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Ien k].ubkrant uordt in het alqemee
ssmengesteld en uitgeEeven met het
doel 0m de leden en andere geÍnte-
reseerden van de club uat meer in-
iormatie te verschaffen over u,at

Ër zoal in de vereniging aan de

hand is, om zodoende uat meer een-
heid in de klub te verkrÍ jgen.
!iteraard bestaat zorn DIad niet
uit louter informatie, maar zuI je

Ër natuurJ.ijk ook andere aardige-
eigenaardige oingen in aan treffer
Gezien de vrij qrote oplage in
onze vereniging, blijkl dat de

l.<rant rrrel degelijk bestaansrecht
neeft.
Het clubDlad urordt meestal door
Ëen aantal vri jirili igers (een

redakti e ) qemaak t, za ook bi j
geel wit. De redaktieleden komen

1 keer per maand óij elkaar en be-

spreken samen u;at er ue1 en ulat

er niet geplaatst moet uorden (nir
komt bi jna nooi t voor ) " Zi j hebber

allen een eigen taak binnen het
geheel, zoals bijv. het verzorgen
van het typeurerk, het maken van
oe indeling het drukken van de

krant, het uitleggen en nieten en

net bezor'!en. fen vari de belang-
rijkste taken is echter het
schri jven van artikel en en juist
dat oncierdeel kan op de duur ue1

eens een moeilijke zaak uorden.
Jarenj"ang rgordt het hoofdartikel
nu aI verzorgt door Frans Hulsebo:
allerlei zaken zijn door hem be-

l-icht en evenLueel aan de kaak ge-

steld, I erJere keer maar uJeer iets
anders om de drornmel niet gering,



Cok enkele anderen hebf-rer, Ëer-l

vaste rubriek te verzorqËn rf
Iosse artikelen.
Toch denk ik dat het eeeí-) qnede

zaak is i n de vereniging fiiï
dtirgelijke dingen altijo airi
enkel e perst;nen over le -L at.rri
sterker nogr €r altijr,: cD te
rekenen, irrant dan uJoïri:: ir*i ,r;e1

Ërq gemakkelijk in zotn
verÈniqinE" l!ant die Èrtl<È:e iret*
sonen raken ook ue1 ërns aar net
einrJ van hun lati jn sri dt ti"q*n
iaardcor in herhaling r e rrellenn
Ir zal van tijd tot irSd *.r.i-is

uat nieuuls moeten komen. Ien goed

VoCÍbee1d is eJe rubrier. tu,,.,an de

massagetafelït door Jan iir:ri:ius1""
Je kunt ni.et aItijO m*t :"r*tzelfrie
el f ta) , dezef f de spei **1;iïl e.:r" ftr't

t:i:Zi;:1f.e taktjek tr-inner, iL: le-jnt

ÈI' aelfs cior.iI uËr'lreZur;"
l-raarcm iijkt het mij Ljan nnk uan

LlL"rr..it uelang dat ue nii ,*i. 'riiitr
het Irn:nde sejzoen uiL il',ilri:r=n

ziclt Í'!dàr t,irkel-e nÍeuriL'
scrrri jvers oie dan in oe rurjai<lir
pj.aat.: kunnerr nemen er, prJïËreit
meB te doen orÍi de kralrï, tri.rll i.:"ïeÍn

beetje een ander gsziLrtl: È]i] eën

ancJ eïe innoud Le gBVBrr *

Uok bestut-.t rsleden zou-JËn n".:i'h"cn

0e se creta"ris fim best Fr::Íis j.B i,,s

Iíi ser Van zir:h klt nne|i iaii-,i. iji]r"'1.,:

dn[Írovo inqezcnden sii..rkkrn := i lv,.-r,,]ï*
beelC,
.lq l:;t:n uan rïrfai.j-no a:. i;)..::: :iist iiír
etl. l:-:r'1 Ëen kii:i"rr neel;,: r..j(ri.,irl j n u*
kiu';,.1 n pJ-aat:; van erlk*i ,' .-, i :,,
lj*1, ,tii kr:nlai.t-.r.ln Jfir-;u;i.:.;it; _ L, I
',':l-,1:,r) Éi-i i-iAl igrig::*rJrl .Z!r':ir rriËi.lf

i":"J ijL klr:b i-rs!,rckke:r ui,-I ,::rit.

