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geppy veltrnan
rÍL1y koolker
fraas lmlseboe
frang klerled,
frans ter schure
ben da krrrlJff
Jan kLevtet
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neinte bonttnrle
Lels heerena
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te KeNÍ,rt€,, eN go íttcL" ""''
fniqe ueken qei-eoen i!,ei.- vi'Éf.5al-
lend rrieSIanO ctgesCr:ïL- - i-;fr
k,àt'] tecerit-.!.er', uJacr;r' ''-"i -2-
me1d, dat verscnilienda'-li'jcs in
deze tn;n ai za zuin j-qe Ij;rrvii-.lcie
grote oedraqen aan de cc.asting-
àienst moesten afdraqen' oíÍrcat de
opbrenqsten uit de <antir, e aa:
rechtvaardiqden. ilrote va:i-rnt-
uraardi ginq bi j ce betra<kerr cI ubs t

die van oordeel uJaren dat de oe-
lastinginspecteur de omzet veel
te hoog had inqes.nat en Cat net
geld van de kantine-oPDrengst
Éeter Desteed kon rr'rorden aan aIler'
1ei aktiviteiten ten benoeve van
oe jeugd, aan de trainerssalaris-
sen, reiskosten an materialen.
UooraI in ïuijzei en Llouf;iqehage
u.,as men die gekuuPtst.
! f de betrokken c-L i.,ios i nderdaad
veeL te l-aqe kantineopDrenqsten
aan de belastingdi enst hei;ben
opgegeven, kan men als oui ten-
staander niet Deo0rdelen, maar
men zou er zichr Qezien het sterk
dalend peil van de moraaL in dit'
opzicht, niet over hoeven te ver-
oazen, a1s er tenminst-n een kern
van u,aarheid in Ce Descnuldigingen
school.
r1 et trr,teede arqu,nent. oaf, derrgelrof
fentr clubs te hunner verdediginq
aanvoeren l"ijkt interessanter,
om.dat het, in legenstelj-ing tol
het eerstgenoemde, ook zou kr-Ihnen
opgaan voor ons di-erbare GeeL UJit'
fn-dan gaat het niet eens om de
vraag of her- ai dari n j-et gerecht-
vaardi. qd is ten Denoeve van
overiqens zeer lesPeclabeie
clubaktiviteiten Íe beiaslinq-
dienst een 0or aan Le naaien,
uant uij hrederianoErs hebDen in
onze belastinqmoraal in de looP
ier ti jden rrleL zcveel all zi
veelsoortige durbele bocems aan-
r.lBDïacht dat hËt nnbeqonnen uerk
Í s het hi Brover met e1i<aai eens
te ulor:den.
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UJat u,e ons uJel eens zouden kunnen
afvraqen 1s, of het, met name
uoox een sportvereniging met een
relatief grote en bloeiende jeugd-
afdeling, van verantuoord beleid
getuigt om de aktiviteiten ,ten
behoeve uan rnet name de jeugd af-
hankelijk te maken van de omzet
van de kantine of met andere
uoordenr of de omzet van de kantine
zo hoog mogelijk moet uorden op-
gevoerd om het jeugdvoetbal en
alles uat daarmee samenhangt tot
groter groei an bloei te brenQErlo
Het moet voor iedereen duidelijk
zijn dat de kantineomzet voor
het qroot$te deel uit bieromzet
bestaat en dat de koffieomzet,
hoeulel niet te veruaarlozen,
een ondergeschikte rol speelt.
Dat het Geel líitbestuur zich dat
terdege beuust is, blijkt uit de
aanzienliJke investering in een
bierkraan die niet alleen is ge-
daan omdat het zo, t-l gez ellig
gezicht is.
0verigens moet eerlijkheidshalve
meteen ulorden opgemerkt dat GeeI
Lii t zich ulat de kantine betref t
keurig aan de spelregels houdt,'d.uJ.z. de plaatselijke horeca-
bedrijven geen oneerli.jke coficur-
rentie aandoet, het alcoholge-
bruik niat op -onverantu,oorde
uijze stÍmuleert en geen alcohol-
houdende drank verstrekt aan per-
sonen voor tdie dat u etteli jk niet
is toegestaan. En rnen kan Geel
tdit er al helemaal niet van be-
schuld.í.gen de kantine te mis-
bruiken voor allerIel gelegen-
heden Bn festivitelten dÍe met
de beoefening uan de voetbalsport
niets uan doen hebben, zoals
bruiloften, buurtfeesten en bingo-
avonden.
Het gaat hier ook niet om een pro-
bleem, uaarmee u,e bi J onze eigen
club zozeer te kampen hebbenr al
zul1en ule ook ue1 niet helemaal
brandschoon zijn, maar om een
verschijnsel dat bij vele clubs
in den lande verontrustende vorman
heeft sËngen0men. 0p kleinere
plaatsen, met name in Friesland,
1s de voetbalkantine I s zondags-
morgens het enlge Itbedri jf tr braar
een pilsje te kriJgen is,
Voor rnensen die verlekkerd ziJn
0p dit veelgeprezen, maar ook
veelomstreden vocht, vormt de
voetbaltuedstri jd niet rïïeer dan
een welkome aanleiding om het
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maar ureer eens srevig op een zuipen
te zetten. Soms kri jgt men zelfs
de sterke ir,Crux dat dit ook geldt
voor een dEei varr de voetballers.
Nou zi jn er i n de v,:Iksm0nfl eer')

