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HEr I,I VAN COLDMBdS _
Uoetballcnd Nedcrlend bakomt ísear
heel J-engztam ven da kater dic
nota benc dc BaIgen ons bczorgden
door da uitschekellng voor het
UJ.K, in ívlexico. Toch zoU deza
uitschakellng met nLnstans GVEÍl-
veel reden eÈn Eevocl van oP-
luchting teueeg hebben kunnen
brengen. Je moet er toch niet
aan denken dat u,e met het zootje
ongeregeld dat sinds jaar en daq
de nationale voetbalselectie
moet voorstellen in ftlexlco in
het veld hadden moeten staan
tegen landen uaar nten tlel de
energie, hèt geld an vooral de
mentaliteit kan opbrengen voer
een grondige voorbereiding oP
een rrlereldkampioencchap .
Dat er in Nederland genoeg voet-
ballers rondlopen dle de kuall-
teiten bezitten om er een Neder-
lands elftal mee samen te stelLen
dat in staat is de sterkste
landen partij te bleden, staat
voor mij als een paal boven
urater. Het grote r BD kennell jk
onoplosbare probleem is:
hoe maak je daar nou een team
vsnr Dat uergt een degelijk stuk
voorbereiding, uraarbii allerlei
persoonlljke, club- en sponsor-
belangen tenminste voor geruime
tijd naar de achtergrond dienen
te verdrrlijnen. En dat kunnen ue
helaas niet opbrengen. 0eze
spiering uensen h,e niet ult te
u,erpen om de kabeljauw van een
succesvol rrrereldkampioenschaP
te vanqan. Er ls ueinig redan
om daarbij met het beschuldlgen-
de vingertje naar een trainar,
bepaalde spelers of clubs te
uri jzen, ulant als er ÉÉn karakter-
trek is uaarom u,ij Nederlanders
alom in de uereld bekend staant
dan is het ue1 onze afkeer van
kosten en moelte zolang ure sr
niet voor minstens 200 procent
zeker van zijn dat tse die er
dubbel en duars uit zullen
halen.
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l.rJelisuaar is het spreeku;aord
trDe kost gaat uG0r de baat, uittt
afkornstig van önae qrcte íëvan-
tiende eeuurse dichter Joost van
den VondeL Ën dus al enkele
eeuu,en gemeengoed, maar \Jande-Is
familie k',.uam uit' Antr,rerpen eil hii
uas dus min of rneer een Belg.
Enige tijd geleden hoorde ik \ran
een Belg die onze Belgenrnoppen
zo langzamerhand de neus uit be-
gonnen te komen aen zeer Ëe-
slaagde Hollandermop di* Bp boven*
genoemde karaktcrtrek inspeelde:
Na eindeloos onderhandelen uaren
een ZuJitserse en EËn N ederLandse
kaasproducent het Éens geuorden
over de levering van eËn grote
partij gatenkaas in Amerika:
de Ztuitserse zsuden vosr de kaas
en de Nederlandse u00r d* gaten
ZoX§an r
Ki jk, dat hebben uË nou rnet de
voorbereidinE u0or het ijJ.K. in
Ívlexi-co osk geprobeerd en het is
ons nog bijna geiukt cok, Het' is
ue1 een bittere pil dat het nou
juist die lachu.rekkends Ëelgen
uaren dle daar een stokje voor
staken. lYlaar anderzijds is het
een troost dat er tenminste in
de sport nËg gerechtigheid is.
Is de situatie dan volstrekt uit-
zichtsloos? Per slot uan rekening
heeft het Nederlends elfta] truee
maal eeR bJ.K.'finale g*§peeId a}
uerd dle dan ook beide keren
verlorBflr Daarbij moeten u,Ë ulel
bedenken dat het toen ook rnet de
voorbereiding huilen uas: frinus
Ívli.chels moest de eerste keer 0p
het Iaatste ogenblik ais $Liper-
visor uorden aangesteld srfi de
totale chaos af te r$enden en de
troeede keer uas aeLfs *§R natio-
naal geureeklaag nÍet in staat
Johan Cruyff mee naar ArgentiniË
te krij6*nn Cndenks óaze 0p zich*
zelf zeËï vercii" enstei-i jk* resul-
taten ben ik ven rnening dat u,e
met het ft ederiands elf t,al eËn
heel" andere uJ*q ínseten insJ-ean,
of ei6enlijk de ueg terug maeten
inslaaftë Uàt,0nz* vaderlandse ge-
schiedenis kunnan uJe ieren dat
0ns volk eijn qr*otste prestaties
heeft verricht in de tijd dat het
het sterkst, verdeeld ura§ { ïn de
8CI-jarige oorlög leed het, natlo*
nale (huur)leger de ene neder-
Iaag na de aneier*, terr*i jl de

