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Eens, heel lang geleden, sPeelde ik
in n*f eerste elftal van Voorulaarts,
een afdelingsclub uit mijn geboorte-
dorp ïrr,el-lo, [Je hadden daar een nog-
aI zu,aarlijviqe midvoor die §espe-
cialiseerd uras in afstandsschoten.
Uerder beheerste hii vrijrrrel geen
enkel onderdee] van het voetbal,
maar omdat zlin doelpuntenproduktie
niet onaanzienlijk uas (en omdat
hi'i noa 2 broers in het eerste
etitat had) uras hi j een vaste keu§ '
Hi j had voldoande zelf kennis oÍn

te beseffen dat zijn technische
Iacunes op de een of andere manier
moesten uorden gecomPenseerd sn
omdat zijn bovengemelde colpu-
Ientie eàn grotere beueegliikheid
minder aantrekkellJk maakte, had
onze vriend gekozen voor het des-
tijds nog ueinig gahanteerde
miàoeI van de intimidatie. Uerge-
leken met u,at de huidige voetbal-
generatie oP dat gebied in huis
Àeeft, ging hij nogal onschuldig
te uerki vlak voor de uedstrijdt
als de tegenstander nog in de
kleedkamer Eas ( fret uroord ftboxr
uas toen noq niet in zu,anq ) stak
hij zijn bolle hoofd 0m de hoek
van de deur en btulde:
rlJie maakt een zangvereni ging van
ulett. ( ut" maken een zangvereni-
ging van jullie).
Ít neb dii alti jd een merkuraardig
dreigement gevonden. Er Ii9t de
gedachte aan ten grondslag dat
het lidmaatschaP van een zangkoor
zo ongevaer het allerverachte-
lijkst is, uaartoe een voetballer
kaÀ vervallen. Dat deze gedachte
Iouter op vooroordelen berustt
berrrijzen lJill Bakema en Yme

Brijker, beiden actieve leden
van respectievelijk Geel-lÍit en
Amelandia en samËn van Crescendo.
Het is ook volstrekt niet zo dat
een zangvereniging Per definitie
een saai qezelschaP is' Dat is
zaterdag 31 mei an zondag 1 juni
ureer eens overtuigend aangetoond
tijdens de triP van Crescendo
naar Schiermonnikoog.
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irle uar'Ët-i .f: Ët zi jr zelsÉÍ,, aea
Jaarsaia, ]'s Kiensira, ltl*rt.i j;-,
sn ,t/j" i I 3akema, Ërigille Én
*ndergeÈeKende a.l" vri jdagavond
vertrokken om uasL rlkwartÍertr
te maken. [,ea r:eisde per bi;s,
de rest van de groep peï eutn
naër L auruersoog. 0m cnverklaar-
irare recierien kr.uanr Gea te laat
Ëp de aanlegsteiger aan, maaï da't
$ies gËen p robleeili, uant de bcot,
de iot Ërakzand orngedoopte en

gebcuircle Prirrs Ldiilem U, ruachtte
i-.euri',J ciJ naai. 3l i jkuaar genier
deze ap -q':hieImönnikoog Eeb0rBr;
en gst,,jqeri zakenvrouuJ daar een
uorsteli jk respect. Tc,en ze met
haar puutjr: brood naast ons oaEï-
gestreken rJjas, blikte ze enkele
CIËenDLikken in gepein§ 0ver de
uijde uateren in ci e verte ulaar
net silhouet van Schier opdoemde,
Iucntena uertrouude ze ons t,oe
daL'jit beeld haar telkens ureer
nntroei6u 

"ip hÉt eitand aangekomen Ënarter-
{J*n uÈ r z'Jdaar bel aden aip i!e
uarsí-r, snei een taxi met eerl
naqal. knorr'Í ge chauf f eur rji e er
eerlijk ucor uitkrrram dat hij er
'oreiniG v00l: voeioe om eerst 5
risïsnnËn rraar de kaqpeerrJoerderij
*n daarna nög Ëens ÉÉn, Gea, naar
net c,arp t.e rijoen. Hij deed het
fenslr:t,iu tocli, fiaar niet na ons
vrlorgerekenrJ te hebben dat deze
rnndrj-t iiem best eens een vrachtje
zöu hebben kunnen kosten.
De kampBeïsoerderij kJas iet,s heel
eËarts: het, geDOUuJ rras grotendee.l".g
uit stï'ëndnoul ongetrr:kken en vari
i:innen rïisL netzetfde stoere mate*
liaai betimmerd. Cok de bedden
uarËn vArr i:Uu,e ncuten pianken
vervaardiqt, Behalve dat dit
oncierkc-rmen eerl rreel bi j ztindere
;f *eï iJ{::c, bleex het daarnaasL
ËËn Ildcrar.;o voor spinnen r geti:ige
l-re1: !*'va: ieeroe assor LÍment van
:rinn*iJELilËn. Ëilg Hans Ëroenen
uril 8C li.i j ;oen irruesteren om dÈ
Ëc0nimi.r',Jafl onze oosLerburen
rJà*r, ;i! Ly ui j ZeJ en; nDu, hi j kan
i:eqlnnerr met daar een degeli jk
slel uezarns voor' aan Ee schaffei-.rn
I af *'r Jaq te gen nal f ËÉn arri-
uË'ër.re os resi, i,.i an f rescendc, ai
fan ,-re1 .;et àzrtltan(j.
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{ persoone appertenenten

het gehele Jaar geopenil.
Ia voor en naeelroEa zaet gesehlkt
voor verenigingem en vergad.crÍngen
tot t 25 pergoaen.

