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n{1 i..;roel de l-aat-Ste maanden bepaald
:jf-':. i"o-ii-etje zijn om aLs jeugd- of
uj8c3'tli jdsecret,aris le f ungeren I
j t .i-s sf ke vri joagavond, zàterdag*
r.ri', zDrrÉaqochtend maar uJeer afulach-
ituí-r ::i uia radio, tov.l kranÈ, of
!.rarj rJe lcant van de ontvangende vEFp-
n.ging ci de ccnsil] de onheilstij-
óJ,nq keriE dat, h*t rrsie cf qedeelte-
iijkr: rsedstrijdprogramma is afge-
;-Ëst, Dat bet,ekent, dan dat ai- het
#LiiirOereídende uierk in hoog tempo
\r,rl.i*r moet uorden Leniet gedaan.
ll*r, sneu aok voor J an en Bart, toch
.is,JÉre rompsiomp niet het meest
kr.raj-iji< qevolg van neL afgelasten
Lrfiri de nDmpelit:ieprograrnmat s in het
iue,ek einde.
'rinar spelers, trainers, begeleiders,
scheidsrechters en last but not
1e as i: het publiek betekent elke
af'gci. asting een moeif i jk te verte-
ïeíi \,Érst,sring van het irieekendge-
ilnurElrio De wekelijkse voetbaluled*
:tri";d vormt een hoogtepunt uraar men
i.rr z*k;ere zin naax l;;:e Ieeft en
r,ilëi{iroíf, men enige tijd al dan niet
m*,r irrl.qevallen terugbiikt"
Ài'* je ).angs de Iijn staat, het, spel
;: ek; jk t en da op me rk i n gen uan de
lr:eschcruuers hoort dringt het mis-'
sr:lieni maaÍ'moeilijk tot je door
rjat er öp rr.rat, uoor manier cj an ook
**iln sen noogtepunt sprake is, maar
dn psychologische b*tekenis van het
n:;en8m*lrr rnoet men niet onderschat-
uts.r;r-,, l.i: nli jkt ook duideli jk uit de
uitL,oe::i. qe discussies Bn speculaties
i,',;craf over Dpsteilinean r urissel-
.:r:*1e::s, tactiek pn onnstandigheden
.;í'r *en echte voetball-er of voetbal*
suilporier heeft trrree daqen nodig
oÍn rje *verulinning, de nederlaàgr
rJe .tnejui.r:hinqen en de frustraties
t=* v*rr.d*::ken. '

i-í'r. t.nrir, .ai q ;p de mensen hun ureke-
1i.;ir*e ur:etb*l rdedstri jo ontneemt,
Liar-! n*ej: je *;:.1 &rU0ot uei heel
i:i :',,:rQrnde rsilenen hebben. Nu is er
ïi:'i,:.i-Ei..Js het- aigelasten Van ured*
,..',--i lJ;', niet veei aï t* Ji"ngen:
:rr?,- ','*.1.d *.*aat qerie*1tel.ijk onder
'r.,iiÉï o ,;i*: Érr"1i,i i; k*iharrJ bevroren e

