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Ruim ? rrek en iia de [1f * íedentocht
gclnst heel Friesland noË na van
de uerhalen 0ver en cornmentaren
op dit bJeergaloz e even*ment. De
ber*rering dat het verlangËn nëa!
de ueruJerkeling uan een draorn
alt,ijd meer betekent dan de ver-
vuJ-1inq van dat verlangen, is in
de laatst,e []-fstedentocht op 0n-
dubbelzinnige ili jze geloqenstraf t
Ruim 22 jaar heefi Friesl_and ap
deze tocht moeten tíachten en ar
u,as bij ue.Len een scort van
cynische berusting ontstaan; men
uas ervan overtuigd dat alle voor
bereidingen bij voorbaat tot nut-
telnosheid ularen gedoemd, omdat
het Nederlandse kLimaat te uisse-i
vallig is, of omdat het u.rater
in kanal en en ít eren dcar de ver-
vuiling een Le laag vriespunt,
heeft gekreqen of orndat het elf-
stedenbestuur terugschrikt vËor
de veranturoardeli jkheid voor
Ëen evenement ap z0 grole schaal
en onder zulke onzekere omstandic
heden.
Nu de lann qeknesterde cjrncm
uerke;';ulrsiËj is gek,orden, bji jkt
,Jat d* veruiachli-ngen, hoe hoog
gespannen ock, verrs zijn ifver-
troffen. Je kunt je afvragen
hoe dat mogeli jk is in eeí-l li jd,
ulaarin de mensen zich za uaak
teleurqesteld voelen, uarineer
het komt tot vervu-l1irq uan hurr
urensen. Als je immers de [1]=-
stedent,ocht Iouter ais sporrlei
eyenement vergelijkt nreL spcrí*
gebeurtenissen die oak hoge vÉl:-
uJachtineen uiekken, dan ual- t r:i e
vergeli jl<ing in rneniq .pz.:.n§ :n
het nadeei van rJe Iif siedÉrt-sr:rt
ui t I de deelnerïers oak fl*
favorj-eten uooï de oueruií-lninq,
zijn bij het grote pi.:bii,ek niet
of nauurel i jks bekend Í uan sËrn-
soring ap grote schaai is *eÉnsprake, de acc0ínmodatie is
eerder primitief t* ncËm*no ris
je daarander ook ir*t ËarcEUrs
verstaËt.
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Hoe kan het dan dat deze flf-
stedent,ocht een succes is ge-
blorden, zoals je in de sport-
uereld zelden meemaakt ?
0m het antuloord op deze vraag
te vinden, moet je vooral lqt-
ten op de asp ecten ulaarin de
Elfstedentocht van bijvoorbeeld
een Europacuptoernooi of een
urerel dkampioenschap voetbal
verschilt. En dan ualt opr dat
de afstand tussen sportlieden
en publiek en tussen de deel-
nemers onderling veel kleiner is
dan ure geulend zi jn. Bi j de EIf-
stedentocht is er gÉen sprake
van een publiek dat door hoge
hekken, politieagenten en politie-
honden in toom moet uiorden ge-
houdenr EVenmi-n als er sprake is
van een selecte grCIep topsporters
die aIl-e aandacht, aIle zorg en
vooral alle geld voor zich op-
eisen. ïntegendeel, de toeschouuers
langs de route zijn intens bij het
trlel en b,ee van zotsel uedstri jd-
als toerrijders betrokken, ze
ureten zich verantuoordeliJk voor
de goede gang van zaken t zE heb-
ben geen of nauuelijks voorkeur
vbor urelke rijder dan ook, ze
juichen aIle deelnemers zonder
aanzien des persoons toe en
bieden zo nodig de helpende hand,
Hler geen fluitconcerten, geen
honende opmerkingen, geen agres-
sie, maar spontane aanmoedigingen
en royale medewerking, zouel voox
als tijdens de tocht. Bij de
deelnemers zijn de uedstrijd-
rijders aIleen door de nummers
en i n mindere mate door hun positie
in de uoorhoede van het schaats-
leger te onderscheiden, maar van
de diepe kloof, zoals h,e die bij
vele sporten kennen tussen top-
sporters en de grote massa van
sportbeoefenaren is btj de t1f-
stedentocht geen sprake. Zel-f s
tussen de favorieten onderling
heerst een veel menselijker ver-
standhouding dan u,e geuend zijn
uit bijvoorbeeld de Tour de
France of de grote internationale
schaaktoernooien. Tot de laatste
halve kilometer toe bleven de 4
riJders uit de kopgroep elkaar
aan de kop aflossen en na de
wedstrljd spraken ze met veel
tuaardering over elkaar.
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Als Je maar een flauu idee hebt
van de geniepigheden en de tak-
ti*che trucs die uorden toegepast
om tagonstanders uit te schakelen
biJ Vgal uedetrijden, uaarin
grotc bel*ngen op het spel staan,
dan kriJgt de haltversarmende
spertivltett die tijdens de laatste
Elfstedantocht toerd gedemonstreerd
haEet l,ets onuerkeliJks. íYlaar het
uas uqrkeliJkheid en dank zij
radÍo iÍr televisie hebben mil-
joenen mensen dat kunnen con-
s taÈeren.
Nu ls dë Elfetedentocht zonder
megr esfr uniek gebeuren, en a1s
zodanig nauuelijks te vergeJ.ijken
met hÍJvoorbeeld een voetbaltged-
strljd in de F.U.B. of in dis-
trict fSoord van de K.N.U.B.
Zoln uedstrijd kan nu eenmaal"
nooit die betekenis voor spelers
en toeechouu,ers hebben, aIs de
Elfstedentoeht uoor Friesland,
maar uat h,e a1s voetballers uel
van de elfstedenschaatsers kunnen
leren, ls dat een uadstrijd aan
alle betrokkenen meer voldoening
geeft, naarmate ieder zich meer
vesantuoordelijk voelt uoor een
spertief verloop en naarmate
spelers en publiek elkaar Íneer
reapecteren en uaarderen. Dat
het daeraan op onze voetbalvelden
zo vaak ontbreektr. maakt dat
veel uedstrijden zo sfeerloos
ziJn en ze vaak een negatieve
indruk achterlaten. Dat het
anders kan is misschien nog
nooit zo overtuigend aangetoond
a1e tiJdens de laatste Friese
EI fstedentocht.