i:r:r": tt*t,ba, -t. rr01,l ..r:

ï[.jrjÉ]urt en eal nÉi *i, ,r'.-C-r
--l i,-; i 
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ROIE K§e&h{ v*i*,ffi G.wt S
Zonciaq 2X apri"1 j1è tri&Ë het dan
zovÉï. Dan zou het crrQeslagen
derde el-ftal- met naE'e'en puntje
tegen Nieatcr onbereÍkbaar zijn
tvoor de c0ncurrentie (nou ja
concL!rrer"ltie) " Inigzins onru:stig
*n sen beetje zenublachlig liePen
'uJe ap het \iicatnr-Lerrein roRdn
ïoch konden u,e het nÍet ne laten
0fln de ct:mputerstand nsq even te
cheekenu Groot ilas de verbazing
dat ue al kampioen uarend De
leider u&n Nicator, met bloement
hielp 0ns uit de drocm. ZuLke
stomk0ppËn had hij n0g nooit
meegemeakt: voetball"en Ën niet
eens tdet.en dat je karnpioen bant.
Bi j r.ie afltrap kregen u,E dus a1
bioemen uan GeeL luit en Nicator
en riaar de cnncentratie Ëen
oeetje uJeg u,as gingen ue uoor
het eerst met a.chterstanci thee

, / a + \nrlnKell \ -llu
Gelukkig strafie Dirk Ívletz na
rust met een enige l-aksheid uan
Nicator eijde af en door verder
beter v*etbaf en een prima safe
van i-rJilIem in de laatste minuut
bl even u,B ongesl agen * I edereen
haalde opge-r-r-icht adem: urB konder
toch mneilijk huisulaarLs gaan
nret een eerste nederlaag en tocl-
L:euJere* dat kJs kampioen uaren.
lLJe moest*n na de douchc direkt
terug naar de bool krant h et
eer*lr:,rr,";,,r3t ons busje hebben.
f,irk Kooiker uí45 a1 u,eg oín een
ptaatsje aan boord vrij te
houden u Cnderrileg in het, bus je
uerd match-t innaër Di rk íïetz
qeï;"ii"ervi=uu.rd door Rona*medeu:erl,
Jan 0ud die tr:ssendoor een
rkreas famker bij Stiens sig*
naleerde. Aan hoord schaanden
de Geel ujÍtters zicr rond het
antj--i:itdrooqkist je en t oen
de reis ucltsoirj u,aF, Lias
iederËen u,eer aanldeeig" 0p
de pier u:erclen u,e opgeulacht
doar Jan en i.ijilli* met een
basje h]0ffmen u0nr ierj eï*ene
ïn*n mushten brË'rijf minuten na(
hui-s nm te verLell en dat ue
teruq uJaren En meteen ueer bJeO

mfieSten*
!-iarry ne Jang profiieerde van
de qelegenheiC orn eeir QrËEp in
rje jus*pan f;e doen (*t ilr*§
niernand ihL;is ) ari eËn cassetLe
met. 0 r ëe Rode Roz e n vën J ant je
Kocprnans te pakkeri,

r.\v,\ r/ appartcoe*mMWr".
{ persoons apparternenten

het gehele Jaa^r
In voor en uagelzoar
voor verenlg{.ngen en
tot t 2! personea.
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het lied van ons kaartavondje
bij ïepn