ri jx e voor raad aan iri r*druKk i ngen
en qemeenplaatsen ",-', zulan{-,r 3Í! zich
hieiover lucntf-i art-.-, ;,1- zt-f s

schertsend uit te 'aten' r'aa1- trrÈ

kunnen er niet ífri :'.een, tiat'- tlier
van een onqeurenste loestanÍ scrake
is. tn hel qaat i-eri enen trale niet
aan met het arqument 0P lafei te
komen, dat de cl- uDk as Ë r ue.i n r i

vaart en dat l:et allemaal aan óe
jeugd ten qoede kornt. Dat iaatste
is namelijk alleeri maar Lrraar o;
zeer korte termi in. . P i angere
termi jn heef t. het een averec!-rts
ef f ekt, rr,lant rrrat ue de jonge ren
bijbrengen is in de gronC an de
zaak, dat alcoho I gebruik erl spr:rt-
beoefening bij eikaar noren en
dat is slechls ir net voorceel van
de brourrreri j en rJe cJi enst acci jnzen
en strekt de sporL en de leugc
tot groot nadeel.
Als de clubs di e rr u zc I amenteren
over de belastir,qaansiag ulerkeiijk
zoveel hart voor de soort en de
jeugd heoben, dan z i .jn Bï r ook in
de kantine rrreL akliviteiten te
bedenken, die z0uel de rekreatieve
bet,ekenis van de voetoalcluD, ais
de financiËte basis van ce:lun
versterken. l-.tat verqt urel aan-
zienlijk meer faniasie en inspanning
dan het l-r anteren van de bierkraan of
de flesopener.

't- rans itui sebos.

ilnsTUliitS i'iïi])Eilrli IitG .

le penniag,neesier' lreeft nog
ni-et all e eont:'ibutie 'oir:nen
gekregen.
Àls je nog niei betaail hebt'
d.oe ctat rlarr nu eveír . . . I
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RItKS '84/t85.
D-2 pupillen:
1 GeeI LJi t 2

2 §C BerLikum 2

3 Dronri jp 3

4 Tzummarum ?

5 Beetgum 2

§ D.5rL. 3

D-1 pupillen:

1 tse QUic* D

2 Breekster Boys

3 Dokkum

4 Geel lri t
5 tr.T.0.c.
6 tC Birdaard

[-pupi11 en:

1 Geel tiJi t
2 ïC Sirdaard
3 iïarrum
4 S.S.S. r6g

5 §t. Anna

6 Holulerd

PROGRAM[Y]A

&js:_e-g 16 f ebruari:
tíinterstop D en E pupÍlIen
C en I vrij,
Zondag 1 7 februari:
Geel lrj.t 1 urij
5t. Anna 2 * Geel lli I 2

Robur 2 - GeeI lJit 3

GeeI Uit q en 5 * vrj"j
l,ij. ca;.;l' 2A - Geel lLli i
Zateldaq 23 februari:
Geel"rJit [ - Hr:]uerci
Geel- idit )2 C.5"L" 3

