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DE ÍEUGMLElDER
\/:errui oetekent tr !Ëi veei vocr kin-
fà:n', Cat rrÉt<. je d15 -e:,,É: iince-
rE,n p raat over uoetbal sf a-Ls je
xi:i<t i-àtsr i-, ,Je ze voetbailen.
KiËceren dÍe voet,callen urcrdeÍr ntr!41
:rJns ;nsclireven aLs: speeis, ni.et !e-
ri,-:ht, gauuJ a1'ge1=itJ, van ta;liek
naDDÉi-r ze geen kaas geeeten n l\, atuur-
I i r. zi jn ze allenraal tÉ vinden uratst
de oai is. itret bovenstaande uit,spra-
Ken í, lnstateer je dat Br rnet cílen uar
vr;lwassenen naër kinderen ucrdt ge-
KeKen. Voetbal vclor kinderer-r is veel
meer dan voef,ballen met eei', kleinere
cai en een ]aqer doeI. Sornmigen ci en-
kËn: kinCerer, moeten qeli jk ureten
uraar ze aan ice zi jn. Als je ze zachl
aaí-ipaxl, rr;orden ze nooit flink. Pro-
Í'essi.nneel heet dai. Ais je niet van
jongs af aan daataan ulerkt, dan urordi
net -l-ater een slappe boel. i.lijk maar
eens naar oe huidige voetbaltop. Die
is LÍ.lcn veel te veel in de r,.iatten
geiegd, die heeft nooit leren knokker
za l-u:Ct, de redenerj-ng. Ien gced voo:
i:eei" d geef t onderstaand v erhaai- uit
de \',F.[. koerier.
Tr>i r,orr rqf rrsr a

Itf'ai-;ngn, vandaag ce l-aatste Kans op
l-iet kampioenscnap. !ver diE nederl-aar
van vorige,:reek rrlil ii< eigerrlij<
niets ineer zeggen, uJant Jezus, ilat,
uras dat droevi g ! Geen beure qin g, qeen
dek"li-gr geen agressie: uaardelc.:s !

[.nu, vandaaq die gasten ui.t Den l-iaag
cie kun je aLleen maar pa<ken als
je er vanag de eerste minuut keihard
tegenaan gaat" Laat zien dat je er
bent I rliannen ,Je nemen noq een paar
clinEen door: Koos, jij ais keeper:
schreeLJu,Ën in dat do*i r gp?f aanui j-
zinqen, hat qehef e dnel-gebieC is vco
jcu l le BL,t l , als -:- aatsle inan, a l Leel
rirer?.in Ce aanval, a.is uij i,-, ,:al.bezit
zijn en dus niet blind naai voren
rennenr Gerrit, kleef aan Cie cenirur
spJ.ts, geef dj.e gcser ee€n haf ve inet
i:i";1mi:e. K ees Bn F iet, a.ls t.et kan me
iri tjt aanvai en cu-ilenon nean, naar
cl t:-jd terug, die miocjsn\reider;
nerxen dan die positie ovÈr. ':oDr ga
nou ireer niet. iopen pingel en, rriant
';r:rdondr ik naal 1!j eruit! J;n,1ens,
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die spitsen: blijven beuregen en bij
balverlies storen. N ou je tseet ulatje te doen staat. Denk erorn, aIs je
vijf minuten uoor tijd voor staat,
gÉen onnodige risicotsl sc\op dle
baI er maar r-lit'en Koos, bi.\,j Een
achterbal zoveel mogetijk tijdrekken.
HË Smid, loop jij nóu oàt met een
aanvoerdersband om? Je ureet toch dat
de Boer aanvoerder is? Ja mijnheer,
maar die heb ik van mijn opa-gekre-
gBn. Ik ben gisteren jarig geuleest.
Ik ben acht jaar geuCIrden.

0ok binnen een verenlging valt u,aar
te nernen dat de leidinq op verschil-
lende manieren met, de jeugd orn-
sprin qt .
* de ÉËn

bepalen
steeds
jeugd

lt de É6n is er-a fanatiek rip de re-
sultaten en de prestaties, ter-
uijl de ander veel meer let cp
de onderlinge,3mgang met, elkaar
en of ieder zich daarbi_1 1ei<ker
voelt.

De meeste jeugdleiders hebcen op
een aantal punten een ei;en stj.j1
van urerk, die hen u0or de jeugd
herkenbaar maakt. Ftrester*n is
ook belanqrijk vo0r de jeugo.
Presteren in de zin van; de muge-
1i jkheden die je nebt benuttr:n;
je best doen om je te onderschei-
den van anderen r offi bet,er cf snel-
1er te zijn dan anderen. Grote
mensen kunnen kinr:eren opdrijven
naar prestaties, kaar ze noq niet
aan toe zi jn, of die ze geu,oon
niet leuk vincjen. qet plezier van
het presteren raakt, dan zoek " iloe
kinderen onder diuk qezet uJorcJen
blijkt uit navolgend gedicht rit
het C.D"1,1 n clr-rbblad:
Gebed uan Ben pu;i1"
3 Iieve neer,
urat ËaEn ze i.jieer te kee; !