Daarna uas het verzarnel-er-r !e-
blazen bij Bertus 0ud. Daar
trrachten ue geduldig aan de bar
tot 0ns feestmaal- geseivesrd
ulerd. Het uias ook aan die bar
dat Jaap mel-dde dat hi j rnis-
schien toch noq urel een jaartje
trrilde blijven omdat het uolqend
seizoen uJeer heel anders zLlu. ,-urorden ( Tenminste I Js z ei dat
Jaap dat z ei ) .
Na een beste heerlijke maai-
tijd bleek dat sommiqe heren
al een dagje ouder ulerden.
Die kregen permissie 0m een
stranduandeling te mak en, cje
anderen streken neer 0p iret
terras. Daar rrlerd Davi'J I i: aaflr
AppeJ-man ondervraagd ovÉï zi jn
laatste presLaties in tret
vi jf de. ïoen de ulandel aars
terug uJaren, 0p Johan an 'tJi l l em
na die ondergedoken uarene
uerd er een partij potbÍljart
gespeeld ofr het amerikaalsrr
biJ jart, begrijpt U. i Js,
die tijdens de maaltijd a1
steeds coasters aan de kin'
voorbij zag varen, bleef achLer
cp het terras en deed Ëen qe-
slaaqde vLuchtpoging mn b n u.
zijn vrouu" Na deze mi.ddag
bracnt Jaap als goed begeleider
het hele elfta1 naar ldiLlem
tles t,ra dÍ e maar ni et snapt e
hoe u,e kampioen konden urcrden
nu hi j pas LUeg uJas, Jaap maes t
toen even uleq (t) en urij var-
duenen in de keuken nm studio*
sport te zien. Vervclgens
qrnq het feesi verder met ö1Bc
accordeonbegeleidinq van Tcon,
Harry kon het niet laten Dm
Dirk Kooiker onder te dompelen
in een pannet je bier" ïJi1"1em
[t.Jestra tooide een iecier met
koffiefilters ter verhogilg uan
de feest,vreugde.0m § r,:ur: mnest
oncjerqetekende aan het r;e rk
j"n de ïapperij en ginQ cjus trr€Qr
iíerr::nurr: Smit keek enigzit-rs ureemd
op iJ,;''i dit slingerende figuur
t*to*id met koffiefillern
l-,e s;hrik zat er pas gcer"-l in
toe,rr 'oleek ciat er ncg een *t,uk
cf uijftien achter aan kuamen,
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De t,afel-s g:ingerr Ë&ri de kant
en eie aanueaiqe dames kregen
EeEn kans orfl hi:n esris{-i{"f,pbÍes
rustS.q' t-* nutt'i"B&n e

ïegen eIf Ltur, ge3"e,oË Ík, gËf
Jaep het teken dmt het, SenceQ
geuleest ur&§ d$ar de rekeninq te
betalen* Johan ide§ tcen aI
.*)-aap ulandeÏertrj of] cie í\ls*r'Swatr
gesi gna3" eerd o L anEz annerhanr.i
óing Ëen ieder nàar huis behralue
rnat*h*uinn&aï iiÍrk Flet; die er
rn6.ëtr Beeft qsmoeË \rën kon kr§. jgen
frr zs bieek maar een§i t,s meeri
Ben compleÈe pJ-oeg kan niet
alisen vcetba]1en Ërï kmmPi.*ert
tuelrden maar uok Prima fsr:st*
vieren*

Henk Roerners

ix.4*e. ég *"e* *o&.,''
§Faqs rzee/,t r5.&r? gxëG61,

sÉu(, *as uft ab.
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V{* oe lr{assAeéTAFEL :

De vori ge keer heb ik eËsrí,1 :u8ij
over errkele sporthyqiEni.scirr
zaken en daar ulou ik BVen i,.r-.

door g aan r
Vel en onder ons hebben ulei Esns
last gehad van een ftblauue i-ràqe'lÍt"
Dat kan door een ongelukkig r:n-
gevalletje ontstaan maar uaak is
ook het niet tijdig verzcrgeir
van onze nagels de 0orzaak. Eij
te lanqe teennaqels beslaar de
kans, vooral bi j de grate t.pen,
dat door een stoot ef schcp
recht t egen de neus van de :chcen
de teennagel uit zijn nageioed
urordt gellcht. fr hoopt zir:h Can
bloed onder de nagel op en na
verloop uan ti jd ontstaal r.le ZËn n

