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I HÀD AIRËAI4
Zaterdaqmorgen klJart voor ?. ïk
vraaQ mE af uaar ik uakker van ben
geu/orci en. i;Ëeens ureet ik het: een
gerammel van cje nrieventlus in de
voordeur gevolgd door Ëen z!r,are
plof. uJie lCIopt er nou zc vroeg
op nota bene de aaterdagmorgen aI
post t,e bezorgen? l.ie gemeentelijke
politieke partijen zijn de Iaatste
tijd ue1 fanatiek bezig, maar dit
houdt niernand voor mogeli jk, fvli jn
nieurr;sgieri gheio is inmiddels
dermate geprikkeld dat het uit-
gesloLen is dat ix ideer L nslaap
en j"k besluit te gaan kijken urat
zo vroee op de ocnt,end is be-
zorgd.
Van boven aan de Lrap zíe ik het
a1 : de Gee] lritkrant. i{aar uat
een dikk e ! i-"iet, moet een nele toer
zi jn ge rrre as t om rji e don r de
brieventrus le uurmen. Geen ulonder
dat ik van het gerammel rrrakker
oen !euorcen" Ik raap hem öp en

9a naar oe kamer -m het fenomeen
nader te bestuderen. Als ik uit
het raam kijk, zíe ik Frans ter
Schure de straat uitlopen, zuaar
duuend achter een <inderuJagen vol
lijuige Geei u/itkranten. idu be-
gri jp ik, u;aarom oe krant zo vroeq
igordt aezorgd: vrouut je ïer Schure
ÍraE dit natuurlijk niet ureten.
ïocn pan vocrbeeidiq redactielid,
die Ërans.

:k ea öp mi *in gemak oncier de lees-
l"amp zi tter: Éil bëgLr, d* krant door
te nLaCf::Ën, irlaar daar ben ik ilel
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even zoBË n#s, ,!ant ik sruïd gBC.3n*

frnnl,ssrc me!- ëË'-i *c*iende afuis*
selinq vaíi srr*ii<eien, berichten,
ver$lagen anekdoles erj intervieus
afkr:mstig vafi aii*rlei 1Èdenr sup-
parters Bn huitenstaanriers. AIler-
eerst is eï Éen i:uitenseuJoon 1e-
zensuaardig xeoact,ioneel commen-
taar van ncofdredacteur Jan [pping
cjie eefl vuriq pleidooi nsudt voor
de invr:erinQ v€í- computers bij
allerlei clubactivi tei ten, zoals
de t,ra:ning, de uredstrijdbespre-
kirrq, fie selectie van spelers tot
aan de uerkaop van kof,fie in de
kantine toe. Zi j;-r eruarinq a1s
ambtenaar 0p het tereake van auto-
matiserj-n? zeer geavanceerde ge-
meËí-i tehuis nebben hern sru&n ovBr-
tuiqd sat ri* contputer uiteindelijk
alje p::obtelnen opiostn Zijn op-
zienbarËníË art j,keI r,Jordt gevol gd
door de aeenca met de clubactivi-
tei.ten u&ri,ie komende tnaancJ en
Cat zi;n eï nogaJ. uJBt. Allereerst
natuuriijk iJe te spelen sompetitie-
uredstrijcien, maar cjan komt sr noq
een hele uaslijst; een bestuUrs-
vergaderiirg, een elffalieiders-
bi jeent<omst, een inst..lif avond voor
de jeugd in de sporthal, eÉn klauer-
jasavcnd voar senicren in de kanti-
iBr een au*adje Do,Jlen in De Boeg
vooi ce sneiers vaii he; vierde met
nun urËut.*ei1, een lrinri-*np dsor het
(ueekbns vcnï. dp vïouuen Én vrien-
iil', i:er: ve'. ïa aerste ;l"it,a.]"spelers,
i;avj c inppe:nan qeef r, *§!f flcndue*
'rvini voor speLer.s, t rainer en
iÈ.r::i::. van net vijfde om aijn aËï*
ste er-, n§&r eigen over,tuiqing
:,irii iq Br-,i,,?e cornpetiripdcelpune
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t* vj-erenr ÍË [-prpillen gaan bij
Dorus i,'ietz tnuis een lïens Irger J e

li iet-toernori spelen en de moeders

van de L-junicrËn houden in de

ïoe1 een uBrKoopauonC van erqenqe-
breioe spui.l en om qel d bi j elkaar
te krijgeri voor deeinenninE van nun

knullen aan eÉn voe'bDalkamp van

de K.l:.V.8. in ce z{:/merr

Het lijreede elfiai heeft onlangs
een heie nn*cif overuinninq be-
haald op de kcplDpËr en daaraver
brengt, J ocrp sÉ j ong in geuren en

kleuren verslag uit. Eestulurslic
iJitly fiolenaax heeft eBn inte-
ressant artikel geschreven over
zijn hobby, het, kureken van exo-
tische zangvcAels en lYlarcus en

iiel Rispens zijn presant met een

geheel- nieurl recept vo0r mansen

die op een koude rrrinterdag ureinig
ti jd of zin heuben om le kcl<en:
erultensoep aTet nardgekookte
eieren en spaenss peper. De vaste
rubriek van scheidsrechter Johan