r:l* lLlU*:f! .*1.:; iS Z* ule*k dat efnStige
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schade voor de qrasmat gevreesd
moet u-rorden. lïaar daarmee is het
tueekend van de voetbalfan niet
gered. Kan hem een oeuredigend
alternaLief uorden geboden? Ik
vrees dat het anturoord ontken-
nend moet l-uiden. De bcs- of
strandloop cjie sommi ge traj-ners
haastig improviseren heeft vöilr
de conditie misschien meer u;aarcie
dan een uiedstrijd, maar je kan
moeilijk zeggen dat het iets j.s
0m een halve ueek naar uit te
zi en en onl vervcl qens een ha jue
uieek nver na te kaarten. Het
bekijken van alle binnen- €n
buitenlandse sportprogrammar s
van de teievisie is ook geen
af daend* compensatie. lJel kanje er evenals over een echte
tr.redst::ijd lanq over doordranlmen,
maar een ecnie belevenis is het
niet en ciaar gaat het toch uit-
eÍ.ndelijk 0ÍTr. Er liikt ureinig
anders op te zitten dan van
de nnod een deuqd {:.*: maken door
het gat in de zaterdaq of Zan-
dag te vr:1len met bezigheden
die anders door het voetbal" r:i:ga}
in h*t geCrarrg raken o Voor de
zatercJag is dan alti jd gauu, r",.iat
qevonden, maar op zondag liqt
dat rr;at moei 1Í jker. i"let draait,
dan meesta-l op,.irandelen met
vrouu, en kii"lderen of vriendin
uit, maar de ueersonrsLandigheË*n
die tot ef'gela::tine van het voet-
hallen aanleiding hebberi qege\ren,
indirecf, althansr nodigen meestal
ook niet uit, tot uandelen of
f iet,sen. In dan ontstaat som§
een moeilijk dilemma voor de
vl:oL! l.rj. Enerzijds heef t ze fle*
tuurli jk a] vaa!< ueueerd, dat
rjcoï {fe uoetballerij er u.reÍ-i:iq
komt van rrranrjeLen uat volgen:,
artsen qszonder is dan voet-
bal-lerr en ï"och za qneíJ Voor Éit
ctil*ri{n banci tussen cxders en kin-
derr*n Ër rncst rË cJe aËJ-eqelrheiC
,l ,:1": grijrert Dfit t,e *emcrl:;treren
i:teÏË*; cj -ie :!il*ïdsil gsmeeild aijn,
Ai*: *tj.;;- i:,'i ;..i **f"1, ;e VnIStfekt
§tl l;ir t . . :,r il"t regen en r*inA
G1.t8r ;-;ri,,iu,l: i,ge brospaden te strnm-
pt.;ie:-,, t,enr *er niet omui:t het
;:1=zi*r tr:in L,ij voorhaat al,
err.iq.lir's i;rrgalrj uroreit donr
de uli,'"i.ens..itaËn .dxt ranfief
atrleen maa:: mee ga;lln: nmdal he t
voetballeri r-s aflqr. j:.3Lo
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Er is al eens hier en daar gesug-
gereerd om de zaak op te lossen
door de competitle meex naar de
zomermaanden te verplaatsen.
Je zit dan uel met heÈ probleem
van de vakant,ies, uraardoor veel
spelers nogal urat uledstri jden
( 
"r, t,rainingen) zullen missen,

maaï daar is misschien rrrat op te
vinden. ldat het veel moeilijker
maakt is, dat het aanbod van
recreatieve en sportJ.eve mogelijk-
heden in de zomerrnaanden zovael
groter is, dat er uel eens ueinig
bel,angstelli-ng, $oor de voetbeiÏIe-
rij zou kunnen overschieten.
Neen, deze oplossing is, als hij
al uitvoerbaar is, te riskant.
De enige oplossing lijkt op de
voetbalvelden een zodanige boven-
laag aan te brengen, desnoods
een harde, dat het regenulater
ervan afloopt in plaats van erin
dringtn Tenslotte is het nog
altiJd Zor dat de beste voet-
ballers de jongens zijn die'rnet
het straatvoetbal zijn opgegroeid.
Misschien ls een straatachtige
ondergrond niet alleen een op-
Iossing voor het afgelasten van
uredstrl jden maar tevens een
vooruraarde voor aantrekkelijker
voetbal.

Frans HuIsebos.
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Half af.
lïaak horizoniaal goede rr.roordeno
De he-Lft van de letters staat eral. Als U ze Eoed kiest, vorrnen
de ingevulde letters reEeJ- vooï
regel een nieuu.i,Joord.

Raadsel rui t.
UUI u,oorden in volgens de onder_
staande omschrijving,
't . §chrikberi.línd; 2" H0il,: teer,
Uf Rï,: sieraad; j. uJasssn staai;
4, HCR"; keet, VIEï*: sehe].5" plantenhuisg 6. lrourr,eloàs-heid, T. leergraag, g. strik"
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*fu. ffie*s
ffi*wétrsg', ?

B*ren*A's

e,ï.}m tesseear.*ingwtt

mx*, an YÈrtffilrqd
ad.r&u..