'fblauule Leennageln, uJaarvan men
lange tijd hinder kan onder*
v j. nden .
Een ander \rc:eteuvel kan een in-
§egroeide naqel vormen" DË oorzaak
lrgt hier meestal bij cie onIILqte
verzorginq van de nagels --Tse-t*,-
nagels moeten in tegenst,eiling
t!t de vingernagels, ËeËtL u*rden
afgeknipt. tdanneer de irneke,n
trrorden rondgeknipt uordt dB nageJ-
door de belastilq vqn në!.iichaams-
oe uri ch t ï?fTre E-vïeffqmu[ï-Ëï--
krijgt zodoende gelegenhbiC in het
vlees te groeien.
Lange vinLe_rneg§]s kunnen, voorai
bi j coffiïËt, de teienstander
veruondeil en ook is ni et, uÍ t,qesLoten
Aà:rïe sportman zichzelf verb,ondt.
Dus regelmati g t<ffi!ï*ii en*ïffi-.__
zorgen ! !

Als straks de z orner begint an cjus
de competitie voörbi j is o rr"rnrrlen
nog enkele tournooien afge,,Lr erkln
Bij mooi rreer zie je vaaí< de
spelers na een uedsiri id en in
afrrrachting uan de uolgËnde heer-
Ii jx languit in het gras j_i qqen
te zonnen. Denk hierom uarrL het
uerkt verslappend en vernDrzaakt
loomheÍd" wlen kan beter rrtl de
zo.n gaan omdat ook rrcg nl!ï,;*sr
1/3 deel. van de totaló n:.ne**
hoeveelheid zich Ín de h*i. J i<ön
ophop*n" Dat Ls een onqunsriqe
sitL;ati,:, 0m prestaties ie moeten
leueren. De spieren krijgrn dan
t_e qq]_tls bloed hetgeen trit
zuJarË *n lorne geuoel npi eL,Brt u

WtE KENïZ€ NIE,Ï
ríADToc,HÍgN uer r4n. RIET

AJI €N zL}tJR
t5lq(Ea El{ rteï
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Als b!j de sPsrtvelden ook n08
een spenluchr, eulembad aanurezig
is an iemand zou in l0?n toe*
stand in ijskoud urater sPringen
dan ulordt oe sitr:atie zelfs
i evensggyaelÀijlJ
ffià:" uan het koude
uater qeeft een plotselinEe
vasoconstrietie (=uaatuernauulint
uaardoor het hart, in e€n korte
tijd eËn enorm bloedaanbod krijr
Dit kan z$ qruot zijn dat een
hartstilstand het gevnlq is"
ffiË§EFFiïser noem men

tv"dq-qs-u!le.
ffi-_is bijna altijd urind
Daarom moeten ue ër u00r zorgen
dat, na Ëen tr;edstri jd of traÍni
uianneer r*sn hezueet i s, niet
blijft staan of loPen in, meest
dunnË sportkledinqo De afkeelin
door d* strcming van de rrlind is
dan zD groo t, dat di t s-Pi§::
sti ifheicÍ " snierpi jn of zelfs
myoqel0sevorryifig {,=sPrPrver*
harEïneenl in de hand uerkt"
l-{eeft U trlel BËns last van
transpiratÍevocht in de oqen ?

smeer eens uai vqs-glil-rg oP de
uenkbrauuen. Dat vetlaasje zal
dan het gevormde transPiratie*
vocht op het voorhosfd naar de
zijkant van het ryIaat u0eren,
u;aar het minder hindeï veroor*
zaakt.