Frans Hulsebos
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Zaterdag 1 6 maart
lïarrum - GeeI lrit E

Dronrijp Geel UJtt DZ i
Geel llit D1 - lt/T0C
CSL ?c - GeeI ttit C

GeeLlditB-UCR
Zondag 1 ? maart
Geel trtt 1 oefenb,edstrijd 14.00 uur
Stiens 2 - Geel lrit 2
Frisia 6 - Geel lrit 3
Geel hJit 4 * GAVC 3
05I 4 - GeeI lrJtt 5
Geel lrit. A - IYIKV rZg

Zaterdaq 23 maart
GeelttlttE-Birdaard
Birdaard - Geel lrtt D1

GeeI UJit DZ - Berlikum
GeeI lrit C vrij
GeeIUJit§*trï0C
Zond,ag 24 maart
Gee.L trit 1 - Friso
Geel trit 2 vri j
Geel bJit 3 vri j
GAUC 2- GeeI trit 4
Rood GeeI O - Geel llit 5

Geel ïri t A vri j
Zaterdag 30 maart
Geeltritt-Holrrlerd
GeeI tdit DZ - CSL
DokkuÍrr * GeeI lJit D1

De trJykels - Geel UJit C

GeeI lrit B - Be Quick
Zondag 31 maart
ONB - Geel UJit 1

Geel U/it 2 - Leeuuarden 4
GeeI UJit 3 - 0osterlittens 3
Drachten 4 - GeeI lrit 4
GeeI LJit 5 - 5t. Anna 5
Frisia 3A - Geel ldit A
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L i jntrekker di:ok voor U net arcnief
in, om te kijken of er rreeï bekend
is over deze rr3onge afdeling" van de

F .' .,.E. '3 de 2Sste noveroer 1lf 1

maaKte eEn völroorlogse prircipe
plaats vocr eeÍ'r moderne :pvatting.
De rruiioe urc-uenvoetoa.l-oondrf uero
na orie jaar strijc door Zeist ein-
oe-li;k ËÍ'Ker-,J, een ofiici'd,-: .',l.?.'
ccmpetitie vliEde. -ie: eerste seizoer,
' t -/1-t t2' dainesvoelbar kende 5..iu[-.1

Ceaj_neefltstels. Voetoai is silosoi-er'
geer puIe rnartÍ-i enaangeiegenrr ei-d !"neeI.

