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Het jaar 1 gB4 loopt ten einde en
omdat het gebruikelijk is aan het
einde van een jaar achterom te
ki jken en omclat 1 984 vooi Geel-trJit
zo r n bi j zonder jaar uias , hal en
ule hier nog enkele herinneringen
oP.
In 1984 heef t 6eel-tr/it historie
geschreven door de urerkelijx
grandioze viering van het 50-jariq
bestaan n Zou,e1 de toernosi en aIs
het feest, de receptie en het
jubileumboek legden voor heel
Ameland get,uigenis af , dat, deze
club nog uat meer kan dan tegen
een bal en anderrïians benen t,rappen.
fiasr gevoetbald is er natuurlijk
ook. De D-1-juni-oren urerden onbe-
ttulst kampioen en de andere elf-
tallen handhaafden zich, aI vër-
keerde het eerste j-ange ,ti jd in
degradatiegevaar. fn kuantitatief
opzicht bleef de club met,5
senioren- en 6 juniorenelftallen
goed 0p peil en dat is in de
eerste plaats de verdienste ï/an
de trainers en de elftéLleiders.
De kuralite.{.t m,,.,:ten u,e vooral
bij de jeugd zoeken. Daar lopen
in elk e1ftal rsel enkele talenten
rond an urat dat betreft megen
rr,e van de toekomst het besie
verurachten, uJare het niet dat
zich a1 jaren het verschÍjnsel
voordoet, dat veLe jongens in de
leeftljd van 16 tot 2"A jaar een
groot deel uan hun ambitie voor
de voetbalsport verliezen. Gek-
schetend uordt dat meestal ge-
usten aan het rsteppentt en de
onvermijdelijke ger:olgen die dat
v0or de kondit,ie heef t. Uooral
oudere spelers die inmiddels ÉËn
of meer blokken aerï het been
hebben, kunnen daar nogal smalend
aver uituraiden, ulaarbij de koe
rnaar a1 te vaak vergeet dat, hij
kalf gerrreest is n Zonder de invloetJ
van een nngeremd uitg;;lansleven
te cnrJerschatten, moeten uB er
toch uan uit Eaan dat het, van
onze 16 tot 2C* jarigen natuurJ.l jk
hee.L uat extra motivatie uergt
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ofir na 5 dagen van huis geuJeest
te zijnr fi09 eens aen groot deeL
van het uleekeinde in de vset-
ballerij te investarenn U0cr uÈr-
schillende jonge spelers is dit
zelfs een reden om uoorgoecJ of
tijdelijk met het voetballen te
stoppen. lvlisschien kornt het rol<
hierdoor dat het spelpeil van
met name het, eerste en tueede
elf tal rr;at tegenvalt, als je
afqaat op de vertr.tachtingen die
de spelers aIs junioren ireL:ben
geuek t .
fen ander Dunt is het onderhr:u-
den en verfijnen van de baLvaar-
digheid. fen of tulee uurtjes in
de ueek onder vaak verre van
ideale omstandigheden geringe
en eenzijdiqe belichting, koud
en vochtie'"rra€L - zijn niet vo-l--
doende orn de techniek te vervol-
maken of zelfs maar cp peil te
houden. D€ meesie speiers van
ons komen zondet rneer te'*rreinig
met een voelbal in aanraking"
Het is natuurl i jk ni.et m0 ge-
lfjk en uaarschijnlijk zel'fs
niet urenselijk om de spe.lers
4 of 5 keer per u.reek u0or aen
training bij elkaar te rcepent
maar de spelvreuqde en de arïl-
bitie zouden dusdanig moeten
zi jn, dat zo\)ie I de jeugd als
de senioren individueel- cf met
kleine groepjes eens uaker
uat met een ba1 qinqen dceno
Het straaLucetbal uan uieleer
heef t rrrat dat betref t ri -"tke
vruchten af geurorptsn. Ij r.; ,loriJt
trrel beueerd, cjat straaivoet.'i:ai
vanurege hel drukke, qem0torÍ*
seerde verkeer levensqevaer-
lijk en zelfs onmogeiijt< Qeuici-
den is, maar in de eersle plaats
legt de gemeente Amelar":d zui-ke
royale ronduegen aan, cjat i:e L