Dokkulm - GeeI iri t l1

uafi hez,ckz,rcnïir j yle1. Y

BR(,oè .BAN KE,T

[JS en ccí LEKKER
taí<je Í(oprre

NQFR UW WAR},!€

SERKÉR

HOTEL. CAFÉ . RESTAURANT

,,1u fl{tob"
Yoor al un brulloften
en vergad.e=lngen

Tevens cie mogeliJkheid.
Yoor een goed. en gezellig d-bfl

Th.Beöuwee HooÉswÉG t, ArrR.EN T6L.Zlgl

br. wa."nhurs

,V. D.bRINIC
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{ persoons appartenenten

het gehele Jaar geopend
In voor en na,seizosn zaer geschlkt
voor verenlgÍngen en vergaderil6en
tot t 2! personen,

6rgAl0rnrE6i § E§P,EN.

dnoqistenij
Elr í2íSA

aa veÍtue, - SPeCElist
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Zat.erdac 23 f eoruari:
Geel lli t C vri j
Geel- ri.lil Ë - U.ï.[].C. b

T.ondaq 24 f ebruari:
'larum - Geel Uit 1

,:ee1 ,ri t 2 en 3 vri j
G.A.V.f. 3 - l-l eel uit 4

RooC IeeL 6 - ieel 'Jit, 5

Gee-l- iJit A vrlj
Zaterdaq 2 maart:
5 L. Anna - Geel irii t a

,3eetqum 2 - G*eI '!it )z
GeeL irit 3roekster Soys f,1

Lul. ZuialLJuJen 3C Ller:1 uij-t i,-

3.U.t,2e, lee] ttlit 3

londaq 3 maart:
itjieLrrrr Eoderr - Geel \.Uil 1

R[S 3 - Gee]. lrit 2

Ë1ack Boys 2 - GeeI Ulit 3

!eel llit 11 - Eaxkeveen 2

a.5.r. 4

5ee1 ',ri j:

ZaterQaq
Ceel lri t
Geel trir-
8e Quick
Ge e1 Uli I
Zondaq ',! 0

i nhal en.

Qeel tdi t 5

A-
I rnaart;
t - 5.5.5.r88
DZ Tzummarum

D - Geel irit D1

BenC-inhalen
maart:

Tl l-
I l./7 [,-.-..\,n<-,í-( - -

t;SL-,LÉU Lrgt-, Zateirdaq 2 maart
oud papier ophal en: GItL urI ï 3.

Dus doe voor maar f 1,50
mee aan het Cijferspelen
kruis het "ja"-vakje aan.
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varl do ma,Éto$,o,{el,

Deze keer roil ik U iets var-
tellen over de uarmine-uo.
Het is niet mi3Ë-ËffiÉÍïq om
U voor te schrijven hoe de
uarming-up exact moet ulorden
uitgevoerd, dat moet de
trainer of begeleider of de
speler zelf maar uitmaken,
maar na het lezen van dit
artikel zaL een ieder b,el
duidelijk zijn urat de be-
doeling is. Belangrijk is
te ureben wat de reakties in
ons lichaam zijn van een
uarming-up, daarom eerst even
dit: ïijdens spierarbeid
ulorden vele zenuuluiteinden in
de spieren geprikkeld. Ge-
durende lange spierarbe.id
trlorden zo op deze manier
miljoenen impulsen doorge-
9e.ven naar de hersenschors.
De prikkels brffiffiF6.F
schorsgebied in ee'n prik-
kelingstoestand. Dat is be-
langrijk voor de functie van
de hersenschors omdat deze
u/eer de functie van alle or-
ganen en ook de spieren be-
Ínvloed en regelt-
Hierdoor wordt dus bereikt
dat a}le functies sneller en
gernakkell jker tot stand komen.[ïaar nier a].Ieen het schors-
gebied van h et tuerkende
lichaamsdeel ulordt geprikkeld
maar ook de andere schorsge-
bieden door ffi--7ïcn uit-
breidende prikkeling ffiï Oe
naastliggende schorsEebieden.
Llierdoor zul]en dus andere
tícFa?rnseffiiEnïïr< uffi
gaan- {uFctioneren,LOnCIusle:
Len verhoogde prikkelbaarheid
van de hersenschors heeft tengevolge een toenarne van kracht.
snelheid 

"n;ffiuesi;- van een uedstrijd
is de prikkelingstoestand van
de hersenschors qerinq k,anneer
oeen e,arming-up Ëffipf aats-
gevonden.
Door een trrarming-up ulordt deprikkelbaarheid verqroot.
Het gevaar van een verkeàrde
uarming-up is dat zieh ver-
moeidheidsstoffen qaan uormenin de arbeidende spieren,
b.v. in de beenspieren,

hoteL öe lonq

,ranrrern€Fbedrgf 4.