ívletz cver spelregelproblemen is
ook dit,maal Leerzaam.
Douue lvjolenaar Van de B- j unioren
heeft een ingeuikkelde puzzel
ingezonden en Joep Cud analyseert
oe derde partÍ j ui t de tu;eek amp

tussen Kasparov en Timman op zo

cjeskundi ge ui j ze dat de schaak-
iiefhebbers kunnen smullen.
Cok uan buiten Geel irit zi jn er
bijdragen. lo uergelijkt Anne

lïolI ten behoeve van de uele
voileyralienc* voetballers een

aantai- moderne aanvalssystemen
sn Frits 0u* uan de jageïsvËrÈ-
nigini legt naa:fijn uit uaË er
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allemaa1 voor komt kijken om met
vaste hand eR in hoog tempo een
aantal kleiduiven aan gruzelBmen-
ten Le schieten. Jan de Jong van
de vogelulacht AmeIand, tevens
aktief Iid van Gael-Uit, heeft
een rijk geïJ.Iustreerd artikel
geschreven over de broedgeuroonten
van de grutto. Na een korte vcror-
beschouuing uan trainer Ids Heere-
ma over de eerstvolgende compe-
titieuedstrijd van het eerste
volgen nog de competitiestanden
en de verjaardagkalander. [Janneer
ik de hele krant in aen ruk uit*
gelezen heb. sluit ik even de
ogen en overu,eeg hoezeer ue als
lezers van de 6eel trJitkrant te
benijden zijn door lezers van
andere clubbladen, die, het is
ongelooflijk maar u,aar, rnaand in
maand uit volgeschreven uraorden
door steeds u,eer dezelfde uit-
sl-overs. fn deze vergenoegde oVa1-
peinzi.ngen uordt ik ruh, gestoord
door Brigitte die mij uakker
schudt met de mededeling dat ze
nodig het dorp in moet om bood-
schappen en het dringende verzoak
(nourverzoek!) nu eindelijk eens
uit, bed te komen en de band uan
haar fiet,s die al J trreken 1ek
staat te plakken.

Frans H,
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"PROGRAMI{A ZATERD AG 22 MAART

PROGF-AMMA ZONDAG 23 MAART
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u77 q )
GEEL.I,ViT 4
ROOD_GEEL 6
GEEL-WJT A

LEEUWARDEN 38
V.V.T.2C
GEEL-WIT D

GEEL-W]T E

GEEL_WIT B

GEEL*WIT C

OOSTERGC D
ia.r!'

GEEL*WIT 2
GEEL_WIT 3
rrTi C ?

FIARL]NG5N A

GEEL_W]T
GEEL-W]T
KOLLUI,{ D

TERNAARI]

B

C

GEEL-WIT
GEEL*WIT
GEEL-WIT
0.r{.B. 0
atrrT IrlTnu!!!-w1 r

MILDAY A

2

J

FRIESLAND 28
LEEUWARDEN 4C

GEEL-WIT D

GEEL-WIT E

HALLUM 2
ZWAAGWESTE INDE
GEEL_WIT 4
GEEL-W]T A

GEEL_W]T B

I-RISIA 5 C

GEEL_\dIT D

WARDY E

GEEL_WI?

GEEL-WIT
N]CATOR 6
À Q ï ,1

PROGF.AMI,'1A ZATERDAG 29 MAART

PROGRAI4MA MAANDAG 31 MAART

GEEI,*WIT ?- - !'RANEKER
GEEL*WI? -? . R. E . S. 2
LEEUWARDEN 7 _ GEEL*WIT
GEEL_WIT5 - DOKKUM5
JT]BBEGA 2A - GEEL-\,IJ]T

PTIOGRAMI./1A ZATERDAG 5 APRÏL

D.T.D. B

GEEL-WIT
\,\/. T. o. c,
GEEL.W]T

PRCGF.AMI{A ZCNDAG 6 APRIL

NIEKERK
GEEL_!'JIï 2 VNIJ
Ti\I ,- 1

GEEL-UJIT 4
GEEL-WÏT 5
GEEL-WIT A VRI"T
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VAr* rre fi,ar-:actËT&FEL 4
iri a esn ii.i: lels**:' tr;:';n ge-
stopt niet ceze runriek ornrjat de

informatiÉ een keer truitgePut'tl
raak t, neem ik nu toch ureer de

pen ter hanc om6aL mli veie
verzoeken !ereit<ten van mËnsen

die visegen uiaÍ'lneer er uleex iets
,àn mi -l i., re Geei-itji t xrant
k uJarfi.
Ïocn eeÍ-r ir:ei3e succes 'u§ 

en

eerlijx is "*i1iik, 
dat streelt

mij" Ëet, is ook àen iekBn dat de

ruoriek QrJr:Ó geiezen uJero.'.