SteeOs meer vrouuen bekieder'' tinnei-t
verer-i igi;r g€r,:esLuursfuncties en net
aantal vrouulan dat. het voeLoaJ-spei
actieí Dedrijft neemt stei" l;e. -e
iaatste tuJee ,aar zit vocia,- ret
rr eisjesvoetoar in cj e 11f t. .E r'."..r1 .È
i: erq zLrirr; Jp ;eze se:t,rr, c:JiJ-
\rrerrs {:le enÍ-"e tak die uoral !eKen-
Í'ner<t. aocr eeir spectacuLaire toeioop
ei-i ir-' ZeisL r-.r aakE ir en vaí, 1et lromo-
tÉi-r van meisjesvoetba.l- dan ook geen

bj--j zaak. 'rel f' ederi-andse tirouuen-

e-i- f rai- ls zLt ,. oeet je rel s'rcces-
volst vertegÉnuJoordiqende teai- en

cÍr dat 0i:k zJ te nouCen Lrr::cl nÉt

5È' =r oocste t i jd om rr.lat te ::'af aai-

de onde::bouu I de jeugd ous. in ce

iratenschap dat ooi< CIij r:et viouuJen-
voelbal oie jeuEd de LnaKomst- neef t,
steLt de bond aIles in rr Ei drerk in
net, voetbal onder ce ààflcàc-, t, te
brengen van zoveel- mogeliji< meisjes"
Ais men ce cijfers hier onoer :e-
ki jkt, dan j-s r]e aanuJas var l-eoer-

(meisjes) i" de seizoenen tA1/'t82,
I A2/ | 83 en I A3/ | 84 spectacuiair
te noemen. Toch stuitte men in de

:reesLe af dei in gen Dp no gaj. ,r.;at
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praktische problemÉn. De grootste
u,as dat in bijna alle afdelingen oo-

mogelijk coÍnpetities konden: u,orden

gehouden, omdat de meeste vèreni-
gingen over t'e ureinig sPeelsters
beschikten. Vandaar dat er enige

tijd geleden een oP zich revolu-
tionaire dispensatieregeling is
doorgevoerd. Het is nu toeqestaan
dat jongens en meisjes dee] uitma-

ken van 'e'en team.

AIs F. Hulsebos in het januarinum-

mer van de Gtd-krant sPreekt over

niet of nauurelijkse groei bfj het

vrouuenvoetbal, dan zullen de cij-
fers hieronder hem misschien roze

rrlanget jes bezorgen. Ook ziin er
rrlel degeli ik jeugdteams, al u,ordt

er overigens een andere klasse-
indeling gehanteerd.
De stijging in cijfers:
SEÏZOEN AANTAL LEDEN

r?B-t?g Vroublen 12.91 5
meisjes 2.355

| ?g-f B0 vrouuen 1 4.449
meisjes 3.446

r80-t81 vrouuen 16.318
meis jes 5.406

f81-t82 vrouu,en 19.427
meis jes ?.300

t 82- t 13 vxouuJen ?1 .424
meisjes g.?12

t 83- t 84 vrouuren 24.267
meisjes 11 .O14
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Klasse C (Noord)

0.N.8.
5V Frlso
0 erterp
Bakkeveen
de Sureach
Zuaagtrlesteinde
cje lJilper Boys
Marum
Geel-líit
ffiÉEsum
N ieuur-Roden

(Boa) nes,. 1e Klas c

5C Franeker 2
Stiens 2
DÍC/Oosterrrrolde 3
D.ï.D. 2
Dokkum 2
lr.z.5. 3
Hallum 2
R.E.5. 3
Geel-l:iit 2
5C Leeuuarden 4
St. Anna 2

(eoz) Res. 2e Klas A

Geel-ttjit 3
Nr;ffi;-,4-
5C Franeker 3
Friesland 4
Renado 3
LAC Frisia 6
Hubert Sneek 4
5C Leeuu,arden 5
0osterliÈtens 3
Robur 2
Lemmer 4

D.N.B. 3
Drachten 4
0.D.U. 2
Harkema 0peinde 3
Bakkeveen 2
G.A.U.C. 3
5V 0erterp 3
ïijnje 2
Geel-UJit 4
FU Houtigehage 3
J ubbega