Jan Uerbiest.

d§^B

&d[sh Ltr e

dat de redactie zeLfs oP Zde
paasdag heeft vergadert

daL Frans Hulsebos te laat uras
' en dus 2 kruisjes achter

zijn naam kreeg
dat deze straf later is omgeze

in een opstel schrijven
dat hi j cjaar zt n hand niet

voor omdraait
dat het jong-seniorenteam van

een jaar of vier geleden
ureer in traininq is

dat ze nl. binnenkort een
reUnie hebben

voor vervolg zLe
b1z. 1C

-:

Tt!: 2lO3
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rJat Oe iraininqsopkomst, uen rr.the
flifthrr overurel-digencl is

dai er anci Ëre seniorene-Lft,ailBn
zijn die daar een vocrbee_ld
aan znuden mgeten nemen

dat die zelfde elftallen eigenlijk
t-i et voorbeeld zouden rroei,Ën
qev en

dat de A-junioren een enori"n,rqe*
vechtlt leveren met i',,].K,V, omI t kampioenschap

oat ze daarrr aes t 3:lk
en Geel"-,iriit f aan
punten he1 pen

Geel-t/i t I I
oe nodi ge

dat Arno, Theo de J. en Theo lï.in de uredstri jd RtS J_Gee1_
trit_2 (Z-S) *èt z'n drieën,
de Geel-tr/it 2 produktie uoorhun rekening namen

dat Theo de J. af gelopen zoít0ageen bere u.redstrijd in het èer_ste speelde
cjat ni j ook st,erk is in r t mo dder_vechten en in rt chinezen
dat Sernie zicl-.r voortaan na cetraining bij kennissen in debadkuip schoon laat boenen
dat er op de spaarrekening van hetvijfde een astronomisèn

bedrag staaL
dat de F ormer*boys met het 5degraag op trainingskamp naarde Canarische eilanden zoudenuillen
dat fJ-apsnorxen ilinr beginnen teraken op Ameland
dat Geel-trJit'l in mei oefent t,egen

Renkum I
dat dat de nieurrre vereniging van

Doutrre Bei jaard is
dat Joep nÍets uist voor deze

rubri ek

dat Sportclub l\es-Liuren op 3 meÍeen feest organiseert voot-
hea.': leden

dat Dest,uursleden ook uel peils
ondeugend zijn

dat he t sportvel d je van 1..{i.:n
Chaparel geen parkeerterrein
i"s

dat Geel-tXit D Z rnomentee-l jdijrÉj__
di g prest,eert.

m
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HE«ontKos eH DE ï)cp.
Het u,oorC komt, bijna bij eIt<e in-
ternationale r!adstrijd voor, rrriel-
renners doen eeR plasje, fuert van
Benthem zat Le uechten, het r.r.roord
heef t, iets geheí.mzinnigs, er zít
een hele mystiek omheen, maar rrlij
alfen hebben er urel ëens gebruik
van qemaakt in ons kopje kcffie
of glaasje coia: doping"
LJaar kornt, het rrloord dopinq vandaan?
Zoncier enige trlijfel is het uroord
dopinq afkcrnstj-g r-rii tngeland"
[v]aar hel Ingelse t'dopingtt heeft
ook ireBr meer d.an ËËn betekenis.
Ír1en Cenkt dat de Kaffers, in Zuid-
0ost, Afrika een plaatseli.-ike vorm
van sterke drank gebruikten, die
ItD0PI heetter Bft die als stimu-
lerend middel funqleerde" Tijdens
de Boerenoorl-og zcu dit u,oord over-
genomen zijn in de fnqelse taal.
In 18Bg komt, ner uDord rrdopingtt
vocr het eersL voor in een fngels
uoordenboek. De Ëngelsen kennen
het woord rrrloperr ook in de betekeni
van dikke vloeistof of sausr Efl
dan urordt het veoral gebruikt Ín
de v0rm van eedoopte olie, bestemd
voor de vefsnellS,ngsbak van de autc
De oudste verhai-en ctuer doping korne
zoals vaak in de geschiedenis, uit
Griekenland" Daar heeft in de vijf-
de eeu'd., voor Christus een aiLs ge-
leefd, HiR0DïKU5, die in Athene
een soort, schoal nad ulaar jon ge
mannen u;erden v0clrhereid oo de
D1;rmpisli,..: SpeLarr. Zi jn cursus
dr.rurde víer jaar en in die t: jd
uerd erg gelet op goede vceding.
De traning uas vcicral gericht op he
cveru.ri.nnen Van de Vermoeidheid.
AIs j.emanri na Èen heel lang stuk
lopen b"v" de marathcnr BrE ver-
moeid 'uas, cian rnnrht, hi j niet rus-
ten, maar hi j rnoest iets anders
doen om zijn ver;"noei.dheid kuijt te
rakenr bov$ spEeruerpËn cf springer
Ais ze Brg siecht er aan toe uJaren
dan rnoesten ze vrcuuenmelk drinken,
recrrLstreeks uit iJe borst van een
jor:ge moeder. Je z0u dat ci e eerste
vor"n van dcpirg klnnen rioÉmen....
Die zelfde dokt,er HtRDDIK0S had
oDk nrqal veel verlrilu{xen in Iaxee:
middef,en" De jonge atieten moesten
geregelr: zilare I axeermiddeien
sl-ikker; *Ër ",;oed af te gaantrn
lrlen denkt dat bij dË óucr !'Iympiscl
Spelen ook rriel Ësrr B radCestr:e1en
geqeten u;erCÉn Jin daardo,:r sneller
aa;1 de Í'inisn te i<cmen,

