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Cherchez íd Íqrm" /
A.l" geruime tijd spelen bij Geel-''iJit in enkele jeugdelftalien meisjes
mea en ze dcen luat oal vaardi gheid
err entnousiasme belreft niet ondee
voor oe jongens, in competitiever-
Dand mogen deze meisjes blijven
meespeien tat ze de leeftijd hebben
bereikt dat ze lot cie 8-junioren
gaan Dehoren. Als ze dan rr,li11en
blijven voetballen, kan dat al-leen
in elftallen die a.lleen uit meisjes
of vrouuen bestaan. Zo op het eersle
gezicht lijkt dat niet te rijmen
met de anti-discriminatieuetgeving,
maar de K "[i . V .8 . za]- best een aan-
tal arqumenten kunnen aanvoeren
om de scheiding van de geslachten
in de voetbalsporL varraf een be-
paalcje leef ti jd le verdedigen.
Bovendiend moqen jongens van 1 4
jaar en ouder ook niet in gemengde
eIftallen uitkornen.
Het idee om tot 14 jaar gemengde
e.l-ftailen te laten voeloallen kan
voortgekomen zi"jn uit de noodzaak
net vrouurenvoetbal uit de impasse
te hal-en, uraarin het bi jna vanaf
de invoer j"n ! verkeerd heef L.
Al jaren spelen in de afdeling
Friesland van de K.f'.j .V.8. slechts
errkele tiental-1en vrouurenploegen
en van enige qroei is nauuelijks
iets te bespeuren. Bij mijn ueten
zi jn er in het vr0uurenvoetbal
helemaal qeen jeugdteams. lp die
manier heeft het natuurlijk geen
toekomst. Uoetballen is nu eenmaal
een sport die je van jonqs af aan
moet beoefenen om Ër zoveel van
f;erecnt te brengen, dat jezelf en
je leamgenoterr er aardigheid aan
hebben.
;re meisjes die nu in oe D- en t-
pupiflen spelen, kunnen dus uit-
grr:eien tot go*de voeloalsters.
leL probleem is echter, dat het
er maar een stuk of vijf, zes zijn.
lie zull-en DVer enkele jaren qeen
eiftal kunnen uorrlen en de kans
is qrcot. dat hun uoetbalcarriàre
een vr0eqtijCig en geruisloos
einde xrijgl.
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Dat zou jammer zijn voor hsi-i-
zel- f en voo r Geel-ldi t. V oo r de
meis jes zelf , omdat er' ,3p hel
qebied van de veldsporten \JCor
hen geen alternatief is, ten-
minste nÍet op Ameland. in ver-
enigingsverband kunnen ze alleen
gaan volleyba1len, tennissen of
op eymnastiek gaan . lYi€t al I e
respect voor de voLleyoalsport,
maar urie er behoefte aan heeft,
om een paar uur per uJeek f 1i nk
in de buitenlucht te rennen
en te zuroegen, die komt óaar
niet aan zijn trekken. Bij nel
tennis 1i'gt dat iets gunstiger,
maar dat is ueer geen teamsport
en persoonlijk blijf Ík het
een urat dierentui-nachti ge toe-
stand vinden om met, 1 of enkele
soortgenoten in een gazen kooi
een balletje heen en ureer te
s1aan.
lJu zuLlen er misschien lieden
van mening zijn dat voetbal
geen sport voor vrouu,en is,
tenminste niet vo0r meisjes of
vrouuen die in sexueel opzicht
bijna of helemaal- vol-urassen
zijn. Argumenten, dat de
l ichaamsboutr.l het ui tvoeren van
de nogal abrupte en krachtige
beu.regingen die het uoetballen
nu eenmaal vereist en dat het
qeuroonuieg geen gezicht, is
lijken nogal zuak. Het is noq
niet zo heel Iang geleden dat
de publieke opinie spnrt Uber-
haupt niets voor vrouuen vondn
0p enkele inuoners van Staphcrst
na is men daarvan uJel teruqqe-
komen en het is nu zelfs zo, dat
van een hogere ulaardering vocr
mannensporten als kijkspel ook
nauurelijks meer sprake is,
Daarmee uril ik niet beureren
dat elke door mannen becefende
sport per definitie eeschikt
zou zi jn voor vr0uuJen, maar ik
durf rrlel te beueren dat de
meeste sporten die traditioneel-
uitsluitend door mannen rr.ierden
beoefend ook geschikt zijn voor
vrout eri, dat vrouuien daarin uit-
stekende prestaties kunnen leve-
ren en dat ze ook kunnen zorgen
voor een boeiend schouulspel en
dat laatste zeker niet in de
eerste plaats omdat, net s0 urie
so prettig is naer vrouuJen Le
kijken.
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Ir, nu ncet merr nieL aanko!'nÈn met
eeil sport ais Doksen, uan! dat
is iriderdaaci geen sport voor
vrouuen, maar evenmin voor mannen.
ïeruq naar onze vrourrrelijke jeugd-
speelsters. Dcor deze meisjes
aen aantal, jaren met rle jcnqens
mae te laten spelen, neeft Geel-
,Jit zich min of meer verplicnt
te zcrgen dat ze ook na hun vaEr-
tiende jaar kunnen biijven voet-
ba-l len. Het uachten is Dp t-r c t
initiatief een trainer-coach aan
le steiien, die zich oel_ast mei
de vorming van ean meisjeselftal
van 12 tot 14 of 14 rot ia jaar
cat irret,tertijo aan de coírpet,itie
Kan qaan deelnernen. iret u.iaLrrler,
r1 naC!.tr,i-Ii;k 0,1 ( cp Èen v,J_l Jjen-
de aarrvulling van het vrr"ruuelijx
iedenbestand met enerqieke,
spcrtieve leden van het scncne
qeslacht die licnamelijk en
Eeest,eJ-ijk cver voldoende in-
casserinqsvermoqen DeschiKKen
.rrn te tackles van de legenstander
en de op- en aanmerkingen van
coaches, medespeelsters en Lru-bliek te kunnen verulerker,.
Dat die aanvulling er komt is
orn nog een geheei andere reden
van belang: Geel-ulit is maar
een kleine cl_ub an kan sons
net moeite voor e1<e jeugocate-
gorie met een elftal de ci:mpe-
t,itie in. In aangezien niet te
veruJachten valt, dal het enthou-
siasme voor de voottpiantii,g
bij oe jonggehuuden in de i<onari Lle
JarBn drastiscn zai- toeneinsn,
1<i:rr het, binnen afzienDare ti;c
u.rel eens bittere nooCzaak uJordBri ,rnei-sjes in de jeugdelftaiien t_e