5
15
12
22
2?
27
22
60
48

1g
19
15
14
12

n

I
4
2

10
1

2
3
4
q

6
7
I
o

10
11

1

?
3
4
5
6
7
I
I

10
11

1

2
3
4
5
6
7
I
g

10
11

tt
18
15
15
13
12
12

g

B

5

1

2
l
4
5
6
7
I
o

1CI

11

GS PT

11 19 20
12 17, 31
12 15\,,22
12 1?'16
12 1? 17
12 11 16
12 10 11
12 10 10
12 I 10
12 I 10
11 7 I
G5PÏ V

14 23 37
12 16 23
11 15 ?2
11 13 39
13 13 3?
12 12 18
10 11 21
11 922
11 s11
11 t+ 12
12 3 10

G5Pï V

12 23 47
13 1s 29
14 18 48
1? 1s 33
1? 14 24
12 13 2A
11 11 16
11 10 20
11 6 15
918

13 0 4

13
12
12
13
12
11
13
12
13
1?
11

T

I
14
19
14
15
14
12
17
18
25
16

ï
10
11
11
30
33
2A
18
26
1g
49
30

ï
I

15
2A
23
14
23
24
2?
27
32
56

T

27 13
34 16
28 16
32 2s
1s 21
24 2A
1s 18
27 34
17 33
25 32
14 34

(832) s" Klas B

1 5tÍene 7
2 5C Leeurr:arden
3 F.V.C. 10
4 D.T.D. 5
5 St. Anna 5
6 Dokkum 5
7 Rood Geel 6
I 0.S.I. 4
I Geel-Ltjit 5

( sos) z" Klas B

1Geel-lrJit
z fr1ffi=zs
3 Dronrijp
4 Irnsum
5 Nicator 2a
6 Stiens
7 D.T.D.
8 Harllngen 7a
g LAC Frisia 3a

10 F.U.C. 3a

(zto) t" Kras c

1 Be 0uick D ?b
2 Anjum
3 lJardy
4 Blauu ïrjit r 34 3b
5 de ldalden
6 Geel-ldlt
z e-:Ii:mu
I lr.ï.0.c.
otrnDI VaUar\a

(slt) +" Klas B

'l u.r.0.D.
2 fC Blrdaard
3 0.5.L. 2c
4 CrV.C.
5 Geel-trilt
6 Fï;ï-ffil zc
? Blaurrl-trlit r 34 4c
I Lr$d.Ztrlaluuen 3c
9 de tdykels 2c

GS PT

13 24 ?6 12
10 17 68 26
13 16 32 31
10 12 2s 25
12 10 28 30
13 10 28 46
12 s3940
11 6 10 26
10 0 I 82

G5 pï

11
12
12
11
12
12
11
10
11

V

37
47
18
48
21
21
18
17

6

I

G5 PT

13 24
14 24
14 18
13 17
13 14
1t+ 12
14 10
13 g

14 7
14 1

G5 PT

13 2A
11 15
11 14
13 14
10 11
11 10
12 10
10 I
13 2

70 18
66 16
58 29
51 ?8
58 32
30 44
42 65
29 34
25 52g 120

43 13
46 17
21 13
27 24
20 13
17 24
23 32
21 23
6 67

(et0) nes. 2e Klas D GS PT
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dal Uernie iemand zoekt, riie nerr,
<an heLpen rij het aan!rr<<err
varl zt rt sokken.

dat rrans ter Scnure zoveel rÉac*
Iies Jp zt n ttgep]-ander uËiLrEk
neeft genao, dat hij oesj-crEn
neeft voorlopig maar op
Ameiand ie blijven.

dat je met mistig ureer bet,er in
de Dus kunl stappen.

dat Jaap van Ce kapper nu een
heLe ecnte Kienstra is

oat aLconoL i.n het verkeer ci"jna
een misdaad is.

cjat je van Di er en penn ytrlaf e i s
een enorme fantasie kri- rct
(of niet r.ekking)
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dat Emiel Kienstra de onqelukkiq-
ste speler uras tijdens net
cnlangs gehouden Geei-l:Jit
zaaluoetbaltoernooi.

daL hi j narleii jk zf n pois zuaar
qekneusd heeft

oat J an de J ong de eni ge :ch'.e
Geel-1,-uit,ter is met esn

11-steoen kruis
dat ome Klaas (rilverda') aeze

monsterrit ook rrsoepeltjestr

uitgerecjen heeft
dat de een0en ooK ueer kunnen

trainen cp 0ns trainingsveLcJ
dat Joep 5 minulen aanvcËrder

is geueest van Geel-,Jit II.
dat wleinte zeven krijsende

kÈbben boven rt voetbalveld
zae vliegen

dat Bernie ts en ïheo lt hun

ciebuut in Geel-r-utit l neDben

gemaak I
oat rt Inteam, de 8.U.5. van

hel veld veeEde.