En noB rít t-,ei nu met deItuitqe-
putteir inf ormatie?
rrJei fiUr als aanqesloten 1id Iii
het Nederlands GenootschaP voor
Sportmassaqe (N.5.G. ). ontvang
iI g"regeld een maandbiad daarvan'
uieiin itaan soms Ieuke artikelen
uJaarvan ik dan rr:e1 eens denk, dal
Ion ook rrrei in de Geel-uJit krant 

'eniqzins in eigen beuoordingen
aan gep ast maar goed : ' o vàn-
daai SLrs 'Je inf o rrnati e '
irJe gaan u.,eËr eens Praten ovel
bleísures, de rr.rarrning-uP, de

cooling-cc'rn en de sPorthYgiËne '
rrDude koekit zult U zeggen maar
toch kan er niet genoeg over
verleid u.rorden en daarom eerst
sens ',.uat r:i jf ers.
In het najaar van
weekenc in 28.ul!
naar schatt,ing 5tlO
voetballeis oP de
ting Consument en
bracht een raPPort
balans 0ver 1984.
500.C0C sPortblessures
Ucetbal scoorde daarbi

van het qneden
De blessLiïË5 r..-uan BBn u,eekeindeDe opsomm:-ng I

pclikl iniek;
uoetballer mel scheenbeenver-
urondi-ng, uerder duidelijk zicht-
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1E85 uraren Per
urerslrijden
.DCL amateur-
been " Je Sticri-
Veiligrreici
uit met de

!!!
j net

hoogst ri.1. 33í,
Niei vermeld urerc, dat dit ook
oe meest, beoefende sPort ist Óu§

dat het risico Per uredstrijc in
elke spart qeli jk karr zi jl ' lok.
de uerqel i jÈing met het' risi ct-, varr

deelnaíe aàn het verkeer zaL ai-
ti jd nog qunstig uit'vai-'en '
ceón paiiéi., geàn noodkl-ok 'Luiden
dus. r'g[;ll jaarlijks l miljoen
vrrL:ïËÏrbeidsdageï-i en rJienten-
qevoiqr 1:"i miij?9n! : . 1i*ki?trret-
,iti.uiir'een en 200. mil igeLl I

zieNt*ktsien, dat--Is urel leveel

eafar- Ér{arf
ayzeí tft*rotz

ótren/ateg e

tnstaliat iebedrilí doe - het ' zelf ' zaak

É{Àdpiöhs zaa[

kr+rrs ood.buesirerdroes 35 bsír
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ieYens verzorgirrg grafwerken
e:: taxaties

liEs-Àlli teïz?



r*ïIoool
I Oool
I oool

l*" I

loso IlEo I

ffi

§ r'Ns7aÍ,24';:"1

'w;:';s;nl
nes - arefrrraJ

hiemkesweg J

VIDËOTHË6K

ww.w,ww1w#,w
rurrle ke,us Vt D€OEAUEIEN
voor aíle .systervren"
verhuur VrDeoÉGeöÉ Btrn5

S0RE,!, xEuweWEA 7 Q48a
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ureoweweG í§
tsUREN- Àet
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Daaï ::là:;à*-àai': l; voeLbal"ler m€

horf j,r,- rr,:Ë r :raaQt evenmin sche
besr;,t':.ïl Éï3; iennissef iiet ge-
scheur *c snkei" Sanden, sioeg net
ao"ies 'icqÉ 51ir ilËnen te dragen
in sË iiiin0; vcetball er met vËr'
draaide i<nie r QELrrek aan rcndii
voet*aixa*ËËï met qeCIroken pini
harciiaper iimvargelopen bij de
start mËt scl-rouderblessure;
sport*r met dakke knie, vcecba.
met QEnrsken neus; voetbailer Í

ueru ru:-kie enkel l voetbailer me1

verdra*i de knie, conditiegebrel
voeibal-ler met qescheurde enke.
banden, Ë€orei( aan traininq en
i,rarmine*ip ! ! ; u0etbïiTilffioot'
met vr:etveruronoing; handba-l-ler
mel q*scheurde enkelbanden en
noË 2 sporters met gescheurde
enkel Danderr.
De analyse l-eert, dat gebrek a
bescherrnende en preventieve ma
regelen en oebrsk aan conditie
een qrcte rD1 spelen. lri j n0em
dat kl.unzigneidï!
De acui e zeri o

Àls spcrter kan je adviezen
krijgen van je huisarts, een
spnrLfysiotherapeut, een soorf
arts ;l sBn sn0rtmasseur, maar
ook uan je trai ner/ begeleioer.
f,ebruik fius de beschermers die
je nr:di g nebt,, zorq voor een
Ë0ec* rancjit.ie en vermi jd spel
verruu!nq. tïaak gebruik van de
nieuure sport,keuring, het P.S.lÏ
(prevent,ief Sport lYledisch 0nde
zcek ),
r\-- -*.*.:^- ..-UE, UiglillJ-llL-UU.