Ëfi$# *

F4ËS - &fr4. #
#*

óï 4NÍ.J4 5 - qE€'L -w tr 5
La een uJinterstoo van 3+ maand
mnchten de lammecjes van ïoon
van Klaas ueer in de u.rei. 7e
ha0Ëen eondaq.r maart ook hun
ni-euue aanulinsr Di j zicir n..1 .
t-r i.i:-r iJan Je nieri:ner" Crote af-
ueziggn iuaï'en: i''arr dÍ, die be-
nanrJe.l-n u'let'd aan een r:ude bles-
sLr:B r i'i DË r ap uiintersport (Z )
in ïirci, iiJillern Bei jaard, u,egen
geainsuitDreiCinrg en Janco, Cie
oak verplichtinqen hao.
7-* vertrcKken ze met 12 man, t,er
uiji Ër 1 3 op papier stonden.
Di e de lli ende rnan, di e e r om
kulart, oi/Ër B niet ïras toen de
oocL ve:Lrok, uias o,-lze 3ai.lumer
sLer ietsB i\. lïaar Ce kapitein
van de Fcr:t, misschien een stiLl
qenieLer uan dit eIftaI, keerde
t,erug Ën zo ginqen ze m'et en
kr.r.ramen Ëàn mei rJerÈien man in
51. AnÍ:a*
7e begonnen de u.redstrijdr op een
sl echt uei c uoi rnet k i- ei en hob-
bels, iïtÉt i:ie beide iheots ouiten
de basi":. [] * ;.nuee] r.leken n iet
te ilebhen eevoetbal cj uras het be-
kenc* ,ïuerulÍ cht op h et, veld snel
:Jcur ;e clpq,;Dö,r!.ud " Ir uerden
uat sai-ict,en öp.;e} qelost, maar
hel;ial eondr:r ;'esuLtaat," lJ a een
i<ularlier, missclrien nog iets
iat'*r. kreEen ze eeii cornÉr op
iinÍ.;s, uelka .ruL;i 4sj,nte 3. u.rerd
qenomcn, !nue tlall"uíner trok tulee
verdedigers met zich mee naar de
eerste paai, uraardoor Jan B. oo-
gnhinderd kon inkoppen 0-1. Ulak
vocr de t,he*peuze ki*eA 5t. Anna
eËn urijf trap, na ssrt-r tl<amikaze
acàie'í, 0p ËËn van n*n, door
Llaui.d A^ ,j;:: t"rdat ze deze ued-
strl";d *t- '-E ueei i:edden opqe-
;curiJCjs [ifr; de tpuur BËn beefje
v*I1*É&ïloasd i::rt, als gevolg 1-1.
ir ija Fsii;;:= {,r,ri. heet thee) uerd
d€, f a<ti,'' Jr',f ïDcn veranderd
*n k u;all i r.-tic ,'n * -ln let vel- d uoor
.ius,:ir:,1 [i. ir,eteen na de rust een
i(Cti, i....Í.rl ,-*i;rr: dlcr h;t midcj en Van
nel ir.trri,;:Éid i'en ïet,se l.l. met
i"r j- rl.l uari C,. h * a " r ,Ji r je bal a1s
ÈFr') 5ïïËÍ:ji:r i-*:;*§ i:Ë k*eprr SchOO
1*?, til*," b.;s;ï*i, zt: lijËer ilii-j de
.-j ;n!ei-l:, t,::.,;ji:r,.:.i.Éi-t{3Í1 nA dii ClOgl
fl'"Jnï. i:t.lr'.t i:,',il[.:13 kanSgn. Éi ij sen
':.l-li;ei; g;,i:r'i :;;-;-1 ,, t"llr ,"rait ci e ueini genu. -r..;,Jíii-:: , uí IdnS Oe siager
j"'.:'ï; rrl[:{ l_ ; i]È i.:*], nij rnaakle
i'ii:r-ii yit r,.,it *ir*uie vrije s{:hifp
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Hun keeper iYlartin [Yl. stond
volgens ooggetuigen iet,s te
ver voor zijn Ooóf . . . én
het u,as 2-2, Íïet nog fien
minuten te spelen, probeerde
het vijfde nog eenmaal al1es
te geven. David A. rrlerd gerr.ris-
seld voor Ïheo de J. Dit' a; "! *s
bracht de oal bij Jan B. die
vervolqens het uinnende doel-
punt maakte 2-3n Vlak voor tiid
ulerd Theo de J. er nog uit-qe-
stuurd u,egens een urequJerp gebaar
naar de scheidsrechter" Al met
aI een verdiende f 42r') over-
uinning voor de herder en de
dertien lammen.
r s Avonds uaren ze uJeer te be-
ulonderen 0p het carnaval bi i
Yp in een qoede f eeststemmi-ng '