niet, Ianq meer zal rJull*n of' je
kunt niet aLleen tÍreeï cp streat
voeti:alienn maal: er zeLfs lri;r<-
nÍcken en siaper: * In ie íu:i:eJe
plaats -ii!gsn Ërr rnet ;"ia!ïe ir
Buren, :i€[1 gront aante], t::ap-
veldjes bij de kairp*aïlioËide-
rijen, dus aan acccmrílrdat.ie
geen gebr*k o Al-s straks cit
dagen Ldeer qaan lenqen en dt
t"v"-series, music*bpx en
videofilms iedeïËen tJe í'rËus
uitkomen, is het de rn,:eite vi.1ir

het 0veru,egen uaercJ eer-i nal ui;
de kast te haieri en ie s'l::aï:mc

wa h@I<&renï+r 3 ne1.
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Ieden eens r*at soepel te maken.Hier en daar ean stuk of r*et bal_goochelaars of partijtje spelendevoetballers brengt bàvönOien f.vÀrdigheid en sf eer in r,ei Jorp.Een andere oorzaak van het ulaLteleurstellende spelpeii-is mis_schien, dat het, spel bij de àma_teurs, in navolging ,.n"d* profs,ulat teveel gesyÀteÀatiseerd enqeorganiseerd iso ïevee] spelersspannen zich vooral in 0m de ap-dracht van de trainers of coachuit te voeren en het komt aI tezelden in hun hoofd CIp eens ietsverrassends met een bal te doen.Natuurlijk moet er een taf<tief*u:orden uitgestippeld, maar ditmag nooit za ver gaan, dat alleindividualisme uordt onderdrukten dat alle spontaneïteit ilrordtuitgebannen, Dit t aat,sià 
-rou

trouuens betekenen dat À"t voet_bal voor de toeschouu er een grootdeel van. zijn aantrekkej-fjtneia
zou verliezen en vaor de épelersuiteraard ook. Zolang *, turonn"nurordt geeft systeemvóet,Oai nogue1. enige bevrediging, *àà" aan_gezien er nu eenmàa1 -óok ueL Ëensverloren ulordt, en ín "o**i g,gevaIlen, een ieder tgel bekend,zelfs heel vaak is de kans grootdat de lol er lanEzame"ÀànO
helemaai afgaat.
ïtn jaar ligt achter ons, eenJaar uaarin in Geel-trJi.t ieelgoed uerk is verrichtn kJat echterde zaak u,aar het aff eÀaài-omdraait, -.de voetbaluporio -tàn 

hetallemaal nog ueh.t Oeiur- *nplezieriger. Laten ue nopen dathet,ni-euule jaar u6or iedereen eenurcoaging betekent 0m er qua spel_peil en spelvrer-rgde uat *"-", vante maken dan in tiet "Fó"ioi"nj aar.

Frans HuIsebos.
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iÍ ALGTMENE LEDTNVERGAOËRING

De Algemene ledenvergadering van
Geel-ltlit is op DONDESg{6-_.3 *krnuqr:L.
N oteer deze dag vast in Urs agenda,
De vergadering begint om 20.3CI uurr

x KANTÏI\[ VFÏJI,ILL ÏGER5

0p donderdagavond 1 0 januari is
er een informatiÉ-àvoÍ-rd uoor alie
mede,.rlerkers van de kantine " lp
deze avond zal het een en ander
uitgelegd uorden over het ulerken
in de kantine. A11e vrijulilligers
krijgen nog een uÍtnodiging.

* K tRSïZAALUOETBALTOTRNOO Ï
0p maandag 24 december en uloan§-
daq 26 decemher is er uleer het
bekende zaalvoetbaltoernooi in
de sporthal te Nes" Uoor mael'
informatie zLe elders in dit
blad 

"

T PARKTREN OP DE NOORDIUAL

Dit punt is in het verlecien ook
al eens aan bod geueest, maar
voor alle duidelijkheid dan nog
maar eens:
PARKER[N CP HTT FÏ[T5PAD ÏS
UERBCDEN.
Eegin 1985 met een goed rJCor-
nemen en parkeer UUJ autct daar
uaar het hoort.

T OUD PAPÏ[R

0p zaterdag 5 januari is het
A-team aan de beurt cm het cud
papier op te halen.