Hoor lanqs de 1i j-r dac qegiI"
en ik i:en rr q rnaar f -o up i I .
C kieve i-.ijÉ:',
ix ren heen Ëi., iileË;
moet aanval-1en en meteen uJeer terL-::
maar ik ben ncq niet zc vlug*
0 lleve heel,
maar er is noE r.ee,r ! ! !

van Itover de hei*r! sn !1 2e paal',
€en dieplepass Ért Iange .raal
oak llmoet de DDLIk erinrl Èn

ui1 alles liever al1een
, teruri j1 de ander dat
doet in overleg met oe

hof,eL öe lonq
oondshorel
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rrffi, AL Uw VëBVoeí?
6K VAN EN NARP HET VËLD.

Exueenus .tlRfr,Í,Awee 4& NÉs 7€t ltso
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t'feg ze platrr
Nl ou, het is me u,at. . .
0 lieve heer,
uaar liet ik het toch ueer???
krijg met de leider vast problemen
verloor een lijstje met systemen
2-4-4 en 3-3-4
gelukkig, hier is dat rotpapier.
0 lieve heer,
rrrat ginq de leider zaterdag te keer!
uJas op rni j heeL erg krrlaad
en zeL, dat het zo niet langer gaat
stond te vaak ttbuitenspeltr
maar heus .. . dat Ieer ik rrle-l- !

0 lieve heer,
uat ik met 6 jaar al niet leer! !!trstoppen, draaien kappenrr
en ook tlniet happenlr
moet het spel gaan rrmakenrr
Itdiep gaan'r en rbetuakenrr ! !

0 lieve heer,
nu gaat mtn pa tekeerroo
loopt steeds maar in het rond
en houdt geen ogenblik zijn mond.
o uee, als ik niet oplet
kan ik vanavond vroeg naar bed.
0 lieve heer,
daar krijg ik me een smeer!
Sufferd, kijk toch uit je ogen
dat had niet gemogen
nou, dat heb ik geuleten
kreeg thuis van ma geen eten ! !

De jeugdtrainer is een centrale fi-
guur in de on'rgang met de jeugd.
Hij is degene die de training leidt,
beslissingen neemtr Etr eventueel
activiteiten organiseert tijdens
de rtstille periodert. De instelling
van een jeugdtrainer bepaalt vooral
of de jeugd plezier en vreugde
aan voetbal beleeft.
Het voorbeeld van de
heeft veeL invloed op
Ze Ieert imiteren en
zich met de. trainer.

jeu gdtraine r
jeugdspelers.
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BELANe^?UK
Zoals U allemaai r,.ref zaL iueteri

draait een amateurklub :r! vr:;;;.i1-
-ligers. ltiensen die een stuk van

hun vrije tijd opofferen 0ff ande-
ren de kans te csven hun spDli Le

beoef enen. ïliensEn , rJaaru an de Èen

u.lat meer doet ais de an.1 er, riiear

a1lemaal een radertje \ran esnrr*a-
chinerr, die de boel op qanE 'roel
houden. In.dit qeval is die frnachí*

nert een voetbalklub. Als er ila eeil

ti jd enkele radert jes uit,vaJ.ien,
dan zaL men deze rnoeten vexuan!en
rr;i1 men niet dat de boel vast,lcopt
of dat de klub niet meer draaÍi.
In feite zijn er vGor een klub nooii
genoeg vrijuilligers; je bent allang
bli j dat er noG goed t,e v in de;: zi jn 

"

Irger uordt het als er í-]'rens*i1 zijn
die denken dat er rrrel qenoeg zi- jn.
l-"ensen die denken dat een at-,.i,-'r

dat, urel cpknaFt, die denk*n íiíra

alles vanzelf ioopt, die ,jeri i{jr'.r cai,

een ba11et je traopen vol-r-r oenÍrir is o

rnf in, orn het verhaal koi't, ';s

noudan, komen u€ 5i i i.uraait lre r ,,.J

omgaat:
Geel-Uit'
zoen nog

tJes noo]-

te houden

heeft voor het nieuut sei*
enkele belanqrijke iaösr-

:", 
de uoel ciraaiende

H. OïËnDOOM

lGrd. de Jong*eg !. N€s (Am. 
1

Telefmn 05191 . 2345

ParitF€r.
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krt{:É oq:d.b$ests"edseB is bsren
'Jij vragen langs deze u,e-u rm eÉí-l aarr-
tal leideïs,,'lrairers iiij ;Ë .jqu_til.
Laat vcs:ral Inza jonge sr:e].els ni"-.
in nun lreird siaan en reefL L eicir

nlI I.-.- +^-. -: l^ .'-; irl. -'rL íG,r ucr, d-..1-E LrJ.r'tr ,a:, ;lEll

van de bestuursi ecren 
"

iij airens hel F;estuui eeri cltzieiiqe
zíJneT .