§TgAl€t^/É6 .§ &iPehJ. ?Ëtt QWV

,re fiaifÈerr ail"*s degelijk uilor-
bereidu zodat er niet ueel meer
vÍei tË rËQelen. Dat, !d&§ rugl
jarnmer usor Hennie Blsem, ulie
net iegelen qBuJoirn in nel h1*ed
zit" Iti deeo n#Q Ëen uertuijfel-
dÈ naging de iakens uit, te delen,
maar zaq al Qau*r he'1, overb*dige
daarvan in: iedereen had immers
Bsn slaapzak,
Tot hatf drie lrrÉ5 iedereen bezig
met iets anduidelijks en toen
zo r gcie di r i gent Gi js votr r een
Iirnte paniek door de koorleden
Dp t* roËpeR voor eÉn laatste
ïepëtitig van de concoursÍ-tulIiíTtËï5 r

Dat gec,eurde Èp het erf i"n de
bui terrir.tcht. Bi i elke keer dat
een ftummer herhaald uerd, ginq
er meer mis en toen iedereen
ervëil overtuigd uJas rjat er
i-ie l emael niks meet van deugde t
5p rsngën lrie gef arceerd op geurekt
ob d* fiets àn reden naax de
Geref orrneerde kerk r uiaar h*t
ccnc0urs uerd gehouden.
Dir gebouu.r, uëarvan het int,erieur
doet denken aan een fabriekshal
uit de vijftiger jaren, heeft
een vrij behoorlijke akoestiek.
De kir;aliieit van de koren ua§
redelijk tot goed, al uiel het
oË dat de meeste nogal" Éëflvcu-
dige nummers hadden gekozEfir
De nummÉrs uan Irescendc zaten
ncal urat ingeuikkelder in elkaar
en rnede daardoor kuamen uiË ni"et
verder dan een trdeede Pri js '
Gi js zorgde Én Passant noq vcior
ëen stunt door na 3 maten in
het Kyrie uàn Falestina af t,e
slaan en dsndleuk oPnieuui ie
reginnen. JB moei maar brutaal
zi.in .
De meeste koorleden hadden aan het
fiet.sír:chtje uan het dcrP naar
frÉ karipeerboerderij §snoeË 0m

övër hun ttleurstelii"ng heen te
komen Ën daarna ging het st,eeds
crescendc met'- de stemming.
Ir irias gezcrgd voor bendjes met
silingende muziek en Ëen onbe-
kcrrnrn*rd maar niet ouerdadig
geb::uík van de ingeslagen dranken
maakte dat net feest niet meer
st,uk kcn n ilp een gegËu€n ogen-
blik r,';erd he't, enkele medebe'.riËners
van de karnpeerbaerderij tcch te
Iaat, tË Iuidruchi,ig of beidet

dnoq iFrenij
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u;3iil- rji:t L:-irjljii ;;;qÉS;:-i:'j-k:,.ft-iOt.
enkel-e forse trappen tegeri de
deur van 0í-izB afCelinq*
È rcmpt lotnde ieu.ereen b*:,3riËl en
zocht zijri of lraar legerstede cF.
f,e vol-!ende cchtgnd uas elk ujeer
redelijk oijtljds present en bij
i-;et ont,bijt uerd rot in delaiis
rapport uitgebracht over duur,
sterkte, tconhooqt,e en ritme
uan het snurkcontrert.
Jammer dat de jury rs nachLs
n:-eL aanuezig tr/ës I Er nad zekei
een dikke eerste prijs inqezeten.
I s itli dciaqs uJerd er door i edersen
enthousiast gefietst* Éfr terecliï,
uant Schiermonnikoog is een
pracht van een eiland.
Vlak voor het vertrek zorgde
tri11 Eakerna nog vDor e nige
consterrratie, tcen zijn auto-
sleutels zoek bleken. Bij de bus-
naite v00:: net qerenomeerde
hote.l- U an der tiJerf f ulerden zi jnkoffers Leeggeschud en de 1in-
gerie van itlartijn hing bijkans
in de Ëomen. UiÍeindeti jk sprintte
irli1l teruË naar de kanrpeer.boer-
derij om de sleutels daar tussen
de beddepJ- ank en het houten
schot vancaan te vissen.!ia deze opuinding verliep de
lerugreis rust,ig en geheel vo1-
lens plan. Aan boord t,rof f en
ure het Eezelschap Amelanders
Cat op Vlieland aan het t/adden-
toernooi had deel"gencmenr
ïe oordelen naar het gedrag varr
snkele terugkerende voetballers
kunnen sommige beoefenaren
van c'e ze sport, inderdaarj bet,er
l"id urc::den van een zangvereniginq,