HIT BESTUUR UANl VU G[[L ijjIï
IlJ[N5T \.IIRDIR trEDERIIN :
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tevens verzorging grafuerken
en taraties
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Eeste Gee]-irlitters,
U zul t urel denken rr,at is *i" t, al arm.
Het gaat hiercm, aan het eind r,Jarl
het jaar is gebJ-eken det er in het
TCï0 en LnïïC gebeuren eerl achter-
t.ri.tgang is qeconstateerd, en dat
is jammer uant dat betekent dat
voor Geel-Lilit er ock minder inkom-
sten in l-iet J-aat je komen. Daar zi jn
zouel de junioren eLs de senioren
de dupe vàFtr 0m dit ueer öp peÍl
te krijgen is hier een huis aan
huis actie voor nodig, uanl er
zÍjn altijd u;eL ureer mËnsen die
voor het eerst of opnieur* rrlil ien
gaan spelen.
Daarom vragen uij voor deze actie
vrijurllligers, uJant ure kunnen ditnlet alleen. Dus als U ona rrlÍlt
helpen, be1 dan 2331,
L aat ons niet inffiou staan,
urant het is voor de uereniqinq
Bn niet voor ons zelf, dus 

*beÍ 
* . , .Laten ue hopen dat net dan ujËer

de goede kant opgaat.
Beste mensen, alvast bedankt,

i-i aTaJa
rylefiserr , ii-r,:
uifl"er: gaan
foontje is
bij U langs

Jos en Anita Bult'e
T0TC/L0ïï0 GtEL-trlT
ïEL. z 2331

Cii lezen en alvast
spelen ... r. een tele-

voldoende en uJe komentlw
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van & ,rr,o*5agre*§Ëe:L -
Nu Joep 0ud en ondergetekende zich
suf studeren uoor het ciiploma l,lsF*
sportmassage kornen i,.,ij Ín cnee
Ieerboeken dinqen Legen urËarvan
u,i j denken dat het goeC zou zi jn
enkele uan deze punten eens onoer
Uur aandacht t,e breneEfi e

K Iarlnp.
\leLen van ons kennen dj-i: uersciiijn-
sel en uleten dat cJit zeBï pijnlijk
kan zj"jn"
K ramp kan uoarkomen ulorejen dorr
een ql.oedq f rÉ-actLviteS.t,smassage
maar aangezien ule gËen goede
masseur altijd blj de hanrJ irebben
praten ue nu alleen even over het
punt hoe te handelen als ecn van
onze medespelers kramp heef,t,
0orzaken die tot kramp leiden zijn:
Br vermoeidheid"
b. koude en afknelingn
c. hage spierte!-rug (="panninq)
d. slechte d*orbloeding \Jan de

sp i" e ren
tekort aan zouten (bij over-
matig transpireren )
stoornÍssen in de u.raterhuis*
houding.

De kramp komt meestaL i/c0r j"n de
kuitspie::en, De spieren trekken
samen dus uerkorten zich " i'iu zíen
t,ij alLijd dat medespelers de
hiel in de hand nemen en met de
andere hand aan de voetz.nr:1 EËn
tegengest,elde druk gaan uÍtcefe-
nen op de spieïen"
Dit is niet de beste inetrrnrJe !

Doordat er kracht trrordt qezÈl up
dp samengetrokken spÍerureeí'seis
bestaat het gevaar uan beschadi*,
gingen daarvan omdat dus tuee
tegengesteld geri.chte krachten
op de spierueefsels inuerkeno
Beter is om cie vcet i-n de anrJere
richtinË Le brengen dr-:s met de
hand op de vaetr,."rrJ en dan vcör-
zichtig t*ge ndruk gauen (Oul-
vergrËting uan cie uee rstand ) "De ont,sp;-.-r,rinq zaL il3il srrei
vclgei-: a l,cc b*t,rlr is de zËn *!fschudmetliederj Doar Éen aàfi*,
hffiru-l§j.s ci:e §,ct^irrnrjin q ueil
de kuitspieren met Ce fra--:* uit qe-.
voerd zal Ës Ëen gËgeuBn mcrnent
de ontspanning optredeno
Het is een vai1l-ge methc*e urfitlï*
bij de qetroffen sportman zeif

=-1

hoÍ€L öe lonq
boncshotel

wÀpetl \'.111 ÀntelÀnö,,

amelanö tclc[oorr r,íloÍ.20tó

EilELRNb
te|,2212,

HOTWERb
tal: /472

camping
supenrna nkt

' I 
k]r,i,n uàarb4terí

wEN§ï GgEt -wlr vegl. succe|.