cdf€- &/s"aol

,Sfurzlateg e

installatiebeclnyf - rJoe - het - zelí zaak

B0{rhr6rDRsF 
r;nr I k{er v a n krt

@q_
é55

tevens verz*rging g::afwerken
en i;*xstÍes

lE§*éfi teLgZ)Jl - 259L
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, r :. ^ ^t --..1 -.^-.. tt - - t-ZL€:!. -:Jt a a'. ,t: -liper,. lj.:cGI, '-É l-t3-
coÍïtfre " , tie ir.:ef-t rissCni-Ën ntq uat,
vLeLi,3rplezier, voor Ce rest zijn
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.rU .r- a Lct' e:!i-1tstsl.-t

te iutJpacups zlJn Dl-nnel, d[, na-
r r ^-.- r - H^r. ^rr Zi in Verdeel_A anLl .tlc L.i uËK5!:

a jax i.s karr,r:iuen, zodal "je velderr
VrlaI -:íí', )AAL:il aanOen l,tJAei SVLií!
ii-rl rr.r5i r(uirlrÉí-r kut,ien" t:' igt:t--:.t:
'r?i- eÉïste,Jraaide dit jaar',Jo0r
lret ài,;rst met in de {+e kl-asse ',

rir i<oii zici,,randhaven midoai,;
ÈEii s':rrk si!i o[j nEt eir, C vaÍ-i

.-.r: r:..LrE uLj jiruE ul ru rë r iec tu:eede p j aatste
z i- cl i r-. De mi odenmoot, Ílr aar nad
eeÍ-] pi rtiq jà3r o

r-rBi uerde urero met vlag an rrlimpe"i
kampioer,, nret rnaar een urecsErijo
lE uei-l"iBzer,.
Uarr l-r et, vierre is noq rr iet beKenc
pí' zc zicn irendhaven ( zLe tE' stan';),
maar.ie zaÈen dit jaar in seri
zu,ara k lasse o

:iet v.:- jf de rllist, zicn op Ée v.ir" r ecp
van oe onderste plaats te cevfijden
c. iï. v. een r:e t,er doelsa-l- dr i I .i

ile A- juni0ren nadden een slerk
seiz0eír, einoiqden met ;':'.K.u.
bovenaan, maar hadden BË[r iets
minder doelsaLdo, zodat ze geen
karnp.L ,'en uJËrdeno i)e B- en ,-- juni;-
rËri cjraaiden eoed mee in
mi odeiriïroot r

de

De D-'1 -pupillen nadCen ï:-a i-! ui,
kamnil*ri:aireLr een zuraardere !loep,
uat ui. t de sLand te lezen vall"
De i;-2-pupillen draaiden.Lrr Le
voorjaarsreeks u,ei qoed ínee an
even leek I-r et erop ciat ze kanrpioerr
ir./erderi r ZC ccK r-net oe L-!uliIlen.
i-l et \JiIgenc seizoeri qaat i,eel-,rlit
oa trJmflef;it:-e in mel ci e vJr.-È:,de
eiftalien:
:
1
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Dat de vrouu, sport bedrijft is tegen-
uloordig de geuoonste zaak van de bJE-
reld. Bi j onze jeugd zj.en uij dan
ook al enkele meisjee met de jongens
meevoetballen,
Jammer dat er geen seniof,ËnvïoubJafi-
elfta1 is. Vroeger dacht men hierover
heel anders, men vond het zelfs onbe-
tameliJk als een vrouu aan sport ging
doen. ïn de meeste sporten is er aen
scheiding der sexen gebleven, behaJ--
ve bÍj korfbal, tennis en badminton.
Deze scheiding is gelegen in rrlat men
vindt'de fybiologischer Bnatomische
en psychologische versehillen"
UJeInu, laat ik ter uu,er informatie
enkele van deze verschillen eens
belichten. De meesten zulIen u urel
bekend zijn., maar toch zijn er een
paar bij die u vast niet brist.
de anatomische versehillen (= qua