Spanjaarden van stadJes als Alkmaa:
en Leiden op hun kop kregen.
ïn 16?2, het rampjaar hadden de
Fransen, de Zureden Bn de bisschop-
pen van ÍYlunsteÉ en Keulen geen
kind aan het leger uan de Republiei
maar etsn handjevol koopvaardljka-
piteins zetten de grootste ZBBV6-
rende magendheid Engeland herhaal-
delijk voor schut, Het spreekuoord
eendracht maakt macht gaat voor
filederland niet, oF r integendeel
r.,ij t,rekken veel meer profijt ult
onze verdeeldheid.
Daarom kan de K"N.U.B" zich de
kosten van een bondscoach en van
nut,teloze trainingskampen en bij
voorbaat mislukte oefenuedstrijden
besparen. Het enige uaar ze voor
moeten zorgen is een dartiental
shirts, broekjes,en kousen in dc
bekende kleuren en voor aen figu-
rant die de uissels regelt. Voor
het overige kunnen ze de uedstrij-
den geu,oon aan, natuurli jk tel-
kens Beer andere clubs uitbesteden
Moeten u,e tegen een sterke tegen-
stander dan laat je aen topclub
uit de eredivisie het karuei op-
knappen en zijn IJs1and, Írtalta of
Luxemburg tegenpartij, dan kunnen
clubs als ÍYl. U . V . of Cambuur aan
de bak. lJereldkampioen urorden tse
dan misschj.en evenmin, maar het
is lekker makkelijk en het kost
geen geld.
Uoor de functie van schertscoach
ueet ik eventueel uel een geschikt
figuur; hij heeft ue] geËn papÍere
maar die heeft Johan Cruyff per
slot van rekening ook niet.

Frans Ho
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0p vrijdag 1 november jn1. hield
Geel-tJit een gezellige av0nd in
rrde Boegrf voor a1]e vrijruilligers
van het afgelopen seizoen.
Men kon op die avond kaarien,
s joelen, kegelen en bourlen " Het
u,as een leuke avond en zeker
voox herhaling vatbaar.

De datum voor de feestavond uan

Geel-UJit is gepland op zaterdag
1 maart.
Hou deze avond vast urij of
noteer het op de kaLender !

De afgelopen maanden zijn ure

met de contributies langs geueest.
Itlochten er nog mensen zijn die
moeten overmaken u doe di t da;r

zo spoedig mogel!jk* ïevens
hebben u,e nu trschoËnsehiptt ge*
maakt op de ledeniijst en ue

gaan het volgend seiecen h,eer

hetzelfde doen, dus gËen auto-
matische betallngen meÉtr.