I aten meespelen.
.1 aarom ineis;j es, inaak je trcj:st(err )nat en uordt lid van Geel-,-uit.

: rans !-luiseDos.

$ï?

w

'e,qerublrg
PjSSAGIERSD|ETSTEN B.V.

§ffi1du* 4 gL55 cï ;. - exELaxn

ïEI,ffiOON I 6l-11- eutore
algenene zalen

2OO1 autonatleche
i::L" vertrek -
tijd.en'evan d.o
veerboten

TCA



íïÍTDE Wgtrlr;tcsre*-@qg&

,( TEESTAUgNp UV, gFEL. trrï
Van de feestcommissie kregen
te horen dat er op VRiJlA§-j
een feestavond.j-s in de Boeg,
l'ladere bijzonderheden voiqen
het februarinummer. Hcu deze
avond vast vrij"

it( DOUIHIt! NA DI UJTDSTRIJ]

Cp de laatste leidersvergaderinq
is er qesproken ouer het doucrrÈn
na de uedstrijd bij de jeuqd*
elftallen. Dat dit een prrnt is
ulaar de ouders aan moeten denker:
uillen 'rij hier toch iets 0uer
krrrijt. Het lijkt ons niet za

lekker en prettig om een hel-e
morgen in vieze kleren te icpen,
vooral- uranneer het nat, ureer is.
De jeugd moet ook ueer t,erug
met de boot en daar zitten dan
ook andere mensen. Geef daa::om

de jeugd schoon ondergoed,
sokken en een handdoek mee...
mel gymnastiek douchen ze

toch ook.