,b'.q1q,WÉPperl,"
k1 SrEAK+{ouSs.

b/\'/ \r\

Tet, 2o7l

voor el u,^lte torruen enLe ve.to,r,^rerz
objectarz Staan uíj umr r.r kloar,
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passief kan bliju*n sn de kans apblessures is nihi"l,
De eerste rrechode l rek,nelnc je)
is hiermede niet uBrcoroee.ld naa.r
mag en kan eigenlijk aij_*en tre-
gepast, u;orden door Ëpn orvaren
helper die ue*t iraar nij nreE L:ezig
.l5o

De volgende k*er zai ii{ infl,rrrnpren
over het gehruil< van aLcoiicl in
de sport, íiver d* uitrrier:kinËl van
het roken en h*t qei:ruik of niÍs-
bruik van smaers*ls diË Jnze
b-i ilen zo rnooi rrod Ër.r kjal:rn naken 

"

Jan Verbiest.

karmpioen
De eerste kampioen van het sei-
zoen 1984/1 gBS bi j Geel-trJii is
nu aI bekend.
liJoensdag 12 december ujerd delaatste rrredstri jd met S-0 geuronnen.
Slachtoffer uras de voetbaluereni-
qing Anjum.
De overuinnaar en tevens de
kanrpioen is het D 1p u p i 11e n
team onder de ue@
van:
Bertus Oud en jan plantenqa.
De D 1 pupillen hebben 1D rued-strijden gespeeldr.e rrronnen zijen 1 speelden ze gelijk. Het dóeI-salds uas 4A voor en maar 6 tegaFl.Ien monsterprestatie kunnen ueuel stel-L en .
De verantursordelijke jongens zijn:

Rene plantenqa
sander §eurts-Andre o oorn.*l;ï::lli:

pedro Kooiker
Irulin Kieuiet-Johnny dË Jong-Aldert

, van der lLJa]

Richard de Jong-0taurice Kieuied-
S.i.egfried Kooiker

trlissels: Cris Brouu;er*tddy Bei jaard.
De redactie en het besÈuur kunnen
niet anders zeqgen dan: GROïE KLASSE
J0NGENS VAN D 1 en uan harte ge-
fe1Ír:iteerd met jullÍe behaal_de
K AÍYIPÏCTí\]5CHAP

kl: f{f3
ïAXICËFdïRÀLE

Afu\EKANb

vffi, ÉL $w vë&vö6íë
&K vnn{, 6et &dËfiË H&-r VËt&.

frxureaus sï ,frfi,&§ÉtrG dd NÉs V€§, §tfu

{ §rl<fs ffiel& Íswr7ffi#i"
[ #er( ,fu6ls ess"é &. i

-cr*Wtusne .'-ffqffi

,84ötroU*rffi§. _ ffiffiffi
Q#*ge*t&mrg

PASSAGItrR§MIËru§ïffi ru B.V"

BEE*E*uffi ameri*qrom.

TtrtEFOON : 6tU._ gr:.*ererE

algememe zeken

au'bomatÍeehe
irrlo ver*rek *
tijd"en'wam d"e
veerboten
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ririst Lt :
dat The A-team inmiddels een

bedrag op haar spaarrekening
heeft staan dat ae Í\ 450r--
benadert.

dat de senioren in nieuue shirts
voetball en

dat Geel lrit l trainingspakken
aangeboden heeft gekregen
van bakkerij Henk de Jong

dat Sjors een enorme pegel in
de benen heeft

dat de kiJkdichtheid tijdens
de interland 0ostenrijk
Nederland erg hoog Bas

dat dit op I t conto van Geeltrit II geschreven kan
ulo rden

dat er in Geel trit S HERF0RMERS
rond lopen

dat sommige A-junioren brommer
training nodig hebben

dat deze zelfde Ats ondertussen
een verdlenstelijk debuut
in het tueede hebben gei-. maakt

dat er tureede kerstdag h,eer. een zaalvoetbaltoernooi
voor senioren plaats vindt
( + A- junioren )

dat de pupillen en junioren
op maandag 24 decernber inrtde SIenktï hun toernoài
hebben

dat David zich in de ti id
vergiste (omschrijvlng
voor versliep )

dat hij om 10 over zes uakker
urerdl helaas voor hem inde avond

dat onëe correspondent uithet oostbos in het feest_uinkeltje gesignaleerd is.
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HahohanH
geld en goede raad

van Heeckerenstraat 12, l,Ies_Am

*ol. 1À1r
. L.).

bo*ltng

amcrbe mentsparh
Neó-Arra , veRogksBAD TeLt 237g

fh. Iietz
Strandr+eg J

Buren-:im

a1le verzekeringen
oud en vertrouwo

a,dres.