0p donderdag 2A december ( Zu

kerstdag) en vrijdag 27 decernber
houden ure ons jaarlijks kerst,-
zaalvoetbaltoernool 

"
ÍYleer hierover kunt U uerderop
in dit boekje leaen,

p R0_6 R A[ri4
ï.v.Íïlr de trlinterstop an de f "U.8"*
zaalv**i'*;aitcern*oien is er een
beperkt Ër0qÍ&mma vocr öe kar:ende
uleken;

22.12.85: Geel-',uit,* dc Srdearh
'l 9.0'! .86: Nieur,.r*Roden- Geel*[Jit
26.01 .86: ïo1be:t* Ge*i*uJit
( Zie uer:der de pubJ-ir:a*ieborden ) o
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0p VRïJDAG 3 JANUARI 1986 !s er
u,eer een Alqemene Ledenvergadering.
Aanvang 20.1 5 uuro

AGENDA:

1. 0pening.
2. Notulen.
3. wlededelingen en ingekomen

stukken.
4, Competitieverloop.
5. ïussentijds financieel verslag.
6. Bestuursverkiezing.
?. Rondvraag.
8. Sluiting.

ltJij, het bestuur van Geel-tJit,
uensen (afle leden, medeurerkers,
vrijuilliqers sn supporters)
een ieder pr*ttige kerstdaqen
i,oe en een sportief 1§88 ! ! !dnoqistenij
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Het nj.euure jaar is in Nederland
u,eer een Jeugd-0lympisch-Jaar. 0P

3 mei 1986 rrrorden in de 12 Pro-
vincies in 12 takken van sPort
voorronden gehouden. Deze Provin-
ci ale-J eugd-01 ympische-Dagen moh-

den uil in landeliike finales die
op ? juni op Papendal rrlorden 9e-
speeld. De voetbalsport rrlordt op

3 mei en ? juni vertegenuoordigd
door de g-juniorenselecties van dt

AfdelingEnr Evenals in 1984 vBr-
zorgt de N.C.R.U. seer T.V.-flitst
van deze dagen.

SPEL REGELS :

AIIe jongens en meisjes kunnen mel
doen die:

geboren zijn tussen 1.3.19?0 en
1.3.1 9?3;
fid zijn van een voetbalverenig.
mee ulillen doen aan de finale o1

zaterdag 8.2,1 986 en dus ook aal
de Nationale Sportkulis op
29.3.1 986;
kennis hebben van 0lYmPische
Sporten.

De anturoorden van da 1 5 vragen
moeten op een briefkaart uorden
vermeld, die uordt gezonden naar:
K.N.U.B. afdelinq Voorlichtino en

Postbus 51 5

3?00 AÍI Zeist
Uooro'p de briefkaart moet je vet-
melden:
naam, adres, postcode en rrloonPlaa
telefoonnummet, geboortedatum en
de ktub u,aarvan je lid bent.

Uiterste datum van inzending ls
15 januari 1986.

zijn de 15 vragen:
lrJeIk land urerd in 1984 0IYm-
pisch uereldkampioen?
Noem een land uaardoor Nederle
uerd uit,oeschakeld in de voor-
ronden vàn de 0lympische Spele
1 984- ( voetbal ).
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3. Uielke van de uclgende balsporten
is niet 0lympisch?
handbal honkbal
voetbal volleyba1

4. Hoeveel Lancien kunnen sr onse-
veel inschrijven u0oï het,
0lympisch voetbalteernooi dat
in 19BB gehouden u:ord'L?

?5, 100, 1?5, 150 of 1?5.
5. Hoeveel vrouu-ren zijn er ongeveer

lid van de KoN.U.Be?

1o.ooCI, 2o.oDË, 4o.ooo, 6o.ooo
6. 0p ulelkè af stand \ran het dael

urordt bij zaalvoetbal een
straf schop gentrrnen ( in hele
meters ) ?

7. In ulelk jaar en dcsr uelke club
u,on een N ederl an ds e cl ub vo0 r
het }aatst de Europa lup vËor
] andskampioenen?

8. lrjelke Nederlander ( man ) u,on
brons tijden* de Ulyrnr:ische
Spelen in 1 984?

9.. Uit hoeveel sp*.3"ers mr:et e*R
0lympisch voetbalteam L*nminste
bestaan?