l-1 un ;orrespondunt,

WwWx
dat GUI 5 niat alieen goed kan

voetbal-leno maar ook het,
carnaval" vieren prÍma onoer
de knie heeft*

dat dit ook in Ba1lum niet nnilil-
gemerkt is geblevenö

dat Jetse daar rru in de feest-
commissie is gevraagd"

dat naast Gl, 1, nu ook Giil B een
voetballer h*rberqt met een
trt,i.te1rr.

dat Joost Fokkema een ver§chrik-
kelijk qoede keePer j.s'

dat hij het, doel van de rrf rsrt
verdedi,;t,

dat Theodcr:r 1'{etz, a}s hi- j niet
kan trainen, meestal keurig
af,zegl-

dat, hij dat ucriqe ueek zeifs
deed vanuiL een discotheek

'r."^--ro1'l.in-UP lC->LllErf Ili:a

dat, È-i:ans Hulsebos een 1e:ing
Lueï rf5ll jaar i.eeL l.ritrr luet'i.
q,: lJilgír+

dat l-,e r. *aar vocr oe + 25 aari*
u.ie;i!:.:i- rjsnieten geblazen iuas6

dat de idËËtiiJ"juers deee keer,i-i*
qei i jk nadden '

dat er siechLs v:;f sPei-ers sarr*
rr.rezi! uraren fi {a1- hel GU-
uestuu: in zi ji- 1ehee1 . s 4

Af u.r r:Z i r_r .rrJAS 
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C;rri.ani"ls l:el, íair Ca+, eï op de rreld.en
weinig te heleven val.t d_e la.atste
tijd. kon de t,rccrdeling voor d"e
LT trofee tocir no6g d"oorgaan ond,at
e: tocn ncg rel-e d"ingen voorrielen
die onr-iar d.eae x.:"briek vielen.

GEEL WIT 5
kLaar rroor d.e raad va"n 11
met reserves

Albert Kier..'ied
zelfs op skies skorend"

Rud"i Bloem
vaderl-ljk fig.:"ur van 2 T pt.
GEIIL T,{IT l eioers
'rfirnriarient in àe vereniging 6 pt,
li::ans Kooike::
van 1.2,1,4 op naar §? 5 pt
Jarr d.e jong
altijd bereidr,rÍllig
reed,s j x boven d.e ]0 4 pt

J" Toon van Klaa.sts spaar-
p1an, safe als àhrn ::abo ] ptr

8. P en 3
W1lj-y en René van GéWé 2 pt.

9. Zaterd.ag en zenàag IOEL 1lt.

10. GW bestuur
volta1lig afwezLg uij o.p'.) - T pt.

TïP met àii<xe stip:
Jozef Bmuwer
loop-nronder nan 40+

TïP aond"er stip
ll{ïrB en FIIB
wint*rsto5r, topuitvi_nd,ing

1.

1.

?
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4.

17 pt.

B pt.

q,

Avi

*:s eà*1#'ë's * # h6tra&& *
Peefuk*«ra

gí;;ï,ï*Hi.itrE§ § * Sà&3 ëH ffiS*éàffi{é1ffi

x) o.p.
3*i-t_c

= öu'we p$ile
*0*t-a-aoÉ-9*ö-a-a-3-t-a-a_a_a

hrie heef,t
POESJI] ?
o*Lt 2'!J?.

i":elang b:"j een jong

^*4, ---h"\"t4rr-p

b4r#&ïwffiw#.# fs
ffi "ïffiffi,,§* JhSe

#HË*§§À§sffi&

é *xs & € r, rte /-{6}###i? #;#F

sd c .€r.q # "ïË * §*.r í§ #,§

1?&Íq * a*:e3&:ttà

}:i*mk;*atreg §

"§§3§- 
§ §

,{ §sex/fts* Asr

ffi,s *§Sff



STANOEN CP 07 03 84

05-l17 GEEI l{ I T

t5+2, +e KLASSE B
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5 t5- 28

IC I9
1t 15
ll 15
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fn verband net d.e nog te spelen

inhaalrredstrijd-en als gevolg van

d.e vele afgelastinggn de laatste
tijd,, woroen d.e toeschouïÍers erop

geattendeerd, d"at de med"ed.eiingen

betreffend"e het wed.stri jdprcgranma

op d-e pubiicatiebr:rd.en te I'les en

Buren wor.den ve:meld""