.Éí
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terulijl bovendien een deel van
de energlevoorraad uordt v€r-
bruikt. Daarom moet het lopen
in de rrlarnring-Llp tot fret hoogst
noodzakelijke beperkt ulorden.
0m toch de hersenschórs voldoende
te prikkeLen moet arbeid uer-
richt ulorden met andere spier-
groepen, dus b.v. ritmische
buigoefeningen, handen naar tenen
brengen, of handenr/armen voo r de
borst en daarna naar buiten
strekken, of naar boven en dus
iets doorveren naar achteren,
de Zerlo schoolgymnastiek
oefeningen dus.
Het beperkt lopen kan zijn uat
korte sprintjes, dus eeen tuee
rondjes om het veld.
Hetzelfde effect van de prikkel-
baarheid van de schorsgebieden
kan ook berelkt uorden met
massàQBo Het voordeel van het
bij de hand hebben van een
masseul is dat bepaalde .spier-
qroepen extra aandacht en dus
een betere doorbloeding krijgen
tuat preventief ulerkt t,egen
krarnp en blessures.
Nog enkele voordelen van massage
zijn 0.àr

vaatverurijdinq (daardoor ver-
lanqzaming van de bloedst,room);
uergroting van -de doorlaatbaar-
heid van de celuanden v an de
bLoedvaten (daardoor en door
,de bovenste een betere afgifte
van zuurstof en voedingsstoffen
en afvoer uan afbraakprodukten
en koolzuur mogelijk.
de vorming van de stoffen
histamine (r,rarmte brerkinq) en
acetyl-choline urelke zorqt voor
pijnvermÍndering in de sfieren

en tot slot nog dit:
Een spier kan tengevolge van een
massage een 2 tot 4 keer grotere
prestatie leveren dan fevoren.
De volgende keer zaal ik iets
schrijven over de Iichaamshyqiëne
met daarbij enkele praktische
tips.

,ic
ln"Éttr, n{*,*- Wt L JJ

I

'/e.4*er ég een Éoe,/
§té.5 .ae/k.-i1.@z@,

SËvÉ,,taas cz'é aíè

l'TJAGENBORG

Jan Verbriest



_u

^+\, 1' t\)r"'' t'l

i

I

i

l
I

i

i
I
I

830 uLrn
-{ a,. 

I

I

I./

nLLLLLT LL

ï&:-\., I V
I
I
I

GPËNlruq i"-',*t .jc -" .)),"r tii *n

lueEï,avond op }maanLas.
ind"@ ï,e buren

aanvanq
antrce

ïÖN€ÉL ,-iJu)i' '*rrouiví,,n. i-iv't ïE \.:{FuqE

5L'|0NACE trr de nieuwhorrr"l' *' 
^terr.ae xÀ"ij'

PAUZË mei gnore uerïctirug
',..;jÉï,in o,a r'ie .i;t . ir:uruljr,,a.Ji*

ïON egL ''re -s.qén,ji

SLUIïlNG c,c,c,r4 q; .. ;lor:-iïr*r r.T

§x

i

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

i

i

I

N

l}ANSI*u ruÀËË=ï..
ALEX a', ALËOF{Ë'



10

VILIL U,
dat de voorlaatste redactie-

vergadering uegens sneeuh,,
ijs en gladde Eegen bij Jan
Epping thuiE gehouden uerd?

dat Dina koffie met koek ser-r
veerde ?

dat de vergaderl.ng 2x zolang
duurde als normaal.

dat het niet aan de koffie lag ?

dat Sjors zandag 3 februari al
om 11 uur op rt veld kras ?

dat de uedstriJd echter pas om
3 uur begon.

dat een aanuoerder natuurlijk
het goede voorbeeld geuen
moet, lnaar zo overdreven .
aaoaa

dat Frans ter Schure naar Den
Bosch verhuizen gaat.

dat Harry 2 maart kuismaster
urordt ti jdens derrGeel-
irit 1, 2r 3 shorurt.

dat volgens de geruchten de
hoofdprijs een Zde hands
eend is.

dat Harry er dus zeer k,aar-
schijnlijk al iets af-
geklov.en heef t.

dat Bob tijdens een training
op rt strand onderuit is
gegl eden.

dat, dat kuam omdat oaoooo
er te uleinig g estroold
uras

dat GeeI lrit vsetballers
misschien ue} nog betere
schaatsers- zijn

dat Chris bljna het dak van
de sporthal af heeft ge-
knal d.