10. Lrjelke Nederlandse sportploeg u,on
goud tijdens de ili-ympische Spelen
1 984?

11 . tJelke voet,bale l.uhs speelden de
finale \Jan de furopa-Cup uoor
bekerurinnaars in 1385 en trlat
u,as de uitslag?

12" Noem drie Nederlandse scheids-
rechters die internationale
rriedstri jden f luiten?

13. lJeIke speler scoorde het urin-
mende doelpunt, in de Neder-
landse bekerfinale 1 985?

14. trjelke l sie dívisieclub usrd i.n
1985 rÀ,i"nnaar van ds na-c0mFe*
titi e?

15. U.Je!ke speler staat íia Ruud
Krol"- ?e 0Ë ca 1i jst varl
record!nte rnationals?
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Het 1B-elftal heeft nog maar een
paar competitieuedstrijden gB-
speeld, maar toch al een beulogen
geschiedenis achter zich. ferst
zou het nog voor de competitie
goed en uel begonnan u,ss, terug-
getrokken urorden omdet er geen
trainer en geen I eÍder h,as. Te
elfder ure meldden zich Piet
Kooiker en Hendrlk fiosterman om
deze beide functiec te vervullen.
ïnmÍddels had de bond de jongens
in een klasse met dispensatie-
spelers d. u,. z. met spelers in de
leeftijdscategorie van 16 tot 18
jaar ingedeeld, teruijl Geel ttJit,
zelfs enkele C-spelers (van 12
to t 14 jaar ) in de g el ederen heef I
Het gevol g u,as een 14-0 nederlaaq
tegen Amelandia.
Kort daarop herstelde -de bond de
fout, maar door een communicEtie-
stoornis uras dat bij de leiding
van 1B niet bekend en dus ulerd
er bij de eerstvolgende thuis-
uledstrijd tevergeefs op een teger
stander geuacht. De eerste rged-
strijd in de lagere klasse ging
onnodig verloren, masr daarna
ging het geleideliJk aan beter,
0p 16 november j.1. traden de
jongens thuis aan tegen Leeuuardr
Zualuuen 38, een nogal fors
ogende pIoeg, maar volgens de
openhartige leiders hadden ze
het zelfs in deze klasse nog
veel te zuraar. Dat bleek ook
uel tijdens de rsedstrijd, ulant
2e moesten het voornamelijk hebbr
van trurotten en urramenlt. Veel
uinstpunten zuIlen ze dan ook
rrrel ni e t behal en, t enz i j ze teger
het uassenbeeldenmuseum van Ítladar
ïussaud gaan spelen.
Geel trit, met Douure van der ÍIei j
ueer op het doel, keek eerst de
kat urat uit de boom. Bi j de
schaarse aanvallen v,an- de Zualusr
bleek het in de verdediging nog
niet helemaal te kloppen. trlilmar
Bakema, die vanh,ege ziJn postuur
an zijn snelheid als laatste man
!,as opgesteld reageerde soms ust
schichtig op de hoge ballen door
het midden, maar dat kEam ook
doordat voorstopper Robert 0ud
hem geregeld zouat op zijn tenen
stond.
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i,';sa eeE g*BÍd"de]-de ie*fttj* rart
**geve*ir 78 jaerr lael-usief 3-*íd.er
Tjeerri.n ís h"et :rierie el-ftal"ran
Geei Wít ietterS,ijk *:r flgut:rlifrr-*e't, =íe*e::a:rent*aa :r*ii onge Y€ï*
eïiÍg::r.g+
ileet dan de h*ift T"i-ii ae riexneli
spe+}t , al gerr:.3*e ti jd" in dit
iean ër.r íae€ da:r **k s*t reeht
*.* :rar*.e aade. ker* gen**r*d wsrder:.
Ïe geu*dCe}-d.e }-eeftijd w*rcit
**h.ter wel- een be*t.je ::ae.r "*e*
n*den gehaaÏ"d door h*i feit da.r
er Yan tLX& ïat tL;a w*i j*nger*
*p*)-ers uor*.en lxg*aet ter :rer*
f?Íssir:g ez: I of Éer sersterkias
*m a*d.*enëe eëï: en anCer *p
peii te ireaden, want h.et :r1erc.*
aàt in de derc* kia*s* * sËeelt.