AFGTL A5ïIN GENI

0ver dit punt ontstaan vaak
misverstanden, misschien de:::
onuretendheid of door niet, gr,ed

luisteren. Het leek 0ns caarom
uel- eens goedr ilU in de uint er:
stopr ofi alles uleer eens ap een

ri jtje i c zetten 
"

A11e elfÈaL1en van Geel-Uii
horen bij de KI,JUB-Afdeiinq
i-rr.esland \l-.V.8.)
Het l ste elf t,al hoort bi j cË

KIIVB-District i\ioord. Als rj,..;:

zondags de FVB is afgele*iu
dan kan het 1st,e doorQa&r q
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iJaar kun je inf ormatie kri jgen, aIs
je uiilt u,et,en of de tr_redstrijd is
afgelast? J.e kunt natuurlÍjk altijd
bij je leider terecht" lvtocht deze
het nog niet'.reten dan kun je het
volqende doen: vanaf vrijdags 18.00
uur: Radio Nieuusdienst of te.l.efo_
nisch bij het, A.l,j .p. Sportnieuu.is
020- 21 421 4.

*

Ir u,as deze avond een geringe 0F-
komst, u/at mede veroorzaakl ulerd
door het slechte uJeËr. Hier volgen
de beLangrijkste punten van deze
avond en van het Iopende seizoen:
-Er is een nieuuJe U.lr.-bus aange_
schaft, Deze vervangt de bLauue
Ford-bus.

-Competitieverloop; zie standen in
het midden van dit blad. Tn ieder
geval hebben ue een kampioen:D1.

-fnkele punt,en uit het financieel
overzicht: de opbrengsten uan de
kantine zijn goed, uat vooral komt
door de nieutue clubs die hier dit
jaar komen (met ueel supporters).
De opbrengst van het oud papier
zit nu al boven de r:pbrenqst van
vorig seizoen (hogere prijs voor
papier).

-Abonnee lotto 1oopt, uerqeleken
bij de rest van ltoord-friesland,
goed. Het, aantal deeinemers kan
natuurlijk hoger.

ïot zover nieuu:s vanachter de be_
stuurstafel, rest ons n0g om een
ieder in de Lueede helft van het
seizoen een succes en sportief
verloop toe te uJensen.

'rHI r{öCt,rr,FjJLJ UUUI.

c,

vooR

GLÀS
EA,

VERË



uGrE ée *r,q**og***{Wl
In het decembernummer belocÍ'de ik
U te informeren over het, gebruÍk van
al"conol in de sport? ouer de uit-
ulerking van r.oken en h*t gabruik van
de door q!s- _qen_qgtrgg rrkarapaetie*
oriffi
De qenq!_rni_d4.9_I s{-r :
0p gxond van vele en jarenlange cÍl*
derzoekingen, proevËn enzs over het
gebruik uan alcohol en het roken bij
de sport is uel duidelÍ jk dat, de rre*
dici en de u,etenschappers st.ellen
dat dit nlet is aan'. Le radenn Als
r,rij bij ons zien ciat, spelers de
avond voor'de uedstrijd zich te
goed doen aan alcohol Én i,i*er &fi*
dere met een sigaret aan hel veid
zien oplopen, heb ik de behnefte 0m
een paar dingen hierover te schrij*
ven.
AI cohol :
FËE-feErui.k van ai-coha1 vermindert
het lichamelijk prestatievÉrmogEÍ!r
Het, rilelkt voornamelijk op iret z?*
nuustelsel, remrningen worden er
door opgeheven waardoor men het
gevoel krijgt mËer te kunnen pres-
teren en sneller te kunnen reageïBhr
Dit is sl-echts schiJn. f r treedl
sneLler spiervermoeidheid ep dan
bij niet gebruik van aLcohol 