i'rl et öe u:arrning-up !s een aanpa
sing aan inspanning te bererke
uan gË uierkinq van het hart. H

aar:lal sL agen, maar ook de inh
van de hartspier kan toenemen.
)aar'daor k an iret har't meeï ?uu
stog ïtaar de spieren, Cie dat
nociq hebber, ucr:ren. ïn de lon
bicrden de luchLk:egen uijder en
qaail l"ïiaei ionqbJ"aas jes open o

le dr;c,rc-LceOinc uan de longen
i-i eËni toe, .laardoor er meer ?-u
sïai' F:air rr:nrcien {fpËenomen. De
rl.;ï*joe*iri; uan de gebruikte
spier*n n*erflt toe. Dan rlorden
spi *ler' iràïmBr, uaaf doof de
st,irf'',.;":" §,§Ei j.i-:,; sneller verioopt
íel ËrËc i;ii.geuöeEoe rr:arminË-L
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oest,aat. u;.i cen aigemeen dee1, uit
rekoefeningen en een sportspeci-
fiex gedeel le n

f-let ai gemene dBel- oestaat uit
lesjes inLcnen qedr:rende I tot
1 0-minuten i riet rennel ! ! ) .
Dit kan aariigevulc uorCen met een
nassieve varm van r.rlarming-up, de
uoorbereicin gsmassage ( pr'e-akti-
viteitsmassaqe). Het een kan het
ander echter nooit vervangen.
íïel op jui.ste urijze uitgevoerde
rekkingsoefeninqen kan de basis-
spanning in de spieren vermlnderd
u.rorden u u;aardoor de doorbloeding
verbetert. Ëen spier kan door
qrotere lenqte mqe! kracht Ieve-
I€O o

Daardoor,.,rardt de kans op
blessure minderl ! ! Het rekken
moq! rustit gebeuren, niet verend!
Beein met lichle rek van 10 tot
30 tel1en; dan moet het, spannings-
gevoei afriemenr Daarna doe je dit
opnieu'.rr met steeds toenemende
rBkc Zorq dat je tijdens het
reki<en ianEzaam, ritmisch en
beheerst blijft, ademen.
Bij spcrtspeci.fieke uarrnj.ng-up
r.r;orden de beuJegingen uit,gevoerC,
Cie ook in Ce training of ued-
strija gemaakt uorden (dus ba}le-
i.je tlappen etc.j"
Je cooiinc doun.
tvli.rr der oekend, maaï evenzeer noci ig.
\lanuil de r.r.iedstrijd of training
mcet het, lichaam geleidelijk naar
het rustn j-vo gebracht uorden.
Daardoor xr:.jgt net lichaam de
kans ie arvalstoffen ui-t de
spieren le verrr;i jCeren. Zodoende
kan hei fenomeen van gËspannen,
vermoeide en stijve spieren ver-
meden uroICËn.
f en cooLin 1 dou.rn kan bestaan uit:
uitiopen, u:"tfietsen, uitschaatsen
8.6.
ilekkinqso* i*nin gen r vBrg*Ii jkoaar
ne! de ua:"r,inq-up. Af rr.;isselend
kout Lii rra.:rr Coucnen, e\.rentueeL
reïs t q l,r;fir s aQe í pos t,-ak tivi teits-
nas§ace,"
5pcrtl vqië-.-:.
,,:J-Li,v-,iëre is nËer Jan net
i'rBrlïËÍ-i \,refr a?.n dtu;ng I:ct sport-
:3cef t.,^;' '-r. lel :-*ef t f,,e ilaken

-."*^, u,., tiritt _r,r,t:.:E tIai-ningSCpOOUuJ.
'.Él eËi; taËia:§ uafmine-Uí-l en

*E*

rekkinqsopf r*nil;en, epn cr:liing
douln,
Itlet iijd lslf:t voDï rust of
herscei na ziekte af biessure! !

-

Denk erom dat tijdens een infec-
ii-eziekte of mel een verno,Jede
lempe rat-!ur nqc_:.1 9esfrffief
uorden.
".tJacht ':iet het nervatten van de
trainin q i.:t d* t,emperat,uur
minst,sis 2 cagen uleer normaal
is. Realisesr je ook dat bloedend
!andviees :rËl Ëen cnlsteking
gepaard gaat. Dtrs het gebit van
een sporter moel goed verzorgd
zijn.
wieniq sporte:: besteedt onvoldoen-
de aandachi aaí"l de verzorging
van huid en nagels. Als U daar
problemen nÉe neef t r Ët tr.roont
ook een pedicure op Ameland.
rf sport, zelf ik doe hetft maar
.. " luister en iees naar
adviezen en... gabruik ookIt ?t kcppierr.
ïot een volgende keer.

J . A. UerbÍ est
Gedinl-cmeerd spnrtmasseur
Fabrieksnad 12 Euren-Am.
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BesrLluaLu K
*Zater-dag 1 maart hield Geel-Wit een feest-
avond in de Boeg te Buren"De toneel-vereni-
glng Tyl Uylenspiegel bracht het komische
stuk:Paniek op de planken.Een erg leuk en
komisch toneelstuk,kort en krachtig.Tussen
de bedrijven was er een verloting en die
bracht ruim f 25OO,- op"De avond werd be-
sloten met gezellige dansmuziek van Alex
en Alfons.Een ieder die er geweest is,a1-
lemaal bedankt voor deze avond.

*0p zaterdag 5 april wordt er in Buren
weer oud-papier opgehaald.Deze keer door
de mannen van het 3e elftal.