iqomt g*reg*Tà *eri j *ngere pLeeg
tegen d5"e ï:epaa,i"d tzag xÍ-et tar
de veter.?R*:1 E*ge*. "**y*ea Sere*
kenri 

"i,:aa.r ilce he+' oll'; zii: * QïLz* &a§-
ïien YaÍ 4 stear iiog leder* &*rt*
dag hun man:ï:Ëtr{*, g*wei "*in:rea
rl o -1 i iec'r r,:"11"i5 ef bqiten ge.
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s*lÍis ook tn c.e k.a:itàne *
lírin tcriel-oue 1:'izet ie t+ príize:.i
nua k*naitte ls n*g goedu tee?:"*
ni"sca *n ;aex.tL*eir zlt het §ller
en ss*g eiin rij e€É 

"*_*rb*eic=r*cr-lÍe reet v.::: *eei i{íte h+e*
wei i:w.i f anati ex* sp*1 o*r rei
&eris ieiCt t+t ie opirertring
*t,toBgËïis, j*n.grns moet ilt nB u r,r'

Fiaar r'{ariÍieri ?::ri
-i^^_*-.e-.,-. -1,," , i*i..lUU:. Élcrcl;-F L ,.r* 1(j

EHT T8,fu4 ïÀ.'i

ji -L -' i;IIIER bl-i"if
s{ {* otJLL:irc

iE i!ïÀé3ïÏ

I



Toen Robert uat mÉer oP het midden-
veld SinQ apereren en de aanval uat
ging steunen liep het el gauur beter.
Aanvallend urerd Geel UJit geuaar-
lijker, vooral over links uraar fric
Kienstra vaak goed rgerd aangespeelci
door linksachter ïheo Veltman 8n
linksmldden Icidy Brour'rËr', Douue
fiolenaar legde als cenLrale midden-
velder de Leeuruarders geregeld in
de luren an rrrist den ook nsg
bruikbare passes af te gevËn. 0P
rechts kurar* Eduard de ,3ang niet zo
uit de verf a1s ure dat van hem Qe-
urend zi jn. Zi jn mannet je pesseren
u,as geen punL, maar als er dan een
schot of gen pass m0est kamenr ging
er rneestal net iets rnis" Na onge-
veer 20 minuten speelde ïheo Veltrnan
de bal ineens naar vorefi naer de
goed vri jgelopen Dsuu,e lYlclenaar,
die daardoor zB verrast ulas dat
hi j ve rz ui mde de be1 b sp eJ- en .
Centrumspits Hendrik fiosterman
altijd tuk op een doelpuntjer haci
hat zeker zien aankomeno uant hij
pikte de ba1 opr draaide 0m een
tegenstander heen en plaatst,e de
ba1 buiten bereik van de keeper
in de uiterste hoek { 1*0 },
Na rust b,aren 2 spelers ger*isEeld
sn het ulas niet, zs moeili jk sm
een keus te makan uant l1 van de
heren hadden d* vcorqaande dlns-
daq de training verzuimd, dus
dan kun je oek hooEstens een
halve uedstrijd verwachteno Het
ulerd er niet beLer, maar ook niet
minder vàn eR det bleek aok uit
het scoraverloop: Ëeel lrit scoorde
ueer 1 maalr ftu deor [duard die
een prima vooriet van fric heel
kalm intikte. 0p het middenveld
speelden NieIs ili:d, f,hris Kienst,ra
ën Christian de Song €en sterke
partij en Pet,er de Haen bras voör
de linkervleug*1 uan de Leauuerders
een onoverkomelijk struikelblok.
Toch kregen de gasten nog een
!oede kans, maar Doutrle \Jan d*r
mei j 1j-et eien dat hi j niet voor
niets eEn oornuËgger is uën {t/i11em
van Uaaie Ën stopte het harde
schot keurr5.g,
A1 met al- een l-euke uedstri jd sm
te zÍen Ën gespeelo in e*n sportieve
sfÉer " Frans Huisebos
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dat lïeinte als missianaris naar
is qekomÉn.Amel and

