingswoorÖ
1e kerstcross
:33es zijn ge-

hcuàen.
Tevens deelt hij neie ia; net za:lvoet-
bal ook beoefead. kan riortlea àoor d-e

selectie§ lran sI Jenfi. Bij G{ 1en2
Ïrord.t dit overgelaten aan de trai-zrers
of d.e spgkers wel of niet mogen rtee-
d-oen.
Naar aanleid.ing van het punt med.e-

d"elingen inzakó toneelavond-(en) uordt
een nieuwe bazavcornmissie gevo:mcl t.w.
u Sroui+er-tr' 0osterka'mp-P Kooiker
H d-e Jong-B Molenaar-Johan Metz- en

Bij deze 'd.eIen wij u mede d-at toneel-
g"oepen of vereni,gi:lgen hierover con-
tact lcurrnen opïlemen met J Metze Paas-
&i.inweg lb te Buren. telg 2rl9

vols;end.e alpnclapu:rt (+) bestond
d-e orrÍr.isuitreiki-ng aan tle winrraars
ae tcràtcross (senioren)

Het verloop van i:et in eigen beheer
nemen van de kantine is tot op hed-en
een sucoes te noerneno Ied-ereerr j-s het
er over'eens dat het goed- verloopt.

KompetitieverlooP'
Hieri-n kruam rraar Yoïen d-at G}'I 4
herfstksmlioenen haÖ tw. GW 2-Gl'I 4
G&I lc en,, GW 1Ö en d-at GW J er rrjetr zo

roo skleurig voorstoncl'
Het punt. bespreking verbetering douche

accomod.atíe zaL onder d-e aa:rd-acht rran

d"e sportoomnissie irroelartd- word'en ge-
bracht.
Bij iLe rondrrraag kwa,m oa. a"a:i. d'e orde
het scheid-srechterprobleem, drainaget
van hoofÖveld, het jeugdvoetbal.
Voor het laatste probleem is een jeugd-
lei d.ersíergaderi::g uitge schreven o

Tot sIo! d.ar:kte de voorzitter iedereen
voor d.e opkoms-t en eind-ig:t de ver*
gaöering om ongeveer 10.15 uur.
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