zÉr(,ï €N zuoR
tSxBeG 6r{ l{€f Du.rB

" DE AÀ4ELÀNBEÉ VISI{RLT

('rr\. f A r

fr^Eï ltt.tlgf

ÀrvfE
ïEr. Í

LEEG§TBA^.,

6PoÈTKLE§IN
bIV. KLéUTE

VÉI€ TUS5HLÉsll.16

knieko,rsen - knieLan der
cnkelrtokkan

bij de geboorte is de
deld1à2cmlanger
gram zu,aarder.
de lengte van de extremiteiten
(- armen en benen) ir bij de man
lanoer. evenals oe borstomvano
( jaurel ! ) Bn de schoudergordel.
de vroubl heeft een langere rompr
de boven- en onderarm maken bij
de vrouul een kleinere hoek dan
bÍj de man, hetgeen nadelig is
bi j het u,erpen en steunen.
door de grotere breedte van het
bekken maakt het bovenbeen met
het onderbeen ook Éen kleinere
hoek bij de vrouu,, hetgeen nade-
liq is bij het lopen en sprin§€Írr
het skelet en het bandapparaat
is bij de man stevlger dan bij
de vr0ub,.
bij de vrcubr bedraagt de no*ve*1-
heid spieru_eef se1- + 33í, vffiïïöï-
lichaamsqeuicht en iri-j cë man
, t, -tr/'r +1/=q
Het binorr.reefsel- van dF: rrouu is
ku;alitatief'r,ir, a--: Ca,-,;at u-ën se
man , zodat ! cgir_,j:_!. .;, .!§ r e-
tracht moe"t ur:rci en met, zuiare bÉ-
lqsLlq^...:, in net bi j;oï6ï:ïàïf
de -qqSIgs_Lu1eliti ti jdens de
trainin;,

De f sI?Àg-gtq [j]e__\rqq§_cluài.i:r"
All-e zaI ik hi.e: niet uil"tei:rt:ic
besprek*n, zoals de versci"ritien in
hart-, slag- efi ninuutvolu::rs vai-r

man gemid-
en 20Íl-300
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het hart en het verschil in het gE

uiicht uan de longen, dat zich var-
houdt van 1,6 (víouí) : 1,8 (man),

de hoeveeiheid bloed bedraaqt bj
de vrouul 1/15 van heL Iichaamsgt
uicht en bii de man 1/13.
de vrouu, heeft minder rode bloer
1Íchaampjes en een kleinere strt
snelheid, het aantal Polsslagen
blj de vrouu, hoqer in rust dan
bi j de rrBR r
de coördinatie en de evenulic§!s.ii:;ffiou, etffi
de vrouu, heeft meer keerstand t
ziektee en trauffin!

- ?e-ffiËrt<raEË:É-ffii3 de vrouur
van dle van de Íileiílr
kuralitatief is de sPierkracht v

@ aan die van de
het zenur.rETeTsel uordt bi i de
vroulr, veel meer beïnvloed dan b

de ÍràRr De vroukr is Sgloel.i§ë
reageert ,1g op kritiekr oP 19
uitingen en .. 0P onrechtvaardi
heden! ! (dus seheidírechters den
eromT. );

Ats je al deze verschillen leest
het te verklaren dat de sPortPret
ties van de vïoulr, lager liggen da
die van de ÍBarl r Deze verschillen
prestaties zi jn bii het z,uernmen.
echter geringer dan bii de overig
sporten, hetgeen te verklaren is
door het Àg-ggI soorteli jkgeuricht
de vroutr, ón de meer afqeronde vor
van het lichaaÍns Tevens is de vrc
door haar boutrl !.o1v. de man ktrlet
baarder met betrekking tot het oF

lopen van blessures. Uolgens ene
meneer Klaus is de blessurefrequt
bij vrouuen zevenmaal zo groot, aJ

bii mannenr -rygg$! de sPortsoo:
Laat u echter door aI deze feiter
niet uit het veld slaan dames, e:
staan ook positieve dingen in hel
vorengenoemde. Uergeet niet dat I

bedrijven van sport goed is voor
functionexen van uE, lichaam en a.
u tiilt beginnen met een sport, bt
dan Iangzaam en voorzichtig ut, ct
ditie op, het liefst onder beqelr
ding van een deskundige trainer I

sportleider. Veel succes!
Gt-À§

gfv'

\lË f5 .

ËË"APp€f,t{AÀ{
#hiL*ers

brJrru*sË& § ru€5",E+i

Jan Uerbiest.
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WIST (J:
dat Simon volgend seizoen ueer bij

Amelandia gaat voetballen.
dat dat erg jammer is, maar uel

valt te begrijpenr
dat Joep en Jan voor hun theorie

geslaagd zljn.
dat GU., 1 volgend seizoen misschien

ulel in een club jas je verschi jnt.
dat Paul Kieuiet dit seieoen de

minst gepasseerde keeper van
Geel lrit is.

dat Jos v.d. Kooi zfn conditie op
peil houdt als rugbyer.

dat hij dan zrn horloge afdoet,
dat lrjiIlern ÍYlolenaar tÍvoetbal-

Iaarzentr heeft pkocht.
dat fiartln Oud a} ureer akelig

snel is op zrn motor.
dat iedereen vindt dat hij een

stuk minder zu,aar is geurorden.

dat dat ook urel klopt, hii mist
immers een meniscus.

dat de animo voor het oud papier
ophalen en inladen sterk
terugloopt.