dat Geel uJi.t l baj de divprse
veren:"9Íngen altijd een prima
ontvanEst kri jgt.

dat 5 jors en itleinte moeili jk uit
een bestuurskamer zijn t.e
kri j9€r.

dat ïoon van Klaas z i n corne back
in het derde heeft gemaakt;
dus niet te snel verjongen.

dat Jaap [v]eie Lijdens het klaver-
jassen helderziende uordt.

dat het tureede elftal van Geel Ulit,
qek i.s op verstoppertje speLen.

dat A-juf. Ëuen rae onderu,eq u,aren,
om 1* uur mF ïerschelling te
voetbellen; dat dat op zich
niet eo erg ulas, maar . . r ,
ze verlorBn ook floee

dat Ren'e de Jong op graotse uri jze
-in bavengenoemde uiedstrijd-
een penalty stopte.

oal er toen meteen drie ïerschel-
linger schonenn die acnter
het, doeL stonden, flauul vielen"

dat ËenË r..Den persoonl i jk a1s
f * H. * 

" 
i.r **sr op is getreden

en spontaan mond op mond
beaderninq heeft toeqepast.

dat ni j tcen gel i jk een dipJ_oma
kreeg.

dat hij na deze geu,eldige optredens
nog uel Ëuen door mag qaan van
n-rcl.

dat ïheo Kooiker nog steeds erg
strijdvaardiq Ís.

dat Joep nu ook gediplomeerd sport-
masseur is; hij de slogan voertItUoel" je ïr,eer jong bij 0udtt.

dat ívlaEt,i.n de keeper van ï.F,S.
tot lïGlanrparadesrr drrlong,

ni euvbouw-ond.e rhoud.-ne rbouv
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dat ktilly lYl" -na Éen inbraak-
aIe Sherlock Hslrnes door
de Ceel trit, kant,ine uaarde.

dat Kantine-ltiill y ÉÉn hean he ef t
die eenden naait.

dat Fatricia Brouuer (D) een doel*
puni Ëcoorcien

dat Frans ter Schure een vleesbon
heeft geh,§nften van 8en de
Kruijff.

dat Geppy in een jaar al 1G[-10fi=
0 Croma bonnetjes heeft !e-
kregen.

dat Hein niet genoeq heeft aan 1

fles shampo Fsr keer"

dat de does niet al te urarm is u

Ífiaar

dat Hein dat al: gereqelC heeft't

dat de gebr . f andi p art ti rne boe r
zijn,

dat de andere elftal
meer spelers van
nodig hebben.

dat Dirk Kolk nu bij
speelt.

len steeds
het vi jfde

het derde

dat het vijfde dit jaar misschlen
kampioen urordt ?

dat Frans ter Schure geveld is
door een vreemde ziekter en

dat voor de grote boullng avond.

dat Dirk KoIk scoort met de bast
in plaats met het hoofd.

dat Ome Toon heeft meegespeeld
in het derde.

dat lange ïJs nu ons papa heet
bij het vijfde.

dÍit het vi jfde nog alt,i jd buiten
traintr Bo niet in de zaal?
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namelijk enolrr veel yaJl de spelers
geeist op gebied van techni.ek,
tacktiek en vooral op eo(,rditio-
neel vla]<. l,