*Binnenkort zijn er een aantal toernooien
voor de jeugd.Noteer de data vast:
30 april G.A.V.C. Grouw D-PUPILLEN
B mei ROOD-GEEL D-E-PUPILLEN
9 mei GEEL-WIT TOURNO0] C-B-A-JUNI0REN

*In de maand april komen de mensen van de
Geel-Wit krant langs om de contributie van
dit seizoen op te halen.Een abonnement
op deze krant kost ook dit jaar weer f lO,*
*Het volgende stuk willen wi-j U evn onder
de aandacht brengen.Het komt uit het FVB
nieuws van L2 maart.
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Het fi..BC van de I(N\IB

Het beoeíenen van welke tak van sport ook, kan
risico's inhouden voor lijf en ledematen, Het
deelnemen aan het voetbalspel vormt daarop
zeker geen uitzondering. In 1 962 besloot de
KNVB - als eerste sportbond - voor al zijn leden

-van jong tot oud - actiel spelend en niet actieÍ
spelend, waaronder begrepen bestuul'sieden,
commissieleden en oud-spelers, scheidsrech -

ters, grensrechters, consuls, enzovooÉ een col-
Ieetieve ongevallen- en Wi,.- (Wèttelijk Àan-
sprakelijkheids) verzekering af te slulten'

VéN

HOTEL . CAËÉ RESTAURAT{T

,,?* ffi{ob,,
Yoor a1 uv bnrlloften
en vergad"erÍngen
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i)€ze !eu ekenilg moet eatler §:_
7,èÍ' sordcn er! m4 aanvu:ltnde
Yw6k6óng. Bti nel ajsl!{en viin
<jèze veeekenng 9in0 meaer name
llk iestitCa vanuil. dalelaÈ NeCèr
l!í4.-. r.n:01àud onoei he11í Nè-
. ri a !€ldend€ s6ia€ ve.zeke"

Geret op het grote aantal lecien wèr-
der mr.imaie premres lBocn§en
?Gtuar veíekenrnsiaarltiÉs rn ó€

iionoscartt.l)u1,e Diaat§vtndt

0e prerie voorde:eöenv@í d€ on'
€pvallenveteker!nq bedraag! thans

. . / 0,63petier
". J 1asr"íiet
.. I 2,55a'íts

Daarnaasl Eiaall alklid vocr de

W À.-YeEekeíing tot 3t deccmbèr
'1985, 9,10 p+r iaaÍ.È P.r 1 iaruÉ-
ri 19AA I O"20 F.rrsar.
h Ce frgtr der iars zl]i 6e v@eker-
dèbedragen van demgeYsllen Yer_

rrktring regelmairg aangepa§] er:
pèr 1 a!?ustus'1983zijn dse a]!
voEi vastgesteld.

A. Ovediida:
1 3.00C.-voqongeiuwoer
r' l5 000.-vooroehr*oej

à, Bl ijv síde invelid iÍe it:
ten hcossler / 60.0o0,--

t, . Tlidéliike a/b4*1§@g2së4iH'

ien toogstet,! 70,-Perwek
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D, Oenéeskhdige koÉtèn:
ten hoogster I 500,-peíon-
gevai

!dsruiiend vooí tÉndhelkundige be
handeiding is @n e{ra badÍag van
/ 5q0,-dus iotel maximaai
.í 1.000,-veuekerd.

De veEekerins isvan k.achttiideos
hetbesÍensn van slle clubsctiyí.
tciten dus nie! allen tiidens trarning
oí wedstrijden, maar @ktijdens hel
gaan en komen van clubactiviteiten,
onv€rschillig op welke wrze het ver-
v@r h*ft plaatsgevonden s vàn
welk mic,deivan very@r worclt g€-
brurk gemaatit (íets, bromÍets, mo.
lcr, ado, bus, trein, etc.).
Besfu uBladé,y'cohmissiièlèdoó
zijn @k veueke.d tiidens het beze-
ken van veÍgadeÍingEn.
Daamaàst isd*lnamè eh KNVB-
activileitèn, bedrijfs- on zffia-
vondvetbal, $hoolvetbal, bezc
kenvan !i'twec,stljden van eigen
vereniging @k gedell, eÉjalsactF
viteiten in het buit.nlatrd.

D€ veu ekeÍing h@dt in:

À- Over{íjdan tangévolgè yan @
ongcval.
N.B. Een hartdoods@Eek is
genongeval!

8, B I íivon de invali d itelt:
Uitsluilend Íunctieverlies, waarbii
g@n rekening wordt g€houden
mel het b€r@p.

C, fijdoliikc aóëidsonge*hin-
hèid,
Aanvuiling van het verschil tus-
sen nelto-looí en netto-ziekte-
wet oÍ w.A.o.-uitkeriog, indien
de weftgeverniet v€rplicht is voÈ
genseen C.A.O. oÍandere rege
ling, het netto-loon doorte t e-
talen.
Zeltstandigs ontvangen eveí-
*ns€n aanvullrng, indien aan-
getoordwo.dl, dat de gigen ver-
zekering netvolC@nde is.