dat Piet (van Barends) fooiker
het oud papier bij elkaar
moet binden en moet helpen
met inladen.

dat dit toch niet de bedoeling
uas toen bovenganoemde zijn
schuur beschikbaar stelde.

dat dit de laatste Geel UJit
krant van het seizoen is.

dat Geel ttJlt tr,eer de enige Friese
Uiaddenvereniging is in de
4e kl-asse.

dat ïerschelling nI. is gedegra-
deerd naar de F. V. B.

dat GeeL t it op zoek gaat naar een
gediplomeerd trainer.

dat Joop de Haan zoïn hard schot
in de benen had dat hij bij
het Laatste fluitje van de
scheidsrechter de baI ueg
trapte Bn dat de bal door een
ruit uën de.kantS.ne ging en ook
nog eËn koffiezetapparaat mee
nam 0p zi jn rreg en ook de ba1
uas uJÉQ r

Yn,q
t//a

SrhuurÍnsn
NE5"Arvt 'rEr. 20§7

((

,ÍrcAK§ 3lj

NE§GAFE
N€s - BnEUND
o€rqt - 2/60

,rtnnr lYotENfraR

las-sanitpir
gronàbemaling
c.v. insb.

f ;&*nrerhoor

tel s

Buren - .Àmeland.

ÏíÍllibrordussttaat

254t

7

Ye(l\Y

slriLerti wiini.,andel

ne6 - arnelan d

A}MI,A}MEI CN}EEJ,i}{GE
'Í:EHZEKf,R":li'Gï*MÀÀTS CI{À}Pi "i .
ÀNNO 1B8g"

vo8R,

ÀT- UW WRëËK§&IE{GË,F{
* 

F":-xt van }oniastraai 1I
l'lES-AM.
tel: 26O8

7 §PAR..SuÈn 
-l

dtbeste I ''
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Rii1tcEI

,oD€ PostduíÍ"

acr*aut uen pmrJen

nes-Arn
ba//urnerueg lt te/t 2/6r

l<omplete recreaLie

BURËN.AM Kt.Yé,A&!^/AïËË

@
a

..&,
t '9b

_-r1
ïEL; 2l3o

isookinburen
dichtbij
hoofdweg4

T3AhJC} N G

7ai(3 r*ner duu' s

Tf-{ ËEK

!,eË
Én

g-§ ËHT&€)# ffi 
-'

§l'RAN§r^/tre 4{ F{Ë§ *r§i.: $*lg*

ïZc:f'l^4ÀgUM be - GW blz-
i!a 3 punten te hebben verlorerl
i-pnen r-e,-I rnoeSten de ; 1ir e!eaJ. a

pupil]en aantreden in en teqen
tzurnmarumo fen irredstrijd die ulel
in ulinst kon uarden omgezet na
een 3-0 uinst t,huis" De sDelers
u,aren Eoed gemotiveerd, n0u dat,
bleek ook uÍei. urant na de aftrap
zocht,en de qeel uritters eji rek t
de aanval- met Patrick en Imi e1
als ttr,ee centrum$pit,sen an i{arcel
daar vlak achtern Na aen paar
minuten sDelen ulerd er uiat ge-
rcmmeld j. n het strafschopgeoied
van ïzurnmarum, uJaar: wel lvl arcel
goed van profiteerden 1*0
Di.rekt na de aftrap ging ïzummarum
in de aanval en dat IukLe zeer
goed. Het leek 1*1 te gaan urorden
dcordat de acirterhceoe heiemaal
uit,gespee)-d kasc ffiaar een zear
goede redding uaR Arjan voorkuam
ilit. Geel 'uJi t ging ureer in de
aanval. fmiel kreeq de bal en
stopte eieze zs ongelukkig, dat
hij met zijn hnofd CIp Ce grond
viel. i\a de spelherva'cting *. rBeg
dezelfde Imiel de bal eR maakte
beheerst 2-0" D II kreeg de smaak
nu qoed te pakken en hei; uerd
vlot, 3-CI soor iYlarcel, Docrdat
de aanvalsdrift \ran de Gee1,*itters
steeds heviger ulerd kon ïzummarum
alleen nog maar verdedigen u,at vaal
zeer s-1.*r',': i,;i;eurde en dat
resulieerde a} gauu, in het vierde
doelpunt doo r lYlarcel .
ïzummarum trapte af Ën verspeelde
da bal" a1 ulug u,eer aan Seel tili t.
imiel- kreeq cie bal- en schoof
deze onder de rjirikende keeper
door 5-0. i\la de spelhe::va;ting
uJeer in de aanval- o De bal kuarn i n
het strafschonr:ehied rxaal: uerd
goed uitryerdedi qct, zo leek het,
Rudi nam de bai buiten het straf-
scnop vi-,, tp de sluf en h et u as
6.-n. Dit bieek Íra de i$edstrijc
het mooiste Ooeli;L:rrt*
Iven ]-atel kre*q dezrlfde:tucJi
d* nal i n Ce maaËst,resk Èn ging
evPn neer, euen e3n paar Keer
diep adem hal-en Ën nu !Jeer voet-
3a-l-len" De jcngens en nall-r,:rl:.jk
*oK de dames ging*n mef, 8-il o{.: rus
in