In verband met het )ö jarige
jubiieumfeest in raei a.so

volgen hieroncer enkei"e belan4i-

rijke Cata.

l{aak o-an gee"i: and,ere afspraken,

12 en l-3 n_ei

20 mei

met o.a. revue

SE}JIOI{MITOERNOOÏ
Geel-wit 2 en 3

1 an 'lt i,'-ir err L r;wra

ryilIlr íirli T$EÍtN0c!:

voorlenCjunioren
e Ii u É1, Í i:rrp: l- i en.

Si r.i..iL C r. ;;i 1Cr-tii i,t,,
Geei-Wit 4 en 5

Noteer ook evenl

26 en 2J :nei a.s.
! I WA-l }]*lT]0 EIlI,i0 0 ï r,
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uet oe€,u vo*t;bai, vol1eybal-
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vissen, brid.gen en uiel-
tèïïneil..
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Vissen 21-? 20-3
Uissende voetballers die geboren
zijn in de maand maart: doe je
voetbalspullen tijciens een uit-
uredstrijd eens in een voetbal*
tas *
Pas op: a1s je naar aechts
zie je links ni-ets doe een
in je zakdoek.
iam t1- 5 tt-t-4

kijkr,
knoop

Ga n.i.et steeds uit logeren, maar
sj.aap ook eens in je eigen bed.
Ien u;eelderig g:vormde jonge darne
kruist steeds Uu padr maar . o

helaas zijn er meer kapers op de
kust. ïle1 Ëar"rs gehoord van de
aanhouder uint ? Poet,s je schoenen
vaker mÍsschien helpt dat"
Stier 21*4 20-5
ffiin is beter dan
een verre buurvrouuto Financieel
gaat tt tj de komende tijden voor
de ruind, Ien grote ri jdende ulens
kan mogeiijk jln vervuliing gaan.
Beter ËÉn pils.le in de hand d an
1CI op de vlucht,
Iu$re-Linq.en 21*5 qg-q
Sportieve t,ueelingen gaan een
p rima ti j d tegerneet . Do e steeds
je rechter schaen aan je rechter
voeL en je linker schoen.. o

Biijf niet te.i*ng in de Dug Ctrt:
thuis staat Bën pan nasi koud te
ulcrden,
Kreeft 21-6 2A-7
ffi kriebets ? Het
kan zi jn dat er gras ap Urrl benen
begj.nt te groeien,
líorden Uu bloemen opgevreten door
snuitkeverso dan is er maar ÉÉn
opJ"ossing. Geef z.e een snuitslag.
.A1s Li in geldnood verkeerd, kijk
dan eens of er ook een eat in Uu
irand zit,
Leeuur 21-7 ?0-B
Beste L,eeur,r: al is de voetbal nog
u o snel n ji j ae hter haal t hem trlel,
U raakt i n contakt met ean steen-
geàt. En dat kan ulel eens de
s*rÍ eil;( e kant, opEaen È

FeestvÍerende Leeuuren, voor U

E*1rJi: tarnar,ral j"s 0uer,
rylepscl--?j:'-Ll9r s
Ii-ffijniijk een rnoeilijke
periode t.egemneL, U raakt in geld-
nocd ef r:aal<i, slet. Urrr auto in de
slnot, of breekt Éen been en de
km"ns rs affi1i+ez.à.9 C;li llw vriendin
{-J eJe br:ris tlcef t * iílner. daarna
bre*l<[ uncr i.-i C* z*n doarg helaas
=r:ri.jnt di e, ee i'itcr Ce r*cil< en.

bo
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ïjJeEssslraal 21-9 20-1 0-

Getalenteerde h,eegschalen,
laat Utu gedachten eens naa,§
de andere kant doorslaan. i

Len brommer is 1euk. maar uat
denkt U van een cariière als
internationaal,
ïn een gevecht uan man tegen
rnan zult, U een bsom verslaan.