Mdimale uiikeringsduur is 1 04
weken, geíekeno vanafde dalum

.van hetongeval.
Gehuwde vrouwen, die g@n be-
r@p uit@teoen hebben rrchtop
een vergoeding voor huishoudF
lijke hulp (meimaal/ 70,-per
wek, ten hoogste geduíende 52
wekenl.

g. Med,schetoslenl
Aanv!lirno op r@siaaíde voo:.
ijefinqeÍr. zDaLs ZiekeitcnCs a

Pari a:J rtÍs :rexlekcstenverz€
x€riat. met nam€ en erEen b,i:

o.aoeolene oer ristco

ÏaaonsiKUndrge kosten valie,
hief ooi 3noer. Hre.vcor geld:
ee.raiimurven/ i.m0.-
Schaoe aan €n kun6lgebit, b
oíandère hulpmiddolen wo.
den nlèl vsrg@d (g@n EÉ.-
S@nrrtk ielsell
Everilere schaóeaan Én b€-
siaanC€ rtiittànd oí kí@n
soÍdt wel ve.goed.
Urlst! iend let b€h@v€ vaa
s.ne,osrechters is tiJdens he!
oen van wedsÍrlcen. schade a

erder 9en@fiie hulpmrdd€[
w€r h*vezeke.d, echler tot €
marm!- va. , 500,- fEr rt
oegeva

Aih@wel v. wel 91Í s4retaiaa' v
m verer grng cc de hoogle s ,at
6e &i.anóeInq br een eventu*i (

3Èvar, volí hrerra rogÉns de te \
gen gan9 van zaxea:

Er moet zo spoadig hogeliik aan
grtle woróen gedaan van het onge
val Hieft@Í:iln specrale lcm!iie
ren, welke verkrJgbaar zrJi bil hel !
cretanaai van d€ ci!b.
D9 verdere aíhandeirng vrnCi rects'
jir*ks piàà!s vla de íirila Stibbe
Moystate Ronerdèm.

V@r de aiwi{kef nE rs het ondeí'
51àandevanbeLang:
Eijl@d*inq:
Ce 5!€cíeie we*gëversverklare:
{oox veÍkrrjgDaar c, h9i secietaÍai
van deal!519n deZrenew€tbew I

lÈs rnzefocn.
7e fslaaórgeír onivangen rè aanÍ
iir! /aa ren ongeval*n 5Éc,aa
l3muire: !oor het cpgeven van de
;txomsleededrn§
8ij medische kostea:
Drigjnelenola § ra:erCen, rod,er v(
ièdige vergoédrno wsc,t vedangC
Voor eén aanvuilende verqoeo ng
coprsota s + àkekenrngvancep
6are zreklgkoslenveaekelno

líd€n her lats€l rc rmstig birJn t€
u iJn, dat gen vclledig hÉ,-siel mo"
gelik isen er spràkè is van bi,lvend{
inYaliditeri, dail met hieryàn oaml
dellijk reidróg oemaak't worde.

Àansprakelij kheidsverzekering
Her risico va. §ettslijke aan3prak6liikhoid is eveAffis ged€kl op sn cr

ldieve po|s èi,lele ve?eke.nq rs ran kraqhitildshs dozatíd. etrvit6
ali gonoomd Dli oe cngevallmvocekodng.

84 deze uom ra., ue,zekerog rs hei ntelenv@drg eo opsohmlngte 9el
ïa h€lg*n er wei eí nrÈr is vezs(e.d. Eefl vast gegevea :s wel dal fi€n !
gens de we(Ëlrike regels 3an§orakelilk rsvooÍ shade, die doorcerden w(

€eleden. Ind,en deae LS vèroo@alildooÍ@n onrechhatigr daad,
gspaard gaand€ msl schuld.
tlrqó@. s o.m de scnade weike veroonaail wordl aan Én t@scho!we
en wedst.jd. iJL$ eèr, ongelukkig gosF€elde bal, Rooil verhaalbaa. a

deze vezeke.'nq- Hrer is sp.akè !34 ilsíco-aanvaardrng
Schaoe ve.@€aa{ doo. nclL.íijturgen rs ullgesialent deze behoien vor!
de wel il/v.A.M.t verzeÀeró:e litn
\ *, per50^e. -.('oce. 'orc > pE' oà1r:L ierÉ d insorai e -Í" ? csve?ei e'
gesroleri Hrermetera.exs'riiQeiouoen.lno;encocrwtrr65chaoewcr
ver@zaaK m@i de?e sctaée *rsl gemeld worden cp ce ergen poi's

[§ max]nare dek|!í! 5 í : . C00 OoC.- pef gèöè.n94is. lngevai r'an mtl€
shadeieoíaaE[heieiger.sc5,a 1Ó,-.Ai§È(raJèkkrnQrsoe:ahaoea
cenuLrie spo4haii€n e.ó -eveEgkerd. HieaoiÍ Eeidl ea. fre,'tLí' re

., i _oarj,-, me1ee. ergen rtsrci yar / 5J.*

:cals h;ervoo, :*óg c, ce prem'e s aan-esqe!!t. i3' aÉze rei . janq var

;anuari 1 996 wo.oen v€.n )o!c lc1 I i,2C pe' i d ger, aar, Iee,ir ie1 eice. I

I 50.-,2r scnao€qe?a; zaiOe.l.aEien. Gerilnrlc,g is wer ie: Dil,r!n ce

J9rev1e_s'e-o'i.. jl-',/ 2 ):: )OC,-

!c$r rniicht,.ciií1 Nu!i I i ch íeí,Jg. tot de ma{È1aare van Ce lrra Sli!x
Meyslei ieie.aJrir J !-l-12165 tioeherÀ.va,.Zor secret6í,§!È?exe
nngscommrssre.ieelolr. i"i3133-1922 isl 239.