SJttElvenhuue

-/ 
Theo KEewiet

&ee"
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in 0e tuieede neift ueer nei-
zelide ondanks de rrind ieqen,
urerd er goed qecombineerC sÍ]
dat ïesulteerde a1 vlug in
f'ra f, f e doelPunt 0o0 l: r'arcP i .
':lierna speelde het sPel. zici-i
eren ti *jd je af oP het mj"dd;:r,-
r.reid. liL vonden fmie.i' en
Patri ct. ni et. -aa3'J en r:ii e l:,E*
gcrr)nen een combinatie, fmie.r
qaf de bal goed vocr Bn Patiic*
s-Jorrle DeneeIsL à-il . :à i-r:'

ai'trap pikte :;atrick de bai :;u8!
op er'r :eqr-rTr een solo cie Qileí-1
siaagde 9-0.tlu uJaren voor het eerst di-tboele
cijfers mogelijk voor geel uir
nou dat liet niet I-ang oP zich
uachten. iiarcel" kuam all- eer, voo r
oe keeper en scoorde:ijn
vijfde aoeipunt 1I-1.
: e daclrten dat net nir uel !eiloËq
uJaS en ze liet,en ïer-:mmaIr:ni uat
verder komen en dat' i r:sul ieeïde
vrij vlat in eer tref'tr vl,:r
de tnui scrub 1 i-1 .
: r UaI en nOq eEi-i aalrra"i.. t-i i i-i Lr ten
te speler' . ivlarlei u.,erd qevicerd
vl ak vcor rr Pt scraf s;heJ pEeei ed'
f atrick narïi de vri je iraP Ën
.rna.lde de 5àr keiharo inoel de
iat 11-1 . Dit uras tevens de
ei ndstand. f en dik r"rerdiende
i:veruinnlnq voor de sPelers van
'r i I.

lan van Is, ieider"

í vec,R \, -/enooo-EANKET\ ,/
{JS ea 4a LEKKER \ (
bakje ,<oFFIE \ \?-

\"*"H[yr"'\ Wl

€

í

7/
t O -\----

h&Jong
uao h"gÉkeíenïtr 3 ner.

6ËWAON GÖfb

sie s. nel. Èel; 2126

il1il

HoTEL. cAFÉ . R€STAURANï

& tob",,
Yoor aL uv brrrlloften
en vergad.erlngen

Teveng d.e rnogeliJkheid
rroor een goed. en pzellig

Th.Beoowee HooËbwÉG t, B.JBEN T6L.A8I

br. wacenhurs

V.D.bRINK'

in het I'otie ,rr.-/7tel: t'll%l

Y+*.J.rgNÉ§ï. ËEË.w*"* 23. f{g*

wffid"__*
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pesÈoro;s

ry.\rx ry' - apprr**,ffiWWr".
{ pereoone e,pSnrteoenten

het gehcle Jaa.r geopcnd.
ïa voor cn ressÍloea zaet geeahlkt
voor vcrcm.l§fng€Et en vcrgederL:ngun
tot t 2! personar.

greerourl§e 3 É,retÀl. ï§_r @§ï

droqisrenij

t"IJ

Hgeo»txog 8N DË, §oF Me 2 '