2'! ""'! 0 20-1 1

In
z ak-
volap
u, e e l.<.-

laat voorai de moed niet
ken, uant de kansen zijn
aanurezig " Tip : qa in het
end ook eerr s ui t.
Uoocs!hut brr 2"1_-11 20-i 2
Uaarsrhuuing van de Sterren:
xijk deze maand extra uit, flrEt
qeldzaken. \/ooral in of rond
het veï d. i- aat U ni et in een
put Cuirran, uJ&arscltr:irlen de
Sterren u

Steenbok 21*1? 2U*1=-_-t n de, li ef de z.i. t dez e u/ËeK
àIles mee * i:ie1 even exLra
uoorzichti g rnet Uu gez0ndheid
en denl< Er0,ï: geen videof ilms
van de bovenste plank nemen.
LJaterman 21-1 2ll*?
§ffind vo1 drukte
Ën qezeili;heid. Verder een
nr"l'r;ti.q aCvÍes van Én vreemde
Ínail Ëf u::outu. U kri jqt, een
rneevallerije in praktische
zaken.

-ó.*a-a-t-l-a-

!rlT§'f 11.

*a a, rpelers vËoËger na een
uiturecjstrijd soep aange-
booen kregen; dit ji-'-,r cie
vereni-Eing Set"aald tlerc.

dat ir*t ',:*a:rJ*nioernooÍ dit
jaa:: *i js, rr;edet en KNV i:
diu.i-,:;.C..r* iri rt ueekend
i/iíi-; :lii Ën 2? ri:ei öp A.ri".l-and
tr;i : '.j i. ,j e hn i.J iJ e fi o

:e vrlqend* GUJ krant
..-.*icrt komt vari ,tc
iijkneien iovnb. mei-

_;aa:r: bestaan \,,4n Gid.

tJa Ë iffir:s na de wedstri jd G'u,l Ë*
Amr,:J- andia Ë ( B*CI ) erq i"ang
!n de lug Uut heeft gebivak*
i..^^*JK13E,l. Ur

Jat. hi. j daar *nk e1 * aandacl-rti ge
j-uist,eraarsters kkst en ui bJ.eg
heeiL :enPir*r: .:\r*l: het voet-
balspui.*- {; uLir lanq '??2'i
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ít'let 24 punten uit 12 uiedstri j-
den, 118 doelpunten voor en 1

(ËËn ) tegen is Geel ïJit 'i C
j"n de competitie een koplop er
die bij de tegenstanders
mi nderuraardi ghei ds comp I e xen
moet \reroorzaken.
De koningsschutter in het team
is ongetrrrijfeld Arno wlolI "Jie
met §0 doej-punten tekent v0or
meei dan de helft van de produk-
iien l-iij is er bepaald niet door
naast zijn schoenen gaan 1open,
urant als belangrijkste oorzaak
uar"r de ouermacht van het C-e1f-
tal noemi hij heel nuchter het
feit, dat het e1ftal het vorig
sei,zoen is qedegradeerd en in
e*n te lichte poule is terecht-
;ekomen. Daarbij komt nog dat
het team ruerd versterkt met aFr-
kele jonqens, uaaronder hijzeif,
die met dispensatie bij de Cts
spl*1en, maar naar leeftijd ei-
g*ni-i jk bi j de B I s horen. Toch
vinC'b, Arno niet dat, de grote
overwinningen te danken zijn
&an grotere licirarnelS-jke kracht
Ën meer lichaamslengte. De tegen-
stander uordt verslagen met de
rè,apens t,echniek r sflelheid en
spelopboutrr. Vonral dit laatste
onderdeel is Lr€ belangrÍjk.
Ar:no, die zich ti.jdens dit
i"ntervieu;1aa{ kerrnen als ie-
mand die moeÍJ.ijk tot ondoor-
dacht.e r,"ritspr'aken te verleiden
Ís, qaat hier tach uit zichzelf
tr.!aï c!ieper op in: rÍ,Je beginnen
alti jd vanuit de achterh*ecje
te tikken en komen z* naaï
uc;ren Ëm dan via a?n uan de
r,f eu,geis, uaaï me€:stai iiËnË
Cu* $n ldiimar Bakema spelen,
dnui ïe Ërsl<*n * ïk t,ik 0p hei
rni"cirjpnveld eerËt meÉ Èn els
::l* bal eenmaal op de uleu6ei
is ren ik naar voren en zoel<
Éi:r*, :,'. r;-::-,,, in de uerdgdiginq"
A.:_* jl( :ri;:r datar aanbied krijg
ii., r:i,j:"';*-) tr*:ak Ëp maat aanqe*
i:,.-r*':.: i r,', darl richi"*t ik als itet
i(.;ii^r ii,;:.. rts nf, ik neern hem eerst
ài1i1 r, 5r. a;rqn is dan meest"t:1 niet
::t:; irlur,.r-*i" jk, nr*eiat zul"ke 3iÍt,ua-
t -i.*s * r! veel uuorl<cmen en ik
uöir t,i:,;+ren a1 ,ue*t" rrlat Ík
riuen Íncretrt.
lr-er;ij,-; traÍner sn lxiner,