DRANKEN HANDEL
aanex *:tzrneladcst al ío n

SALLOT^eR.W€É 6, NÈs TEL: Q3Gt2

ÓN

Eede brar.tdi.g,,
^, ook,;oor heà alhalen ,.íí

PATAI en 6NACI(S

Creà?EttD YÍ,.7A enZ}
l^ reoece
9r-

e?goézandt:eg 4 erzzlz - Cïm

dat le daar caarouflagematerlaal
aangeschaft heeft om de sinter-
klaasdagen anoniem door te
brengen

dat Nico en Joep zich na een
tralning afreageren op ,een
aantal bok (of-is tt geit)
etaande dames

dat ze deze dames gretig oe-
sprongBn 

:

dat Bob een racefiets te koop
heeftvoor+ í 300r--

dat over dit bedrag met Bob
valt te praten

dat Gerard door een fram-bus
bij het voetbalveld.van
Itlilperboye 1s afgezet

dat Geel tJÍt 1 een buàje 'van
v.d. lrley uit BIija (z)
gekraakt heeft i

dat de redactie een ieder die
dit Ieaet een verschrikkeliJk
goed en sportief NieuuJaar .,

to euens t
dat dit rt uas.

at trrmfem
1 ' De U 1 pupill en, karnpicen

dat zou iedereen Eel uillen 1Opt
?n Hun leiders B.0ud en J.

Plantenga, docrqean 3pt
3. Ër.ter Schure, voor de

tegenstander aen dure
tevens autoverhuurbedrijf Bpt

4. de kepiebox in de kantine
altijd leeg en toch gedr"rldÍg ?pè

5. [Ylarcus en Ne 1, ae zijn er
ËUO
*}
í5

meestal uel
ttJalter Kieuried, ademloos
PeetJe, leat je binnen
voor een beetje
UJilly l'4olenaar'e P.P, =privÉ parkeren
A-juniorefi, A men
Te \rr0eg aanuangsuur op
Ameland

Ept
5pt

4pt

3pt
2pt

cpt

É)

óJa

iU.

tlet dikt<e stip eenot,eerd:
Jos an An!te Bulteu Lotta Ieed. &
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ïraditiegetrouu organlsee{t
Geel UJit ook dit jaar tr,eer het
oexgezelllge zaalvoetbaltoer-
nooi in sporthal De Slenk te
Nes.
Het toernooi zal dit jaar trlor-
den gehouden in afulijking van
voorgaande jaren op maandag
24 december en op Ze kerstàag.
De maandag is geraserveerd vóor
onza altijd zeer enthousiastejunioren.en pupillen en op
tueede kerstdag zullen de A-
Junioren tezamèn nnet de senio-
xen de gelegenheld hebben omelkaar op hopeliJk felLe ensportieve rnanier te bestriJden.
UeIe bekende namen zullen aan
beide toernoaien meedoen, enhet belooft dan ook rseer Éengroots spektakel te uorden.Natuurlijk uordt er ueer eBngroot aantal menaen op de
tribune veruacht komende dagen
om hun favorlete zoon, dochler,
verloofde, vriend, man, buur-
man aan te moedigen in de
kokende axena.
Voor droge kelen (Ooor het
aanmoedigen) is uiteraard de
kantine ueer open.
De ríedstri jden beginnen r s-
morgens al vroeg dus kom
tijdig aIs je tenminste niks
van al dat moois op het groene
ueld uii_t missen.
A11e deelnemers uorden var-zocht het uedstriJdschema goed
door te nemen, ook al in ver-
band met enkele uijzigingen
in het uredstrijdreglemen[.
0m de kosten van eàn dergelijk
toernooi uat te dragen, i" hetinleggeld voor de sónióren ende A-junioren gesteld op -f Sr-per persoon. Dit bedrag moet
bij de aanvoerder van het team
u,ordelt betaai-dn
Snee junioren en
cok d-il Jaar bJeËr
1 egUei d.