"Deze spiervermoeidheid beïnul"ced
de prestatie nadelig an kan zelfs
leiden tot een vergrote kans op
blessure ! s.
Is de wedstrijd gespeeld en bovo
geuJonnen, dan is er geen enkel
bezu.raar tegen dat gelukkige m0-
ment te vieren en een glas i,e
drinken, maar daar moet het dan
ook bij blijven"
Roken:
DÏ,ilteveel roken kunnen afrui. jkingen
ontstaan aan hart, an bloedvatanu
maagdarmkenaal, lever Én Iorrgen,
rnaar dat uJeten u,e enderhanci a]le*
maal ule], V:por de qport is rrel be-
langri jk trí ueten d,at na het roken
van een s$§,aret, er een algehele
vasoconstrí*tie (* vaatvernar:ruing)
optreedt* die een @qirlg ten QF#Bl-ge hq,eft' 0it betekent
dat het hart gx!-r_g .belast zal uorden
tijdens spierarbeid (b.v, uoet,bal*
l-en ) . lïen kan ook stellen dac dit
ten koste gaet van de arbei.d die
het hart, levertn ei*s ook t.en koste
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Conclusie voor de rokers onder ons( it. oot I ) niet roken ,6à.-0" ured_strijd (* EïrIr) un .;k;. Ài"r meerrn oe rust! (AIle kleine UËiJ""---hetp"nlf-
Smeersels:

-

In de tas van vrijuel iedere elftal_Leider zLL een qróte rritte fles metmassage-olie, door de spelers ,.i--eens gekscherend rrkarapoetie_oliÀ,,
genoemd. Ik.heb. IJs 0ud, toen-;;jnog leider bi j het vieràe u,as, ue.l_eens schreeuuend op de vlucht,zieÀ
:laan alleen voor oe geur die dit
"goedjstt verspreidde. =À;i. regelmatig
,ï:,;::::i'ffiry**f ï: 

o 
::'1" Í:i.,,_ 

=

naam voor smeersels met een trlarmte_ef f ect, moet eigenli jf. -""n 
bandenurorden gelegd oóoat àit à" natuur_rÍjke functíe r.n-à"-Àrià en de oo_derliggende ureefseL= rur"toort. Hetularmte-effect uordt teuÀÀggebrachtdoor histami.ne en aanverulante st,offendie in deze preparaten ruorden veruerktDe stoffen qeyen. een ;r;;dilatatie

( =vaatveru,i íoiÀ gi -r;" - 
iJ"oroedvaat jes 

nde haarvatei in =à" -n,ji j, uraardoor dus
,T"Fr bloed door de huid gaat utror*À.Het resultaat, is Oat 

-Je 
Ëuid Lrarmaanvoel d en 5ood gekleurd ulordt. Hetsevaar i.s dat her btoeo uii-;;-;pïIr"n, rrlordt onttrokken en Oat Ë nu net nietde bedoeLÍno. Een go"J-dJorbloedespier leverf- b"r"";-;;";;;ries.