d noq isten
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{ persoons eppertemea*en

het gehele Jaa,r geopent!.
ïn voor cn negcizocn zser gesehÍkt
voor. vsaa,n{ gÍ:rgerr en vergaderingea
tot t 2J personca.
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Dennis is 10 jaar, rsordt 1g mei 11
?1 zít in-groep ? uan de orbrsrt ! Honnedfin " H j. j uoetbai t, bi j à*Dts o"1.vr Janco u6n Bs*
Kare} en Koos eijn zijn leiders"
Ouer deze drie personón is hijzeer te sprekennt'Op de training krijgen ue leukeen goede oefeningen Ën het ]aat_ste half uur hebben ue meestalpartijtjerr.
0p de vraag u,at z I n eterke en
zurakke punten zi jn anttrroordt
Dennis na enige aarzeling:t]Ti:n t,echn'ieti is uel "riOig,'t koppen gaat rrlel, mear schieten
met links is zuiakl daar moet ik
noq ueel CIp eof enBfitt.
Hij speelt meestal rechtsachter,
soms rechtsvoor maar z0u grë€gin de spits uiillen spelen.-
meiden i.n het team vindt hljgeen probleem. Dennls; ttZe
(Patrlcia en 6j.tta, red. ) zí jnbest urel goed, maai als if. Iàter
bi j de C t s eit r;lil ik rrlel douchenen dan zie ik r t met die slaÍdennlet za zittentr.
Bij de D-pupillen Eorden despelers om de beurt gewisseld,
dat vindt llennis eerli5k.rrAlleen Bste piet staai uet tevaak aan de kantrr. §oede spelersvindt ie Feter, Emiel en Arjen"ttfllet de bool ( Íees: naar uÍitrled*
pt,ri j den ) f u r,rel leuk dan kun jelekkers kopen?r. Bi j uitued-stri.jden krijgt hij meestal
f 2rEC aan zakgeld meec
Lat,er hoopt hi j vs goed als
I.?l"n Cruyf f te uorden. 0p Geel-
l.rJit. na is Ajax u rn lievelings_club en van Basten en fisb dè tritzijn in zijn CIsen de beetevoetballersö Andere sporten diehij leuk vindt an beoefent zijntafeltennis en tennis (volgens
insiders Ís Oennis een'echt,
taient ) "Tot slot s'teL j"k nog de volgende
vraaq i ItL ees je de óeei-UJÍilirant
:ok Ën fs js tuat }ees je dan zoa.LrrnDennis.rll:E- r.riist*U dat vinO Íkhartstikkr l"euk Ën de iaedstrijd_verslagen en nat,uurli jk kijk if<
gok altijd euën naaï de stàndenr.ïot zover Dennis ytsma die hooptlat,er asit nog eens in Ëeal-lilit 1te moËen voet6alleno
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WrËT {-I:
dat de Gee]*Ui t f eestavond uJee

grcot succes ua§

dat Jan de jcng (3Oe) ook dit
de elfstedentocht met goed
gevolq heeft volbracht

dat hij dat, deed onder de schu
naarn ttJ an van Burenll

dat een aantal Ieel-ltJitkrant
redactieleden af en toe ee
klusje cPknaPt

dat er in Nes nog mensen zijn
de Geel-lrjitkrant rtzuiartrt
lezen: rtzrrlart-lezersrl dus

dat de D-pupillen zaterdag een
zeer mistige rredstrijC
sr e eI den

dat Janco rrrel dienst kan doen
a1s misthoorn

dat Arjan i4etz niet in de gate
had dat t t rust u,as

dat iedereen al in de kleedkan
zal; iedereen behalve Aljt
die stcnd nog steeds in
het doel

dat Arjan trouuens een Prima
(eeper is

dat illeinte na Geel-u.r"it-itlarum
op boksles gaat

dat er afgelopen zondag door
een supportetr van irl arum
vuuruerk op het veld
rrrerd gegooid

- !!'t
t
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Te lefoon:
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6l11: reserveri_ngen en verdere
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UIï DE OUDE DOOS

Toch te gemakkelijk de vorige kèer ?
In ieder geval weinig reacties gehoord ophet veld of de ijsbaantmaar des te meer
inzendingen hebben we binnen gekregen.

De achternamen van de dfie pefsoËen op
de foto's begonnnen allemaal met een K.
Hier volgt de optossing:
Foto 1: Jan Kiewiet(Jan van de smit).
Foto 2: Frans Kiewied(Kootje).
Foto 3: Frans Kooiker(Ome iooi).

A1le goede inzend.ers krijgen weer een ju_
bileum boekje van Geel-Wit.

De volgende drie foto's spreken llopeJ.i jk
nlet voor zich en we ÉJeven ook geen enxe_Ie aanwijzing.Het enigste wat U kunt doenís een gokje wagen en uw cplossing vóór7 april bij een van de onderstaande oer_
sonen brengen.Veel succes I
M.Bonthuis Het Berouw 5 Nes.
l,J. Brouwer Mr. Oudweg 25 Buren.