pirpillen eijrr
vrÍ j uan in-

0e rsedstri joen uorden *,eer qe_
leid dooi' gerenomeerde scneios-
recnter van GeeI UJi t, 
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qE/eL,vltï Ë, ?e I(ÀL§EN p 2.2
AIs ik zaterdagmorgen 1 S december
op het voetbalveld verschijn omde B-juniorER eens aan lnt, uierk
t,e zien, schijnt er een urateriguinterzonnetje, liqt het bijveÍder redel i jk bi j, al ie iret voorhet ulestdoel hier en daar uratdrassig en eijn de BUpiIlen vanleider Jan Oud (van Jaap en
Leent je ) a1 druk met hun urarminq
up bezig. Voor dcelman RenË deJong lijkt dat het meest ncod-zakelijk, rgant hij beueegt zichalsof zijn gerorichten mei bouten
en schroeven in elkaar zijn ge_
draai d, lJanneer de jongens van
De t/É1den ook zovÉr-zijn, blijkthet dat er geen scheidsrechter
is. De man die jn het boekje
van de bond staat, Ëen hoàg-
9!Ofaatste geeltrritter, blijktniet thuis te zijnr Bn na àniq
overJ.eg met Jan Oud en He*selKienstra urordt besloten dat ikde fluit zal bespelen"
In de eerste 10 minuten hadden
de geeluitten meteen a.I Ëenlicht overuicht voornamelijk
doordat ze zich ulat beter aào-pasten aan het gladde ennogal zu,are veld. Dp het mid-denveld troefde AndrÉ (Gurbe)
de Jong zijn tegenstanders in
d". persoonlijke duels regel-matig af en paul van der-Haring
speel de als laatste rnan heel
bekeken, soms zelfs tuat te laco_niek. Voor rrlilde het nos niet
grg, doordat onza drie spitsen,
Edurard, Johnny en Eric hun
tegenstanders niet op snelheid
konden kloppen. LinksrnÍcJden
trJilmar gaf een paar bruikbare
lange passes af, maar die
ulerden meestal een prooi voor
keeper Feye rran De UJ8lden dre
voorlopig. !og veel pro flijt.
had van zi jn geuloonte 0m vervoor zijn doel te keepen"
I n he t, trsee de krr,arti e r ven deeerste helft kreeg De liJstdenuat mËiir greep op"het spel
en het uierd langzamerhand eenaardige uedstrijd om te zien:beide ploeqen zochèen onbe*
vreesd de aanval en aIs hel
even kon uerd er nog geschoten
ook.

wtË KÉNT Z€ }{rtï
ríÀ§ïoeHTeN 11ËÍ ttÉ.
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Geel tJit leek even ean vosr§Pronq
te Ëaan nemeri, maar het rommel-
doelpuntje moest !regens buit,en-
spel uorden afgekeurd. fven Iater
aarzelde de verdediging met in-
grijpen, maar gelukkig maakte Ëen
van de aanvaLlers uan de tegen-
partij handso Cndanks het accent
dat beide ploegen BP de aanval
J.egden, ontstonden er rrreinig echt
gevaarlijke r$omenten. Daar uJaren
oak de belde doelverCediger§
debet ÉBFlr Ren'e sÈond heel ont-
spannen en zelfverzekerd te keepen.
Van de stroeve rnotoriek tijdens
de uarming up uas niets mËer te
bespeuren. Had hii daarmee de
tegenstander zand in de oqen uiIlen
strooien of rr,as dit uear een van
de bekende clounerieën uan deze
olijke snaak?
Na rust uerd de wedstrijd nog
ueeL leuker, uant toen kuamen
de doelpunten. Leider Jan Dud
had een taktische inEreep qe-
pleegd door LJiImar van de links-
middèn naar de linkerEpitsPlaats
te laten opschuiven. Daardoor
kulam er op die kant mser snel-
heid en schietkracht in de aanval.
0p rechts ging Edruard het zi jn
tegenstander ook steeds lastiger
maken en Johnny Ytsmar die voor
rust zijn draai niet za kon
vinden, liet af en toe zÍen dat
hij een paar verrassende kaP- en
draaibetr.,s,ilii:;err in huis had"
Het eerete succes uas echter
v0or De lrJ8lden, toen een uan
de aanvall"ers op links vïak bi j
de doelliin Éen Geel ldit'.rerdediger
uitspeelde en e€n voortreffeliike
voorzet Iosl iet uraar doelman RenË
net zi jn vt"rist niet tegen aan kon
krijUen, zodat sËn andere aanvaller
onhoudbaar kon inkoppen. Het ant-
broord van GeeI tdit liet nieb lang
op zieh uachten: bij een aanval
uia fcjrrJard had doelnran Feye van
de tegenparti j uleer eens het ruime
sop gei<ozen ën f diÀ,ard e traf t dat
keurig ef door eie ba] over hem
heen naar links te spelen ruaar
tr.Jilrnar in vol1e snelhei d de pan-
tcffel er tegen aanzette zodat
de CIp de doellijn staands vËï- l