Deze onf ysiolosische-;;;;;"rri jdinqreageert nÍet of nauurelijts op koudeprikkels, zodar ?ok aiJ;;;, een koude
:mseyilssremperatuur oà 

-Àuid;;t";-;;_
opend blijven. Hierdoor oÀt"taat eËÀgroot urarmte-ven1ies.tltÀnÀ.er dit ge_paard gaat met- vermoeioÀeio"r"ru"Ëi.in_selen Ín de spieren, JÀn-iu de kanssroot dat er kr?mp ónt,sr.;a [ii"-6Ë".nummer) . t_ et r,re net 

-ó"uirir. 
vandeze preparaten i. r,i*"À"Ju niet ver_oordeeLd maar ue1 net misÀruik, ,Àài=bv. de fles op de k;; 6ffi" het beenen laat maar lopen oie ÀÀno"f ensmeer maar ulat uit. Beter is *rnbeetje in de nanopàI*-"À-0" handeninurijven om het ;;;;ors";= over tebrengen op het licnaÀmsj""r b.v. hetbovenbeen. Smeer of beter gezegdstrijk het vanaf de k;i;-naar bovenen eindig met een paax kraehtigeOypI= streken over het Ueen zouelachter ars voor. Drrrarse itri jki;;*n,b.v. met de handen i;;;"-Jitu"" Íïras_serend hebben_het 9"ooËite effectdaar de doorbloegi;;-;;; -;" 

spierendan het grootst is."

zie blz. 10

deto boeg"
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Smeersels en ook Èen goede massage
door een masseur kunnen echter
nooit een uarminq-up vervangBflr
De r.rlarming-up is erg belangrijk dus
daarom de volgende keer daarover
meer. \

i

J an Verbi'est.

1§4'rL LL,
dat aan het zaal voet,bal meededen:

21 f pups, 2A D pups, 24 F pups,
26 B en C junioren

dat de Efs 19 daelpunten scoorden
de ilts 14, de Fjes 6 en de
B en C t's samen 11

dat llessel Edes jr. net za trouur
is aan het doel aIs zijn
opa aan de tennisbaan

dat bij de Ef s 4 meisjes mee-
speelden

dat zi j vel e jongens t,e sl im af
uaren

dat PSU F pups ene Rixt NAl.vl rflee
deed

dgt er pupillen uraren die dachten
dat de uissels uit de luid-
spreker moesten kornen

dat er 12 seni.or ploegen mee deden

dat er beide dagen heel veel
p ubl i ek uras

dat er in totaal 5 scheidsrechters
aanulezig E aren

dat Richard ( R.3un, ) met zes
goals topsccorder van het
kerstzaalvoetbaltoernooi is
g euo r den

dat hij daar vele prominente
spelers mee voor ging

dat hi j rnet tu,ee steuren naar
huis ging; dat verder
iedereen -na een zeer ge-
slaaod toernoci- met ËËn
heerl-i jke steur genoeqen
moest nemen

dat de uedstrijdba] uitelkaar
is qeknald

dat de qebroeders lvloLenaar
(ArnolO, Gerlof en Koos)
achterelkaar het straf-
bank.je met een verzoek
veree rden

WIË KENÏ ZE N€.Í
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hiemkesueg J

dat ze dat helemaal niet erg
vonden

dat ook. 'Hendrik ( Se ) daar terecht
kuarn! om uit te rusten

dat bovengenoemde speler bijna
vanutt een inuorp scoorde

dat rt grootste gedeelte v?n
het,'tureede elftal de ulinter-
stop. ue1 erg Ietterlijk opvat

dat onz§ 0ostbos correspondent
ook' rrrinterstop heeft

qtr*r*{** siË@E

Scheidsrechters van het
zaal ve etba.], to e rno o i
Gl tta- Andrea-Patri ci a-
SiIvia meiden van stavast
Johèn Bakius, Lazeroms
van E, tankgeschut
Niels 0ud
speelt nog eens voor goud

ïheo'Veltman
sp rt veld een man

Bote P Smid
thats it
Joost Fokkema
Bankzitten, nee dank je
Vincent de Jong
een Jong talent, die vent
Alder't v/ d uJaI
eterk aan de bal
RenË en Bas
Nou ! die gaven gas

1C

10 pnt

I pnt

I pnt

I pnt

B pnt

B pnt

B pnt

B pnt

8 pnt

B pnt

{6e*r - zéa LY##ïffi & t -T# gffi ### í 
-$4

wlaandag ?4 december 19811.