in i':et eerste deel van oit dopings-
verneaJ. Criken ure in de QË§;hiedenir
var"'i i-ie dop ing, Ue qaan i n ii r vër-
lraa-L r:ok teruq in de ti jr: an vol ger
ije r:nïu;ixkei.ingen tat *E Trreede
uËrelrjoarj-ug"
'.ran de Èzt,ekan, i r-r het cude i,'l exico,
uJor§t hescnre\len dat ze. ui t. cac-
lussen stychÍne-aclrtige stoffen
5nïeidden, u,aarn'iee ze in staat
c.,axÉn om drie etmal en achier Bikaa:
:í, lopenu
:itryrnine uerd n0g uel- e eËur.uenj-afe::, en ook nu ncep eezien aIs
een krachlbrengende stai. Hst staa:
cíl v::ijirlel ail.e lijsterr uilnï
§!rt:ïters verboden midrieien, fc
z!Frr dopingslijsten. Het verhaal
:laat dat de maraLhonuinnaa:. ïhcirras
Ëicks bij de 0lympische Spelen van
1-q04 brandeuri jn en strychine ee-
t:r,-.'rikt hadu i{a de overurinninÍl
rrfiren yier artsen geruime ti jd
oezig 0m zi jn leven te re{lden.
Van .hoksers k;orcjt sezegci dat zi j
in die t j. jd nogal vertrouuiden op
strychine-tabletten en clp trrande-
uii jn-cocaÍne n Het eerste qeval
uaalin geDruik \/an midrj*len bij
een uedstrtjcJ kon uorden aanqetoonr
uras dat v an de Amsterdamse kanaal_-
zuiemmer§, in 1 865 . Zíj lradden
caf eïne bevattende mi CcteL rrr ee-i:ruikt.
in X 3?,i .:.;i.rii er voor hel eerst
r- ; joens de r.rlieLer-zesilaa,;se in
iieu York dopinn plaats, met herolnr
?rr cecaSne en in 18BE vicl de
perste do0É af s geuoi g van riopinq
fat LJas de Ingelse uie]-renne::
Linti:n ti;'dens de usirjsiri jd
:ordeaux-Parijs" i:ranse ui ei-rennert
ue,::"'uikten toenCerti jí Di j v0ö:-
i<eur caf eÍne t.erriri;1 Eei;i.cne
rËnners sulker<l_cnf jes iieD::r:ikten,
reCr:apt (!) in *t,hr:i+
l- n Í 91 0 i r er irst eÉrste qr,ral vanItciiqekeelde ciopinËt': s*n alleel
rrieer-irie dat zijn thee npzsi"-tÉiijk
'',,,. 5 q*dcopt. fen nrr:bieeri r-ial zich
Ll r.; i:ok noil unr:rdoBL, i''l aarilaie
*rpinq eiriaaïder qeslraf t r,.rn::-:i,
is i:?r rn€*r'i<ans fl., f:ai";rj r:1euze
n r' *,;.. : i j i,; e i . irlae r l. i. j an rJ r: : Ë í- z u j l- en
i--rll;*l:gn Èr ':ien atieef :'i:-ïiiaCitt
le ir:aken ,itcl. in zi.'i p i,o'lase.l. :f
J::ar-:k uel:t i:Jen :inf l*rr i..2 ,:renlEno

nDl

LKL]C[1Sïd,r'.
uu v<fÍue"- spec&lké

díöd a€,n twka, a*-b"edíns

*ffib$€& *.8 ttÉ.As.t

v*trH{"}{-}Ë" rfAÀ[

rl§'iBË&.t *
"IÀrqng *ls

tL

ffi &{rrë
gs hxrc*t *si, g-+iË
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Tljdens de 0lympische Spelen uan
1§J2 in Los Angeles probeerden
de Japanners hun zEemprestaties
op te voeren door middel van toe-
diening van extra zuurstof. Niet
zo lang Eeleden zag je nogi urel
eens een voetbalelftal in de rust
aan een stel slangen liggenr ge-
voed door een centrale zuurstof-
cylinder. lre ueten nu dat dit
geen zin heeft bij gezonde mensenr

Lijntrekker.

MEDEDELÏN6tN

0efenproorarnma Geel ldit.
(uijzigingen voorbehouden: zie
publicatiànoro).
27 juli: 6ee1 tiJit - Amelandia
1 9.00 uuxo
4 augustus: GeeI UJit-F0RTUNA

STTTARD

7 augustus: Amelandia-GeeI tt it
1 9.00 uur
11 auqustus: Geel ttJit-UJesterborg
1B augustus: Hallurn - Geel tJit
14,30 uur : Ha1lum Z-GeeI t it 2

24 augustus : Geel trit - Leek

1 september: Beker.

Leden dÍe zich tgillen afmelden
moeten dit telefonisch of
schriftelijk doenl bij de
secretarls (2?32). 0ok voor
ni euul e aarrmel dÍ n g en .

Denken de leiders aan het in-
le.veren van hun verbandtrommel.
Dit kan bfj tï. Bonthuis of
J. van 0s.

ïn de maand juni komen ue de
kontributie van de krant op-
hal en.

cmNms - i§}ISCii RESTAtrË.À}T

*a] . ,trÀtrveÀ. L-,/eJ

* #r

,rAZlE"

,*,8#NE
Nes - Àmeland

Torenstraat iJ

--\.a trrf1r : :n o r=
I LL|,!Ylrll! 

-

@r;holo*,
PLATElísiL y /

(Ruto
eigen
technische
d,ienst.