SPAR
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Dat had niet riet qeuenste i.3:?,:l-.
taat,* ïn het li:de Eaine tËf iii*fi *e
renpaGrden e§t-j mcngs;*i u.:1íi nÍlnl-il Ësn uater te cJrir:ken. nífi rj,Ë{ir r;ree
de prËst;lties t,* uer.b*j;ersn* |.j,.:k
lateï: i-c pr L-Íl pë.fri,clsn r.r**i d--:*pinq t,n*g*:past, le eerstu dcp i -, c*
cnnt::oie h;ij paarien u.jas t:rl..iii
1911, in .rÉi1Ën, toen Ër ii- j.r,.,L
speeksel vË?R paerden q*2o,.:fi i uarci
naar stir;:i"rierendr: m.iccie:_t:n *,:É.*
haLve hij paarrien scl-rÍjr:1" .:::: r-,;k
bi;1 ii;indirandeïi:iil-i*t..i sprak* lc
zijn v;: ciop.:..,g. :,,-tk buiL,:,-,
Europa is uël geeocht naar fi,ir1 r;r*
len die de pïesr*aties u§::beidr,-.rie
A1 eeui,;enl*ng kauulen ïncjiii..:e:r,,.n
ZuÍd*Amer:ikrc oD c*na*i:Led*rerr,
braaïmee z* iJm u:_tputtinq: of,zilr*:'L.
bergt,ccht*n teg*n q*sn o f r: cé:*
bladeren be uatte n r:ocaïne i r,,:r zí,
hebben niets te mak*n:irËt É,:r:,.:-,
uui"s/.

LïJNïftF:KfIn . $ q 6 è ntJöïËji ue:uu],J"

*fvt.vx *uLr,t:ï:u+i. . .

Na eËil iui-nt,erstnr 1iàl..; 4 :te;-r ,iil.t{i,
moesten de jcir gens r;frn ïc;r: ilan
Klaas iJfgi: *ant:'ecjeri li: ;-.1#i"t'.r n.l, *.1,*
4 in Lneuu:arden, Lu thui-", 1jJ*.j-
strijd u.,ës met E*.ll ver]{jrï::l-: ii*j*.gaann uJe m*esLefi het, doen :r.í:r-r ci *r
begelei-ding viíin ïnon, in u*:ranfl
met bezrek uai-t \rerÍ:É. Dit ujjÍ
voor de jangens geen p:tc'_1.r?rJ,-Íi"
Er uerci en dnor nnze Bel. l,LirnEi..
snkele tactische ui3'ziqi.nqe;-.r
uoorgest *1d, ur:-l-i<e zondet rft:jrL#rl
treruien detrqeunf,rcj r Gerlaf :lj-;".r Qvan iirrku*midden n&ar reËnt§.-
vfioro lJ,s *jaren mef \Z firan, e11
hegonn*n ronrJ*r l- andi ir, rJe: tlr:r,r Í:l n