Sporthal de Slenk is u,eer het tref-
punt uan voetballend geel urit.
Het Jaarlljkse voetbal zaal toernooi
$rordt b,e€r af gewerkt.
Bm half I na een klein ballen-
incidrenti.begint de grote strijd
tusEa'n':'dË' E pupillen die ingedeeld
zijnr'tàij"ploegen met in het
noorden bekende namen zoals:
Heeregvegn-Csmbuur-U eendam en
Heracl.es.

z.o.z.
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Vele jongens hebben al namen van
spelers van die ploegen eange-
nornen en Iopen al nÉrveus rondjes
op het veld.
Dan barst de strijd losr listige
balletjes, harde knallen, kleine
foutjes, goocheltrucs, kortom
de E pupillen schotelen de toe-
schouuers een ulervef ende shorri
voor. 0ÍTr half tien zijn Ce fIs
met hun thuisuedstrÍjden klaar.
De eerste uredstri jden van de
Drs staan op het prCIqramma,
iets oudere boys met u,eer een
ander soort voetbal. Ir urordt
urat met meer overleg gespeeJ-d,
het is ook iets hardee de trucs
zijn van professionele aard
evenals de kleine overtredinqen
die van tijd tot, tijd gemaakt
uorden.
De Dr s spelen jn buitenlancise
ploegen zoals Schalke-HSU-Bremen
en Bayern [I. Zi j tonen het
publiek, dat inmiddels in grote
getale Ís opgekomen, hoe modern,
snel en goed zaal-voetbal urordt
gespeeld.0Ín half 11 beginnen
de return trredstri jden, eerst de
Els en daarna de Dts.
De uledstrijden urorden ziender-
ogen beter en vooral spannender.
De spelers beginnen urarm te
draaien en aan het Keine uel-d
te ulennen. De scheidsrechters
moeten hun beste beentje voor-
zetten om het allemaal bij te
benen, Het publiek is enthousiast
en geniet met voIIe teugen"
Dan i s de shorrr voo rbi j , de mannen
zoeken moegestreden de kleedkamer
op en maken plaats vosr de f-
pupilien.
De F jes. [en kluuen van spelers
davert over het v el d, uraar de
bal is zijn ook de spelers en
allemaal in een Bnorm hoog tempo,
lmdat het iedere keer za druk
j.s voor de doelen, uordt er maar
rdeÍnig eescoord. ïoch zie je al
snel het opkomende talent naar
voren treden en hoe k an h et
ook anders a1s je speelt bij:
PSV-AJAX-FEIJEN00RD en de fD-
GRONÏNGIlJ.
Uiteindelijk zijn het PSU en AJAX
die de 1e pLaats pakken GRCi'iINGtlri
en FEIJEN0nRD uorden zeer qoede
tueede.
I s-Ívliddags is het de beurt aan
de B en C junioren, 7ij komen
uit voor respectievelljk Spenje-
I talie-Nederland-Bel gie en
Frankrijk.
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het gehele Jaar geopend.
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Zoals te veruachten is laten deze
jongens met hun toch ulel- behoorli jke
kompetitieervaring, hun natuurlijk
uel even van de goeie kant zien en
toveren zonder blikken of blozen
een gaaf staaltje zaalvoetbal voor
aan het ongeveer 300 koppige publiek
op de tribune.
Gaaf voetbEl met zo nu en d an een
minder gave pittige overtreding.
De heten scheidsrechters hebben
daar echter helemaal geen moeite
mee en zorgen er mede voor dat ook
dit evenement van de B en C junioren
geslaagd genoemd mag uorden.
Uoor elke speler is er na afloop
een herinneringsvaantje.