D€
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Jan Oud (van .laap en Leentje)
is Arno dii{ tevreden, Er uordt
vooral get,raind op techniek,
conditie en het sneL uitvoeren
van bepaaloe aanvalspatronen.
Doordat de leider a1le jongens
die komen Lrainen regelmatig
opsfeit is er een goede sfeer in
het elfLai en geen gezeur. Dat,
J an []r-:cÍ zouel de training als de
begcl*idir-rg he.lemaal al1een op-
knapt, is uoor onze goalgetter
eeen probleem en op de suggestie
dal een assistent om te vlaggen
veor lan toch uleL prettig zou
zijn, ailtucorot hij cioodleuk dat
je als grensrechter toch ook
best aanuri jzingen kan geven en
het ulisselen iegelen.
Het afrraken uan de aanva-l- vindt
Arno persccnlijk zijn sterkste
kant; niettemin is de voetballer
die hi j het meËst berrrondert aI
jaren niet mEer bij de topscorers
te vinden: Johan Cruijff u€ar-
deert hij voeral om zijn goede
passes.
Het eersLe elftal- van Gee]-lrJit
vindt Arnc te uisselvallig:
de ene kesr z.ijn ze goed en de
ane1ere keer zijn z.e de baI aI
kuli-jt voor ze tdetrn uat ze ermee
zullen dr:en. Van :.: ., andere eIf-
t.allen kijkt hi; net liefst
naar het uijfde, ulaarin hlj Ab
K:-euried een leuke voetballer
vindt.
Zijn ambilies in de voetbalsport
reiken nnQ niet buitensporig ver;
Ar"no zou l""let urel leuk vinden om
later in Geel*lr,.it 1te spelen
en als het, kan ook urel in eËn
hoqer qeklasseercJe clubr maar
hrt, \,*cirui t zicht dat je dan in
l'.lef, uu*l<,:j-nde r'reinig naar huis
i<an, i,:kt hem kenneli jk niet
nijsteï,
Benal.uÉ v0etbal.J.en, reoefent
Arir;: ircg 3 andere sporten, in
vcriqarde uan u0Gï'keur:
uoileyhral, i*ilnis en taf eltennis.
ilet, aarit,:ekkelj.jke van voetbal
r.rindi hij ciar; je veel loopt
en van i;ol1e yi:rI cjat je sne.,j_
rïoeï; ïrtAe§tËn §

A::t'io heel'i' iiet bi"l Geei*LJit
i:es-'1. r't*r3r zijr-, rlrr* al zou hij
rel ur:jtË va..i *:.' irril- j"en voetballen,
*Í jvr o:i:L;s:, i. ci rn t;oer.nooi en,
Enr t eiq];l:.if "1r-i,ti met Amelandia
rr;:.:. t in hei: n.".r, r. J- r,sy-1 de iaatst-
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qenoemde club uit r voornëii]Ë*-
i- i jk omdat het PUbli ek daar
z0 te keer gaat.
Cver trlat er gebeuren moet 1 ai*
het kampioenschaP behaald Ísu
maakt Geel-lijits produktiefst*
iroetballer zich nog nie L dï '*
Df het een feestje of een
ioernoci een ureekeindje r:Í:
stap rriordt, dat laat hern ï,:-ri,#*'
iijk koudo Het gaat Arnu rf:'-'
danks al die doelpunten keii-
nelijk rneer om het sPel narr
crn de knikkers.
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