Deze herrd n6Ë La*f \Jan n*i :;f;:p*
pen ri*t, ur- aif rTidg Vïsut.den * í--il*rS

uer* hi j Arailsi.,:ci-rLr3ï:* rj* i_:r,:*.-

Qöt-1irín rnnt g*n fieirjr:v*-ïriij.cit,, *
lJe ha,Ji_:;r af gesprak.en, rje ha j.
laag dcr--,:: het mÍdu*ri t.: s;* i. *l 

uu;ant li3:,r.. h,tl"l-en r"f){3ï C* rjr:..1 s
nieL ,,(t ..:lii..: ,r pUn,", ;; r:rU
dooi n.. ..i ,-,rt,,.d;, il:c, - Í-
an Í,er-Loï' ó1. uï::*rij Ëe§11{::ii Í,,
uJ&ArCOËï ir.,frj l-l*i: Írij iieb, i;i:irj*1t,.
veicj,::n iii iJ* *ci:te:.ht::rj;l *-j-:rjU
ter cl-lËr; i"lefi,jenu .J!* ;r:ri:c.ri:ldgn hei
rnet afs t*,rdsschalcr.; § k,an.[ rirl
[-.e*pe: Jan lnSoIn uJas n:*t,,ji;

". i,-,ri-,::,. . *

;ïes - Araeland
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zekel. !la1veru,Ëqe de 1 e hetf t kuam
er een aarrval over rechts en kreeg
Gerlof de baf . Hij passeerde de
oack en schoot de bal subtiel in
1-C. De achternoede, mel name Benno
forrner ruimte 3 of 4 keer beku;aam
net het hocf C" uJe Eingen met 1-0
rusten . l,, B cie rust kuam tandi erin
vo0r Dries. tok de 2e helft bleven
u,e goed doorvoetbal"len" fr ularen
afstandsschoten uan Hein, Dirk,
SÍetske en ArnoId maar het leverde
nog geen succes op. HalveruJege de
2e helft u;eer een aanval via Ger-
l-of . Deze trok de bal v0or r Btr er
werd hands gemaakt. PenaIty. Er
rdas aan boord al af qEËEË-en dat,
keeper Koos deze zou nemen en dit
deed hij goed. ?-C, tiet nog ZO
minuten te spelen, uerd de bal goed
rondgespeeld. S minuten uÍlor het
einde kreeg !,S. f. nog een kans.
De bal ging via de paaL naast. Het
bleef 2-0. De eerste overuinning
vocr hel 5e uras bÍnnen en dik vpr-
dienci"
Na de overulinning op 0 

" 
S. ï. gingen

ure redelijk optimj_stisch naar
Rood-GeeL. i'radat u,e aan boord eerst
de premie voor DnzB 1e overrrrinning
hadden genuttigd, een Lekkere taait,
aangeboden door t.rli1ma. Li.le uaren
u,eer met 13 man en beqonnen met
f,avid A. in oe spÍts. Het 1e half
uur ulerd Br niet goed qespeel_d.
In ure ku.ramen rnet 2-D acht,er cioor
tulee hoge voorzetten, ilaardoor
de spits u;lt-i i:oud-Geei Lt:ee rnaal
met het hoof d scocrde. iiierna
kreqen tr-le ulat meer uat op het spel
en David schoot een keer op de paal.
fe 2e helft rrlerd begonrren met
likkie voor Sietse en í: andi I I voor
leÍn ivl . uJe kregen nu t.rat meer(ansen, en uit een te zachte
teruggespeelde bal van Rocd-Geel
scoorde Dirk 2-1 . Llaarna bleven
uie aanvallen, rriaar het u.rer d geen
2-2 maar 1-l door een blunder
van Irans" 1U minuten voor het
einde kreeq Jetze de bal- onge-
lukkig tagen de h,:nd. Straiéchop.
1-4 .-ít Lias ook de einristanri*
iioe nou je het vijfde slil in cjs
bus op de te ru ?uË g-t
Gcc j. een sexi:oek je achterin.