{
amase mentsparh

Nec.Àna YE.RDEK5RAD Teut 2378

qqde brarydË^gn,
^., *oi.i ,**r heà af&aien v*n:

*
P4TÀl en,§re

, 6ë0pg,yb vË,.i^ en ZCI yANAr 4§.óà usía

?

HahuhalrH 
ffi

geíd en goede raad

van Heec<erenstraat tZ, Nes_Am

te7; 2425,

BV
rfrh l,ia+-4f1a rru u4

Strandweg J
Etren*.{m

a1le ve::zekeringen
oud en vertrouwd.

; t:'r'cc

íeL' 20a6 *

DRAN KE N Í.{AND E L
annex banzrnetanLstal íon

BAtLrrMERt,l/€G 6 NEs ïË[: AZ6e

Regelmaiigorrderhor:d
I<osbrcelgelö
Speel daarom Lotto en Toto in uw

U vult daarmee
onze clubkas.&:ze*é_zsn4u s 4 fuze/z _ &,2

&

bo*ïtrg
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Geel trjit 2D - ïzummarum ZD 3=0

0p zaterdagmorqen g februari
traden de spelers en speelsters
van 2D onder leiding van Koos
"/lol enaar en -l ancr: van i s aan
voor de thuisuedstri jd teger.r
Ïzummarum. ,.et uas de eers Le
rr,edstrijd na de u:inte::stop en
dan ui I er nog rriel eens een
verrassende ui tslaq ui brol l- en.
Jat u.ras inderdaad hret qevaJ,,
rr;ant de Gee-Lrrli tten, ooekten
hun eerste overuJinninQ irr dËze
competitie en noe maar jiefst
met 3-"i. i-n het begin Leek ireL
er nog ni et za erq oll dat er
royaal- zou tuorden geu,onnen,
ulant de jongens ui t Tz ummarum
uaren tíat mesr i n de aanva.l en
speelden ook uat fe-l_l-er, Arjan
'retz op iret doel kreeg niette_

irr i n uei ni; t e do en, vnc ra1 lank
z j j []eter rluci, die rneestai aJ-s
iaatste rnan speelde er) nj.et
aarzelde met ingrijpen. ,i j en
Patrick Kienstra nebbBn een
hard schrrt in de bener-, en rjat
i,s tue] makkelijk aJ.s er cpqe_
ruimd moet ulorden.
I n de aanva_L maak te Ger: j Ui t
niet zo veel kl_aar. De naj_
trrerd nogal eens naar tsen legerr_
stander geplaatst en er fiepen
nogai eens ulat t.eveeJ sËË1Ërs
rJan de ei gen parti j om de baI
heen Bn dan zag je soms door
de berien de ba1 niet,ryreerr
irlat ue1 opviel, uras dat er
---!nrHL zovee.I tnzet urerd qÉ_
speeld en dat er niei ilerd
gekermd of gescholclen, als
iemand eens in het i;edranq

Kard. de Jongweg l, Nes (Àm.)
Teleímn 05191 - 13.15

+\-, u \\ f*fue-é;yd?t \ \ f
evzei ft*Zory

frts. ,J&e.zlateg.*

installatiebedrrlf doe-het zelí zaitk

pàvïljo€Í?

,s.{-
llce eaaL

§es J5 brhr[,.s ogd.bo€strdrd

BUJwaFDR'JF 
rrrnr Ë Ic$er v a n k$

voor a1 uw
BOUVWEXIffi{

eígea
arehlteetuur

------
tevens verzorging grafverken
en taxatles

NES-AM teLz2137 - 259L
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een sehop tegen zijn of haar
benen opliep. Zo gaf Patricia
Brouuer op een gegeven ogenblik
geen kik, toen 7e een keiharde
bal tuesen de schouderbladen
kreeg en Gitta 0ud hinkepinkte
aLleen maar even toen ze vlak
voordat het eerste doelpunt viel
.een flihke trap tegen haar
voet kreeg.
Na de rust ging Geel lrit meer

op de aanval spelen. Emiel
Kienstra de centtum6pits begon

ziJn tegenstanders steeds vaker
te passeren.en Peter en Patrick
gingen mee naar uoren en daardoor
uerd ïzummarum teruggedrongeno
0ngeveer 5 grinutén na rust Ieek
het in het strafschopgebied uan