Tuleede kerstdag.
lÍeer een zaaltoernooi r fru voor de
A-junioren en de senioren.
lJeer een overvolle tribune en ueer
voetbal van goede kualiteit. Uan
meet af aan grote spanning en sÉrt-
sati e.
Ook hier technieche hoogstandjes
afgeuisseld met knappe overtredingen
maar vooral een enorme inzet van
iedereen. Er uordt behoorliJk ge-
scoord zodat het publiek ook aan
zijn trekken komt.
De ploeg die op papier sterk Iijkt,
trekt aan het korste eind. Zo zie je
maar dat zaal voetbal iets heel
anders is ale veldvoetbal.
0nderllng uordt er fel gestreden
om de zeer begeerde punten. Haast
na elke uedstrijd ls e wel een
ander topscorer maar bijna op het
laatst zÍJn ex 3 spelers die voox
de titel ln aanmerking lornen nl. !
t{artin 0ud (t"), Gerard Íïetz (te)
en jaurel Richard Smid ( n ) al1en
5 doelpunten.
Richard doet er in de finale alles
Ean en mede dank zij de goede steun
van zlJn teamgenoten troeft hij de
concurrenten af en uordt hij uit-
eindellJk met 6 pnt de topscorer
van Zaaltoarnooi 84.

Dan iE om ku,art over 6 ook deze
keretshou, voorbiJ en iedereen gaat
tevreden met een steur naar huis
en kan u,eer gezegd Borden het uas
ueer een geslaagd toernooi met goede
scheldsreehters n

TIEI
i VZ i f=l /---\--'---rLrsL.l(.ÉL-ÈSGf=A

uu YJkuaa - specËlisé
altöd ecn {eukc aanbipdíns

VERI+L}IJR YAr*
FIEÍ5EN -
TANÀE M S

lI MrÍz
2 a boren *el : 24t

j.e.
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len mdn zonéerí *apsones
Het derde elftal van leider JaaP
ttletz staat op het ogenblik met
Éen voorspronq van 6 Punten trP
numÍner 2 Nicator 4 onbedreigd
boven aan en stevent ongetwijfeld
regelrecht op het kamPioenschaP
af . Dat, urordt den het eergte
kampioenschap dat JaaP met zijn
elftal beleeft in de I jaren dat
hiJ coach is. uel Promeiveerde
hlJ een aantal jaren geleden van
de derde naar de tueede klas van
de afdeling Friesland, maar dat
gebeurde via een derde plaats in
de eindran§schikklng.
Jaap, die bepaald geen man van
veel uloorden is, gaat onverulacht,
vlot in op het verzoek om een
intervieur en bfiikt ook tijdens
het gesprek allerminet terughoudend
rnet zijn commentaar. Hlj is van
mening dat de eerste plaats van
het der'de volkomen terecht is en
dat het verschil met de coÍt-
currentie, voor zovBr daarvan
nog kan rrlorden gesproken, te
danken is aan het surplus aan
rsutine dat de ploeg i n huis
heeft. Dat is bii veel ued-
strijden doorslaggevend, vooral
tegen Nicator dat een Ieuke,
jonge ploeg heeft, die echter
nog in het opbouuetadium uer-
keert. Het derde eIftaI uordt
gedragen door de ex-eerste eIf-
talspelers Paulus Brouurer,
ttJillem Brouu,er, die volgens Jaap
het keepersvak nog lang niet vEr-
Ieerd is, Bart Molenaar, Jan de
Jong Ën ïJs de Jong. De jonge
spelers dle daaromheen spelen en
die tsat rrlÍ11en, krijgen ruim-
schoots de kans iets te presteren.
Er ie tot dusver ook flink ge-
scoord, mas! het hoge doelsaldo
is voorel te danken aan tulee
monsteroverwinningen: 9-1 en 7-2.
íIerkuaardig ls dat el in uit-
rr,edstri jden vaak beter gespeeld
urordt dan thuis. 0ver de oorzaak
hiervan hoeft Jaap niet lang na
te denken: blJ uituredstrijden
zijn de spelers }anger uit hun
bed; thuis komen ze er tegen
10 uur uit als ze om half 11 moeten
spelen en dan hebben ze het hoofd
er vaak niet zo goed bij. Overigens
e,ag in voorafgaande jaren de voor-
bereiding op sommige uledstrijden
unl. ek.