1 masseuse vo0r dag en
^^^L!tldLi tL.
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In de tti.,eede helft uan dË f r".l rop a
f,up*uredstrijci ( u aa*r85) * Ander-
lecht-liierder Bremen, deed zich
iets vo0r dat niet a1le dagert
0p het vaetbalueld i"s te r-ien 

"[Y]aar voordat ure to t,he point,
komen, een korte aanl,oop naar
dat uosrval u Uoet,baI, een stri jd
orr: de bal, rgaarbij lichamelijke
contacten mnvermijdelijk zijn,
is undenkbaar zonder overtredin-
eÈÍr u Dat is nrets verontrustends 

"Ir is esr] scheidsrechter àërrr€*
zieg uiens taak rt is, erop toe
te zien dat de uedstrijd een
reglemerrtair verloop heef t 

"De aard van de ouertredingen
speelt natuurlijk een belanq-
rijke roln fr zijn diverse
soorten,
De overtredÍngen die eigen zijn
aan het voetbalspel, die a.j.s I t
irjare natururlijkerroijs voort*
vloeien uit het spel en gecorri-
geerd uorden met behulp van
directe en indireeLe vrije-schop-
pen-de overtredingen die met het
spel nÍets te maken hebben en
als gevolg daarvan een andere
aanpak vereisen*de overtredingen
dÍe eerder handelingen zijn die
bedoeld of onbedoel"d prov0cexen
en op Brond daarvan a1s over*
tredingen aangeinerl<t moeten
uorden 

"De speler, die van dichtbij de
bal tegen de benen van een tegen-
stander trapt met het doel een
inuorp of hoekschap te forceren,
pieegt geEn overtreding.
De aktie rÍrordt als taktiscli
gezien Én zeker niet in de
eerste piaats al* pröuocerendo
Het trappen uan cje bal tegen een
tegenst,ander kmn dus verschiller:d
u;orden bekeken, af hankeli jl<
van de manier kJaarËp en de
intentj"e uraarmËË iret gebeu::í*
iiiat b.ías er nou hi"j Anderlecht*
iue rder aan ci e Fiand?
Ien Belgische spe]er goeit de
hal uit eeri inr:rorp tegen #e
:.us van eBn ueqlapende teqen*
s't, an de r *
Dc bedoe.Lin! uas ciuidelijk Ëil
uerd noË eËns extra ondersfreept
r":':t daarr'a g*beurde o

I

I

I

.-,1
I
I

gezc//tse Aa,
goed tvstautun:É
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De i:aI raakter 0ver een meter
of vijf, de ruq van de Duitserr
De zeker niet ruur geuJorpen bal
stuitte terug naar de urerper
die een aanval kon opzetten.
Zcnder meer een taktische
manoeuvre, zonder een spo0ï
van venijnigheid of provo-
catie. De betrokken tegen-
stander vond het kennelijk i:e
geuJoonste zaal van de uere 1 L,
urant hi j liet fiE r urat rnen
tegenrrloordig kan veruachteir:
luidruchtlg protesteren of
lfzuaar getroffenrf ter aalrda
stotten.'
De scheidsrechter zag er 6É,,
geen kuaad in, Iiet door*
spelen, maar zondigcje oaar-
mee u:e1 tegen de regels.
Inige ja.ren geleden is name-
Iijk door de fiFA bepaald,
dat iets dergelijks nimmerr ls
toegestaan, ook al zijn de
bedoelingen n6g zo nooel Bf
is de uitvoering n6 q za
s yrnp athi ek !
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