CHINffi]§ . i}i}rSCE ËESTAU?,J-}ï?

?? Au ! E"

$&Jffippi,tffi
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(nuo

!]§Pntnffi
D€ bisiiJl€iii- -7e6r fam:l l" ied"r_ukvert 

"§as,r ook voor ZÀXtr$IlRUKliEsX. zoels:
barkaartern - notsre - briefpnpla.r.

g€pp§ vË§tmam

siijterij tri r GS ijesalon

bcrastrsndr»eg §unËr* iai, J4ia

Bua€, Í\,I " ,qiïj

,v§s. qn,

"Jtduu §*rrw*n

i-irenstraË-t

fr-

,t
I

I

I

l;"es - Ameland

$."#X
*f ifilol BEDnUË*T

s= 
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cölah&NaeuÉss.re g li

ïet; &9?t*Z34t - ll
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dat Geel lrit een ma§sage tafel
aangesch,af d heef t.

dat Gep de A-junioren naub,lettend
in de gaten houdt ?

dat hij dat 0p vrljdagavond dóet
uanuit ztn auto.

dat, hiJ rondJes rijdt over tet
trainingsveld en op deze
ulljze direct zijn maatreqelen
kan nemen.

dat onze 0ostbos correspondent
een tilinterslaap houdt.

dat de Nederlander Pim tYïulier
het voetballen in Nederland
heeft geÍntroduceerd

dat hij dit deed in 18?5

dat er dit jaar dus 1 1 0 jaar in
Nederland uordt gBVoetbald

dat Sllvia Brouurer haar voetbal-
schoenen uas vergeten maar
ze mocht Andrea tïosterman
haar voetbalschoenen aan

tn gesprek no,t,'.

0p een 5ÍberÍsche vrijdagavond
-in een k axme Geel lUit kantine-
ontstond onderstaand verhaaf
ovex Paul Kietuiet (Pauli voox.\lntimi), bijna 19 jaar, vrijgezel
en etudent aan de [Yl.T.S. te
Leeuularden. Zijn voetballoopbaan
startte hij bij de E-pupi1len.
Uit dere pe,riade=Eeuraart hi j
ook een van zijn prettigste
herinneringen. De Ers deden voor
de allereerste keer mee aan een
toernooi te Stiene. 0nder de
bezlelende leidino van Sip de
Jong en Jan Oud (ían Nel) urerden
de E I s kampioen na een daverende
6-0 overurinning op [ï.K.V. Paul
doorliep alIe jeugdteams. A1-
voxBns toe t e treden tot de A-
junloren voetbalde hij nog een
jaar bij het viJfde elftal.
De 100 m. loopt hij in 1 13 sec.,
tijdens de coopertest legt hij
t 2600 ÍÍ'tr af en bij zijn favoriete
spelletJe, tt hooghouden van de
bale haalt hij -