,, A ZlE"
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0p lnitiatlef van ívleinte Bonthuis,
Frans ter schure en UJilIem UJestra
rre rd t s mo rgens aan ooo ro een coffi-
pleet diner naar binnen geuerkt.
Leider Jaap nàm 30 gekookte eieren
oee, anderén zorgden voor brood en
de ouerige spi jz en, de hof rneester
serveerde de thee en voor het
decorum urerden de taf e1s bedekt .met
vo etbal shl rts .
Jaap Metz, dle zelf een hele korte
carrière aIs voetballer in het
derde en vierde achter de rug heeft,
is als assistentleider bij net derde
gekomen, toen Di rk ( ,"1 A"y ) . Íïetz
àrmee ophield. Antoon (fatef ) Koolker
uas toen coach, maar die bleef dat
niet lang. Daanrna is Jaap nog korte
ti jd geholpen door Sip ( van Gust,a)
Kooiker, mear hl j heeft ruj.m 6 jaar
alleen de zaakJes geregeld. Van
dat regelen maakt Jaap nimmer een
probleemr rrlk stel Ben eIftal oFr
ik ulissel zo nu en dan een speler
en de rest regelen de spelers zelf tf .
Dat is blljkbaar altijd prilna gegaan,
sant confllcten zljn er al die acht
jaren nooit geueestr sl waren de
resultaten niet altijd om naar huis
te schriJveno Het derde heeft ver-
schi.llende Jaren mder aan de rang-
lijst verkeerd, maar daaronder bleef
hun leider even stoÍci3ns a1s onder
de huidige koppositle.
Als het derde kampioen rrlordt, trlillen
de spelers trouuens Iieuer niet
promoveren, urant ze veruachten dat
het in de reserve eerste klasse te
zuaax voclr hen gaat urorden en dan
zou eD 2 maal 1n de ureek getraind
moeten ulorden en dat zien ze bepaald
niet zitten. 0ver het trainingbezoek
van ziJn mannen is Jaap niet oD-
tevreden. DÍe training za] binnen-
kort u,eer geleid urorden 'door Jan en
IJs de Jong.
Het volgend Jaar zal de ploeg uaar-
schiJnliJk blJ elkaar blÍjuen, al
heeft IJe de Jong ue1 eens iets ge-
aompeld over een emeritaat in het
viJfde, rnaar dat neemt Jaap met een
korreltJe zout.
ZeIf uil Jaap, die noch met tegen-
standere, noch met Echeidsrechters
ooit ruzis heeft gernaakt, er na dit
seizoen een punt achter zetten. Niet
omdat het hem teveel tijd kost, die
heeft hiJ er graag voor over, maar
hij vindt dat er na I jaar maar eans
een ander aan de bak moet. DEt za]
rel tsven Erennen uorden voor de
spelets, en urellicht ook voor Jaap.
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Dat Jaap over ziJn taak als leider
Eat te bescheiden is geueest,
uordt me duidelijk als ik na af-
loop van het interview door moeder
Ívlartha uordt ui tgel aten. Onder
de kapstok staan de voetbaltassent
ondanks de uihterstop al h,eex klaar
met de schone shlrts erin. ttAch
jan, zegt Martha, trdaar moet ook
iemand vo0x zorgen; Regien Kooiker
waste ze eerst en de laatste jaren
doe ik het rt. B1iJkbaar heeft JaaP
ii :n ïtGeen-uoorden-maar-dadensti ilrt
niet van een vreemde

trHr alrl
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