BEBE!ffiEEi{É
Yoor fa.n11iednrknez{r,
l,Íaa,r ook voor 7.AXHID.RIIKIÍEFK zoels:
!e*q&rt@ _:_@_Els__- E4cÍlqrler,
gepPu v€ltrnan
BOR€,N.Aíul ïeL : e4s5

,, slijterij tri r za ijrsalon

borrartrandweg Boeerl le)t 24tt

aannemi-ngsbed-riJf
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geld en goede raad

van Heeckerenstraa.t 12, Nes-Am

tel: 2425,

lro"rltng íI]

"
?^f

amusementspanls
NEó-À,tr , yEpDEt<sÈqD TeLt 237g

Th. Iletz
Strandwag J

tsu:ren--{m

a1le verzekeringen

oud en vertrouwd"
r,-1 roc

Xeï' 2oQ6 -

DRANKEN F{ANDËL
shney banzrnctenksta{ Íon

8Àtl$r"rseu/6* Ë ltgg ï€!r ezaa

eËF§ {
qqdffi bnandi^g"

^, ook reor hcà aíhaJen .^Í/
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6t0pgt{b V(,.ZA enzo vAr'iÀr *eoo í"k:a

Ö^ rÉDÉRÉ v(#DA&AvoNè KrAveR:eg*Eot &"'Wo v

/orp rn {e e ed,4o o /*{ oofu.rc./rí-('
D;/ é*oag.-o. sp7,*trd/tí ío.furo

. il. /a/à.2 /aobf h ?/aa?zoi&/
't 04 h Jrfi".r'Zn/ €a <t'iZ")'*'
i /too tíío íE ,r4_ d. ,ía.ea aí
/k)€€.? ai t 4 e7 /" gf/ /*../,/.r,
{oeo /V ,rr. *eZerty l,eeAr.l 
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--

offinr
ff* {Ja$, ,,e,oog{*,
{eoe, dlaaae{.

N a,srtVeale cn"y'{ .@ep o/or" fu
* *.y s: -f;#:t' fu , *vs,",/ra{tbë€/#gïJ Dtd€€( . (-rr/oe ffea"a
íale« aHTnoeZ es s.o.s ffa {e.6,
?Eaaei rfae é{* €aaf .
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tr6

tri -i"ppp r" gr?.*
!e atletiekveieniging ArneLand or*
qaniseert in,lp zomer van 1È:;
een achttal trimlopen 0ver ví1r-
schillende aisi:anden Bn ine*. u,:-s-
selende start* en firrishplaatsen.
Vocr dr, drie e*ï'staanl<i,.nena-i rr,
zijn bij elkc 1r:op Dekers uirge-
-l"oof d. qat star'tqelci voar, ali e
lopen bedraaot _r ?r5u. i-ie 0*a1-
nemers die iJe j,nap vr:.1 i:rerreai-l
onivàr'ir:i€tr [iei-] n*rinnerinQs\rar:nt _ie,i',en kan zich l-;len irrschri.lvuir
uanaf *tri r-,Li l'i,f:,(:t aaílvano \/Ën
e1<e i.;;cp.li; i,, S1..arr,.

1: -*,ra,., - n y. ,ii:
ca iÉ-rpsL'aL'::err j. 't ! t iref nun trr
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L_.ln l 1 , ..

rancJl,rc,p )

err l

en let.:z,it)irIrl
naar st i and*

rcrrrJes )

UUT
l-i o I lum r)aar

Teezichttr

13 iuli 14bar-eethr.tis
[rJes t,erl aan
5 en 15 km

2? juii - 19.
l-rnte1 i.lcbeJ",
1n, 8a11um
§ _=l 15 t* (t

B.ill uur
je tt I i 7eer..aard.'ir,t' 

o

7, ttn-iIuni
(t err 3 rcnCes )

i.lll uu r
Ge r:rit Knsteruec

10 augustus - 19.00
van strandpavil joen
pauiljoen rrland en
auren
1 2 km ( strandloop )

us t,us - 1E.i-lC uur
It i--0cf drrr cg'rDe Klok 11

3u ren
5en1 5 km (1 er' 3 rondes)
12 oktoner 14.3.! uut:
ca-fE-resEurant ttDe Bi strn'l
['ranjeureq 44, LcJ lurn
21 krn ( nal ve rnarathon j

;r.ccur§ \ian eLi":e l oop
voert ouel: u erharde u,eqen sr
paCen Èn door een aíuissei errr.
dul"n* [:as- sn r,rei Celandscl-rat.
1n1:-chr rqen:
t' . l-1 uisasils * sËcretari-s
I j pml<esu'eil tl
ili 63 GI i.]es Àmel anci
tej_^: 15131 *?"2?.i: (huisI

i-.ï I :_r l-z -:--.f ( uer< .

BCUWKUN D}G THK T NË,JF?()
ING. FRANS KOO'KER
Burgemee.ster Waldastraat 30b
Ne6 ; teleloon 2z6ó

\./oor :

- bourarkurdig Lekenwerk _bouwaanvràgen

- begÈe.kken _ begrolrr,gen

- aanbegLedingen -_ §ouw beEreieid ing

24 au
', o tel

aanvlemersbèdrij0

#rfprtor*nm''
keea.ÉdëNeiw€C lo
ftC§-4Íh 7éa;zlfu

teí. allà. bauuocr.tkerz

strand. - rae (a.aeland.)

GaÍé-Restauratie'-SnelbuÍfet

A.l.Oud
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