ïzummarum net een tdildulestfllm.
Er stond urel een man of I op

een kluitje om de bal heen te
schoppen en onbedoeld uerd er
af en toe een enkel of scheenbeen

flink geraakt. Hoe de bal uit
dit kluulen van benen tevoorschijn
kuram, valt niet na te vertellen,
maar hi j ku.ram terecht bi j [miel
en dÍe uist ex uel raad mee (t-O).
Nlet Iang daarna stormde Peter
naar varen en precies op tijd
kreeg hij de bal aangespeeld.
H,i j zette er de voet stevig
achter en toen idas er voor de

Tzummarumkeeper qeen houden meer

aan (Z-0). De tegenstanders
probeerden daarna nog urel uat
teruq te doen, maar de beide
Joosten (Fokkema en Lesterhuis),
Dik Kooiker en Johnny Oud gaven

op het middenveld en in de

j
I
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I
I

I
I
!
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i
i

I
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achterhoede Qeen krimP Ën daar*
door hoefde Arjan oP het doel

maar eËn enkele keer i-n actie
te komen" Bo.vendien moest

ïzummarurn steeds 0P zijn hoede

zijn, uant de Geel Llit*aanual
had de smaak goed te Pakken.
0ngeveerd 10 minuten vo0r tijd
uras Ëmie1 ueer qevaarlijk ver
doorgedr0ngen, maar de keePer

uas hem net even voor. Hi i narTl

de ba1 vol- op zi jn siof r maar

schoot de bal keihard in het
gezicht van de arme EmieI, die
aIs een aangeschoten vogel
neerduiarrelde en daardoor niet
kon zien, hoe de bal tot in
het net terugkaatste: een rnerk-

uaardig en zuur verdiend doel'*
punt. fmÍel moest even door

Janco veïzorqd Ën getroost
ucrden, maaï u,as tot ieders
geruststelting al Ëaut, ueeÏ
terug.
Al met al een leuke uedstrijd
'en een verdiende overuiinning.

Frans Hulsebos

Vexoe fiw*aé,ïAíEL .*ry

Als ue van het veld komen en ftink
ons best hebben qedaan zuLlen ure

overvloedig transpireren en hebben
dat tijCens de rr:edstrijd oot<
steeds gedaan" Daarom zuIlen ue
na aflaop \ran de uedstriid een
douche iiemen om de transpj.ratie-
resten uJEg te spoelen. Het oeste
is een u,arme oouche omdal zoulen
beter iË-ffim u:ater oplnssen dan
in koud ulater * f en koude douche
zau cle spiereri teveel af!o§.LE!,
uraardoor eeri verminderde door-
bloed.ils zou.ffi-
6-foE.frÍ6 is juist belanqrijk om de
afbraakprodukten van de voorQaan-
de i"nspanninq af t.e uceren È
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De centrale 1i-chaamsri;armte is na een
u;edstri jd hoog, anders transpireren
ue niet, d0or een uarme douche uordt
deze uarmte leLer afgevoerd omdat
de huidcapiliairen l-anger Dpen
blijven. Een hete douche daarentegen
zal urarmte aan het lichaam lgryt
zodaL na de douche opnieur.ri transpi-
ratie EI optreden onr Oe cvertoffiqe
uJarmt,e af te voeren " !m de sterke
afkoel-ing na iiet dcucnen le voorkomen
is het raadzaam in koude jaarqet,ijden
nj-et dadelijk naar -buiten te qagn,
maar nog eniqe +-ijd binnen te blijven
(t<antine? ) . De huicj neemt een be-
langrijke piaats in het u.rarmte-regu-
]atie-mechanisme, daarom is een goed
functionerenoe huid bel-anSrijk voor
de sportman/vrouw, slechte uarmte-
regulatie is nade-l-ig voor het l"eve-
ren van preslaties. fen qoede huid-
verzorqing is besl-ist qeen Luxe en
verkleint de kans op infecties! !