dedlger de bal al1een ma&r hoorde.
De ld8lden koos vanaf de af trap
meteen ueer de aanual er! de GeeI
tlrit verdediging had het er ef en
toe knap moeilijk meeË Leo Beekema
en Peter ele Haan nnesten ilink
knokken 0m hr:n grotere en forsere
tegenstanders de dncrtocht Le be-
lettenn maar ze tsonden €en Prlma
.: ^,^+&ir&uva
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ïoch l"í e i: het, trseede tlj§]" **:n*
do*J.punt ni.et lang fi* r.ich
tgachten, al m*et gËa *§d dat
de jonqens uít Darnuuor.lde dear
urel u;at goedkmnp mankw*rnen,
u,ent teen ean aanc,allmr de bal
in de buurt va,n d,w penaJ-ty*t5-p
kon aannËmer gi"ngcn /é GseI ldit*
verdedÍgsrs heel belangstel-
l-end staan ki jken h*s handS"g
htj dat deed. Ze gingen Ln
hun gastvrÍjheld zelf,s a# uBr
dst ue hem ook nog de meest
gunstÍge hoek om te scfiren
Lleten uitzoeken ën t.sen kon
fienË er netuurliJk aok niets
meer aan "doeno AIe alle
Amelanders ht"ln gastmn emveel
comfort binden, dan Eaat, de
toeristische s*ctor htÍ er goulden
tijden tegemoetu Een van de vatr-
dediger§ \Jën de gest*r: vmnd het
blijkbaar snk brat t,e sskr want
hij de dmarep valgende Ëeeï
LJitaanval uerrasÈe hij uriend
en vÍjanC d*nr i n sen p*6àmq
esn veisrzet te r:mriersehÉBpetl
de b*l Imngs aij:"r e§.Een d*el,*
ínan in het n*t t,e prii..i<en*
ïn de laatste fase uan eie
stri jd prob*erde Jarr Suej de
tegenstander nog 3n veruarring
te brengen dot:r íïarc Ket,eSaar§
in te zetten* De manier kr&ërflp
deae knaap zlch enÍg*rín*
schrijdend àussen he* s*ni"jdge*
unel beuoog, d*ed ín mersbs
Ínstanti*s danken a&n esft
verdulaalde ueJ-dbioJ"cog dí*
zi jn botaníseertrornmel es&s
ktoijtqeraaktp m&ar hlj bewces
al spoedig zi"jn uamrde e1s
uerstearder uan de wíjandeli:ke
spelpatr0nen o

0ndanks veruoede **rgin6en v&n
beide kanten kwan"r ffi:r .tn de
2*2 stand seen v*randeràng
meetr en dat h*efde mpk ni"et
t*snt het u,&§ **àgens i w*mxsàn
Ben juiste uliteJ"ag* i".let ii,&§
bovendimn sÉn pret-t,ige wad*
stri jd Gn t* f -l"c.rÍ ten, r:Í et,
in d* l"aat.sue pJ.aate e:r**r hct,
cfirtr**iii ulaqwee.l{ v&* Ë&n ï/an
de i*àii;:z'e var: íJe M§lden en
Fnar;s :iienstre* Als snhrubi*
sp el ixrësrs iJe rue ds èri j d e ek e r
de mo*tt,e eR aËn G&&s k*urj*
umeteR ssaard 
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