a oball
geld en goede raad
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a1s alles meeziL- het aantal
van 3.
Bij de Ars speelt Paul links*
achter. 0ver de AIs uit hij
nog ueL iets vertellen. Het
is een stel jongens dat bij
elkaar gezocht uierd en dat
lange tijd niet haci gevoet-
bald. Dat rt houdige team za
goed draait vindt hij groLe
klasse. Persoonli jk vind ik
Paul een soort ItPeetvaderrr irr
het A-elftal-. Ik houd de jongens
een beetje onder mfn hoede is
zi jn bescheiden antuoo rd.
Paul is degene die hetttspàar-
planfr gestalte heeft gegeven
en die ook de geldzaken regelt.
Als dettpotrf niet snel qenoeg
gespekt ulordt deelt hi j boetes
uit voor b.V. niet gepoetste
schoenen, een slechte pass, een
gemiste penalty of voor rt v€r-
slapen voor een uedstrijd. 0p
deze rnanier heeft hij (tees de
Ats) aI zotn 500 gulden bij
elkaar t'gespaardf!. Bovendien
deinst Paul er niet voor terug
om het goede voorbeeld te geven,
getuige heL volgende: De Bure-
kernris vindt hij een prachtig
feest, maar al.Leen 0p de vrijdag-
avond gaat de beuk er flink in.
0p Talerdagavond liq ik al om
B uur in mrn bed en de volgende
morgen 0m 10 uur sia ik dan top-
fit op rt veld. ïuee andere
hobby I s zi jn I t voll eyba11 en en
I t stappen. Paul volleybalt op
Ameland bij nLand en Teezichtrt
en in Leeuuarden speelt hij intt 1e team van Í\es/Buren dat maE-
doet aan de [\leUoBo.
Een pilsje drinken en rt roken
gaan hem ook redelijk goed àf.
Het verhaal- van Jan Uerbiest in
de vorige GUI-krant vindt hij
angstaanjagend om te lezen, maar
hij rookt er ueinig minder om.
Dat er jongens zijn die stoppen
met voetballen ai-s ze naar de
vaste ural gaan, vindt Paul grote
onzin. Als je van je sport houdt,
is rt qemakkelijk op t,e brenQ€Flr
De Glr-k::ant urordt altijd rnet
veel plezier geJ"ezen. fen mooie
ontspanning, vooral die prachtige
inleidende verhalen van Frans
Hulsebos. Geel lJit mag -voLgens
Paul- als vereniginq uel eens ulat
meer naar buiten tredenl laten
ze maar eens ulat vaker een feestje
organiseren; naar feestjes gaan
is dan ook ËËn van Pauls hobbyts.
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De dokter zegt tegen een
voetballe: d.r e :r,ln voet
verstuikt heeft: "Je mas
j e -roet eerst wel eens
wassen. Ik wed, dat er
€leen vuÍlere voet op heei
Ameland te vinden is".
Voetballer: "{J hebt de
weddenschap verloren Cok-
ter, dan rnoet U mi jn an-
Cere voet TfraaT.eens z,Lent.r,
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Vervolg bIz. 12.
De toekornst van Geel UJit ziet
hij niet za somber in al
vindt Paul ulel dat de filÉn-
taliceit vergeleken bij rrvroegettr
minder serieus is geuorden.
En over zijn eigen voetbal-
toekomst:ttIk rrlil best in een
7de of lste elftal voetballen,
maar of ik daar de kural i t'ei ten
vDor hgb . . . . . .tt
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de )eugd hoeb ,Ë\,
Na aanleiding uan het stuk uit
de vorlge Gttl-krant, had ik een
kort geaprek met de meisjes,
die bij GbJ voetballen: Gitta
0ud, Patricia en 5lIuia Brouuler,
AndrÉa ilosterman.

Hoe zijn jullie bij het voet-
ballen gekomen ?
Dat kuram omdat mijn broer
erop zat en het leek me ulel
1 euk.
ïk mocht niet op judo, maar
ueI op voetballen. ïoen ben
ik op voetballen gegaan.
Ik voetbalde wel eens sp het
veldje en vsnd het uel leuk.
0nndat Patricia erop zat.
Zouden jullie het leuk vinden
om later in een dameeelftal
te spelen ?

Allen! Ja.
3. ldaarom komen er eigenli jk

niet meer rneisJes op het
vo etbal l- en?

A: ïk u,eet urel dat er nog meer
meisjes 0p voetballen ui11en,
maar die mogen niet er oF.

Gl Er zijn er ook wel die niet
durven.

Hoe komt dat? ïs voetbal dan
alIeen voox mannen en jongens?
P I Nee hoor, dat uind ik van

ni et.
5: Sommigen vinden het misschien

naar oÍl in dezelfde kleed-
kamer te zitten.

Hoe reageerde men toen ju11ie
op voetbal kuamen ?
P : tíel gee,oon, geloof ik.
A: Sommigen lachten je eerst' tuel een be et j e ui t en dachten

dat L,e niet voetballen kon-
den, maar dat Eas maar
eventjes.

G: Aan de tsal zeiden ze soms
uel eens ItKiek, deer Ioopt
ok un famke bijn.
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