lfirceen. v:claI tussen de huid-
plooien en tussen ce tenen. tet
si-ecnt af dro gen op éeze piaatsen
kan aanleicjin g zi jn tot het ontstaan
van epidermof ytie, ook rrle.l- rrvoet-
schimmel tt ol it Zr"mmers eczeerrftE
noemEïITt isffie zich
vooral op donkere vochtige en uJarme
plaatsen uitbreidt o )eze aandoening
kan dus voorkomen uorden door de
nuid tussen oe tenen qoed af te
drogen, elke dan schone sokken aan
te trekken en regelmatig van schoenen
t,e uisselen, Je schoenen mceten
ook qoed droo q zi jn. [,iatte schoenen
kunnen het beste gedrooqd urorden
door zct opgestopt met kranten op
een droqe plaat,s te zet,ten. itliet
te dicht bij een urarmtebron omdat
dit niet zo best is vo0r het, leer.
leeft men de schimmel opqeJ-open
dan kan deze bestreden uorden met
diverse preparaten, die daarvoor
in de-handel zijn, in de vorm van
zalf, tinctuur en poeder. Senk erom
dat de schoBnen ook worden ontsmet
crn herhaling te voorkomen. Dat kan
net beste geDeuren door enige for-
malinetabletlen in de schoenen te
doen en deze vervclgens in een eoecj
oesloten plastic zak ueg te zetten.
Een andere aanooening aan de voeten
die opgelopen kan urorden zijn de
voetzoolulratten. )eze uordei-i opge-
lopen daar LJaar rnen op bloLe voeten
sport becefentr spDrthal, gyrnnastiek-
zaal etc.
0m aLs sporter óeze aandoeninq te
vocrkomen is het simpel draqen van
sp o rtsgl oeis el vo 1do e n de.

de boeg
konplete recreaïie

BUREN."AM KL. YAAR,WAT§Ë

!,DE LICHTBoEil nt

§RANDI^/EG 4I NËS ï6L: Q4s6
Jan Verbiesl.
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iLlie aijn juii"ie írainÉre ?

lan Kienstra er iczef l-tlalenaar,
Alie vi"jf ri-jn eÈ zeËr tevreoen
0ver bou*nstaande pEïsÉnËn

',.r.iat doen juiiie ti jdens oe
traj,ninq?
f *ur:on uöetnall en natuurli;k
Bil rnrÈ Ce blauule bal- urcr ; ir $
zelf vcetballen"
Doutrte En Bouke sclropperr {JË

bal alti jrj ilp de tríL:i;:re nf
tegen t t dak aan (v*duspDii-
rldL/c

tiJat vind je za ieuk aan vnet*
baLl en ?
iiet is een rnooie spcrt Én 0É
j*ngens vinden | +- best i euk
dat er mej.Cen t.i"j zi. jn en
Lotte vina't net rnooi ais *nl q
meisje Lussen a.i"1o ,jnngens"
l*at vir-"iden jull-ie sBn iel r
qoede club in l"ledelland ?
Idrly vincit eerst Ajax. de
i:e*ia en de rest PSU en dan
stapl c,nk Iddy toch maàr
cve:r ,;rj í:5U. 7e vinden het
ailemaal- een hele eaede ciub.
lris kerit sen hele goede u0et*
bal-i-er .in i',Jerierland ?
tddy ncemb de naam van ioher:
lruyf,f en daarna schiet hem
nsq r:en neslïl te binnen fiI,
Ë*ter r.ícpnran, omdat ie zc goefl
k,:pprl :lan i,bedoeLd rr;r:::di
It*ufrn*;r ).
iiJat cjre je 1i ever
voetl-rallen ?
t-o'bte: keepen, kun
fie Fal ure:tqooi en 

"irn"e i:i,k : .l e mo;*t
!Í::*d E p.I"ctt*n dat,
I i cir, *1" liaat "Doulue: f k vind keepen usl leuk
maar met r'L vo*tbaltsernooi heb
ik eei-r .,*1 1m rnin buik Eekregen.
iili e heef t, er rrlel eens Ëen do e1-
punt gemaakt ?
RenË ncs nosit Ë&n en de resl
-hoe h*staat heÈ* ellernaal 4
doeipunten u

BCUWKUNDIG ïHKTNËUI
ING FRANS KOOIK
Burgerneester waldast ra^ t
Nes ; teie|oon 2
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- oeetekken 
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je lekker
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