Foto

Foto

Foto 3:

Naam :

Adres :

1:

2:

* 14-
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GEEL"WIT T RCPTA SCYS D

Fi n1:: i rf' r^1-1q l-,c+ ,.LÈ. -^ 1/Fn Éi^ kon Wegfv rr , \ :.

gevoetbaid worrjlen"ai werd er docr" Civerse
gemeent en een speel-verb,oc tngestel-d irrm

de gesi;eldheíd van Ce te:'reinen,bi j ons
was dj-t niet het geval-.De velden,die hier
zoals veien zeiden erbij lagen als een
biljartLaken,hebben weinig te leiden ge-
had van de winter.Dan nu het verslag van
de wedstrijci.
Ik stapie op 15 maart 's morgens uit mijn
bed en het was prachtig weer.Om kwart
voor ti en kwa.m ik op het voetbaiveld aan
en plots kwam daar een dikke mist opzet-
ten.Deze was op een gegeven moment zo dik,
dat er overwogen is om de wedstrijd af te
l-assen.0p aandrang van onze kant werd er
toch gespeeld,de tegenoartrj hac a:.ders
rrnn- ri a-< -i6 -ór < -è'-a )t- . - - ' -:-1. ::', . _

hebben de su1-,p,r1-;€I'S r,3-:.-:'."::. l: -=l-
^+..i i; .-- ,: -

:r ..]-- . - z: ..-:= 
-= -:.:: -r. r.: - '.-=-: ::- i=

'te:S::_- : :'.,'.-1.1.='.'.':-:::..=.Cp:-= :OyS
:::-t ra . i:: a: ::- gl:.g :-e:een in de aanval ,

-a:.:::-: s:*::i-: arrekt op de verdediging
',/2.. l:,.'-r,r: af ,Peter Oud schoot de ba1
naar vcren en deze kwam bij Rudy de Haan.
Dle hai direkt een goede mogelljkheid om

de sccre te openen.Hlj stond vrij voor de
keeper, naar scl'root de bal hard tegen de
lat.Rcpta Boys ging weer .j'n de aanval" en
zette Geel-illit behoorll jk onder druk,maar
door goed ingrijpen van Arjan Metz werd
erger vtclkcnr:n.Piotsel-ing kwam er een
counter van GeeI-Wit en Emiel kreeg de
ba1 en passeerde de keeper:1-O.Met deze
stand ging de rust ook ln.Na de rust was
het Ropta Boys,die volledig het initiatief
over nam van Geel-Viit en zo de gelijkmaker
probeerde te maken.De ene aanval na de an-
dere kwam op het doel van Arjan af,maar
rlie bleef zijn doel bekwaam verdedrgen.
Vlak voor het einde van de wedstrijd maak-
te één van de Geel-lu:-tters ncg een hands-
bal in het strafschopgebied,maar de seheidr
rechter zag lnet niet en er werd door ge-
speeld.Het fluitsrgnaal van het einde van
de wedstrljd klonk en de D-pup11len had-
den de eerste 'j:wee punten binnen in deze
voorjaarrreeks.Twee punten,hoewel een ge-
lijk spel niet overdiend was geweest voor'
Ropta Boys.

- \,.r, Ócr, . vull L,o 
'ieider van de D-pups.
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Wi j feJ-ici teren de .rolgende spelers, diebinnenkor.t .jarig zíjn.

Er" i s er een j arig .

Timo Beyaard
Richard Kooiker
Ronnie Brouwer
Dlck Kooiker
Theo Veitman
Ediy Brouwer
Sjors Molenaar
W1llem Molenaar
Martin Oud
Hans Kuperus
Gerard Metz

A1 deze leden: i-iartell jk Gefeliciteerd ! I !
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- boura;kurxCig Lekenwerk 
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- begrotrngen

*aanbegLedingen 
- 

bouwbeeeleiding

ELFïÀL VAN DE MAAND -

Nee,geen drukfout of de fotograaf was erniet of ,le foto zal wel zoek zljn of despelers waren te laat .maar ditlaatste heeft er wel nree te maken.
We konden met geen nogelijkheld alle spe_lers op de foto kri_jgen,aie de afgelopenI wedstr-ijden( l)rn tret tweede elftal heb_ben gevoetbald.

Het tweede,dat het buitenbeentje van devereniging iÍj {eworden,heeft vàor de rest.ran het seizoen eindelijk een ielder nl:Fiessel Kcoiker.Voor HesÀei een ondankbaretaak,of misscnien een uitCaging,om Cite1ftal in l-,aa_r klasse te trouOen.HiS voeftz i nÈ. i^^-r-zrurr uaarl 2esteunri dr:or een zeer klei;,rre )(ern van vaste spelers,voor wie het deafgelooer:r weos.1:i-ijderr ook alfemaal nietzo leuk was.F1opeli_.rk krijgt Hessel_ cesteun van al-le speier-= 
"ii Geel_lilit ensupportersl?Ïrr ie ap hr,L: ej,nd van hetseizoen geen i'_.J. jd+p,' worc.lt, 1

?
a

Orn oeze r.edener is
het el_fta]- var de

het tweede el-ftal ais
laandgekozen.
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