Het is voor de spelers enoïïrl
afzien.
Toch belooft het weer een gewel-
dig spektakel te worden, waar uzult genieten van technische
hoogstandjes en tomeloze inzet,
Het zaa tru,eer een toernooi worden
waar de stukken vanaf zullen
vliegen onder leiding vari uiter-
aard zeer bekwame seheidsrechters.
De wedstrijden zul1.en traditie-
getrouw weeï gespeeld worden met
een ba1 aangeboden door sponsor
Ben de Kruijff, van het groot-
winkelbedrijf SPA-R. te Bu.ren,

pn om het bezoek aan de sporthal
kompleet te maken dj-e week, hxltu zaterdag 28 december varraf
l-6.50 uur genieten van hoogstaano
volleybal tijdens het andere
kersttoernooi van formaatr gë-
orgaaiseerd door sportelub
.'{es-Buren.
jl,us sportlÍefhebbers, komt alf en
tesamen in de slenk op 26, 27 en
28 december, waar uw sterren
zul1en b]-inken.

jan epping.
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De rrri jziqinq in de t vier passen-
regel!- is dat RU duidelijk?
ItJat is nu de essentie uan de àèn-
gebrachte ul jzi.Ei-ng?
llelnu, voordat deze urijziging urerd

ingevoerd kon de doelverdediger de

bal, nadat hij deze in zijn bezit
had gekregen, op de grond uJerpen,

u,aarna een speler \ran zijn partij
de bal even met de voet aanraakte
en de bal zodoende u,eÉr in het be-
zit bracht van ziJn doelverdediger
ïn de nieuue situatie mag dat niet
meer, De doelverdediger maq de

bal IE RST DAN l"dttR I N ZI JN BEZIT

NEIYIEN ? AL5 DT BAL DNilR EEíI MEDE-

SPELER BUIïEN H[ï SïRAFSCHOPGE.

BIED ÏS AANGIRAAKÏ.

(0nder tin het bezit nement wordt
verstaan: het vasthouden van de

bal met handen of armen). t ij
uermelden terloops even, dat de

doelverdediger de bal" h,e ueer in
zijn bezit mag namen, nadat de

bal uJerd aangÉraakt door een

teqenstander BINNEN CË BUIïEN HEï
SïRAT5[HOPËEBIED.

ttJaar liggen dan de problemen ?

Uit de veLe vxagen die ons hebben

bereikt blijkt, dat er een mis-
veràtand ontstaat, zodra de doel-
verdediger de oal -NADAï HIJ HEívl

ïN ZIJN BEZIT H[EFT GËKREGtN- naar
een medespeer speelt, die zich in
het strafschopgebled bevindt.
Dat is op zich niet uerboden,
AL5 DE DCIELVIRDIDIGIR Dt BAL

lÏAAR ruI[ï CpNI[UUJ ïN ZïJl,l BEZIï
N[rtïï i I !

t7

de boeg



Het vóIgende kan zich voordoeni
-De speler ontvangt de ba} van zijn

doelverdediger binnen het straf-
schopgebied en speelt de bal met
de voet naar een andere \spa1er,
ergens op het speelveld.\

-De speler speelt de bal terug naar
zijn doelverdediger, die DE BAL

VERUOLGENS MET DI UOET UERDER

SPEELT.

-De speler speelL de bal zo terug
nsÉr zijn doelverdediger, dat deze,
genoodzaakt is de bal ueg te
sl.aan of te stompen,
In de geschetate situatie heeft
de doeluerdediger de baJ. dus nlet
voor de tureede mael in zljn bezit
genomen en dus is er BeBn sprake
van een overtredirg.
TenElotte uri jzen k,iJ U nog op de
volgende mogelijkheid:

-De doelverdediger Iaat de bal
afetuiten van de handen, armen
of borst. 'Oe ba1 komt dan op de
grond Én de doelverdedlger mag

hem dan in bezit nemen, ook als
hi j er eerst ínee gedrlbbeld
heeft.
(uft Voetbal Totaa1 ).
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