hor€Ï- öe lonq
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voor el ut» te boot en en Lc verto.r,^rerr.
objectan staen uíj umr u Lloar.
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órsrexrËt$ K:
f,p donCerdag l mai iiras sr een
bi jzondere leiJenuerqaderinq var"i
onza vÈïÉniEinrg" Dezs bias uit-
geschrevÉn 0m het uai qenci e.
Dorpshelan; liies had gevraagd r:f
Seel-irit uiLde meeheipen aan het
darpsfeest in september. fr
konden aktivlLeiien irrorden ont-
urikkeld i.b.u. de club. Daar het
besLuur ar positi.ef achterstond,
inëÉsr de mening van de leden de
doorslag qeven" De leden die 0p
deze avond aanuezig biërenr spra-
ken zich uit 0rn oit te qaan doen.
fr is Éen speciate cemmissie
samenqesteld -om een aanta] acti-
viteiten te onLrr,ikkel en " ïn het
september,.ijuli numrner meer bij-
zonderhecJen hierover,

CIp zaterdaq 5 jufi is Ceet-hJit 1

aan de heuri om het aud papier
0p te halen " Zaterdag 2 august,us
is het oe beurt aan Geel*trjit 2.

Laatste mcgelijkheid: ar zijn al
een aantal spelers die volqend
s{:izoen sicppen rnet vcetbaÍlen
an dit hebben doorgeqeven aan
hun ieioer cf a an cle secrelaris.
Konren er rrDq afmeldingen binnen
n'a 1 iul i , dan is mËn het volle
cont,rÍuu'Lie*i:edraq over het nieuule
s*izceri schuidig !

* 0p uri. jdaq ? n--ei sprak fiinus
ivrichels: 0p de voor jaarsver-
qacerinq uan de F-. U,8. Het plei-
riooi dai hij hield vosr al"ie
voet.ballers, talentvcl of minder
tal entvol , irrrLl en u-,i j naq qraal
eens aanhalen:ttPupillen hebben recht op hun
belevingssfeer j-n trainings-
en u,edslri;dgebeuren* ïn DVBË-
eanst*rrming met hun aanieg heb*
ben ze tsr recht op optimaai be*
qeleid ce warden" De beleuing
vàn net uoatbal bij de jeugcl
rlcet ulee entraai" staan. I n
z i jn to t,a] i tei t gaat het met
het voelbal niet goed en het
positieve daaraan is, dat er
ueer meer aandacht komt voorhet jeugdvoetbal. HEi straat-
vaetbal vcrmde uroeger de basis,
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uiaarbi j oe individuele technische
en praktische cintrsikkeling via
eÉn eig*n v0rm en met eÉn eigen
beleving voorop stond. Dat straaL-
voetba] is ureeqevallen È.'r liË
merken, dal de rasis nu anvol-
doende is. Daaraan moeten ure
uetkenr ffët deskundig kader,
mel vol"doende trainingsmiddelen.
\tJe moeterr de jeuqd veel laLen
voetballen, in kleine groepjes
an in voelbal-eiqen'situaties,
eindelcos herhalend, Dat, is geen
nieuu geiuid, maax het, is in-
haken op oe oude uaardenn die
juist nu $eer aktueel- zijn onder
de huidige maatschappelijka cm-
standigheden. tr
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Fïrxic{} Es
Als r".l di t stuk ieest dan zi jn de
namen van ae ianoen, die over-
!aan naar: Ëe vol"gende rcnde, al
bekend, rlt isschien is lJul favoriete
land daaraij of misschien ook
niet, uanbrege het f ei t d at uri i
thuis g€bleveri zijn.
,lat dii ucDr de \l .0.5. aanzien-
lijk in de onkosLen scheelt, mag
natuurli.jk duidelijk zijn. Ien
comífiÉntaarpositiB per rrledstri jd
kost al 2gd0 dollaru v0eq daarbij
de ankosten vo0r hotels e.d. dan
maq het niet vreemd zijn, zeer
verstandiE ze1fs, dat ze tot de
Í'inal epoul e de rsedstri jden samen
met de Bnï verslaan. lïet deze BRï,
kom ik meteen aan met hun schit-
terende c0mrnent,alor Rik de
Saedeleer, die 0p eËn zeer eigen
uijze hel commentaar brengt: niet
of nauuelijks chauvinistisch,
humoristisch an duidefijke acht,er-
qxondinformatie 0ver spelers en
elftal. De eerste uredstrijd tegen
qastland ivlexica leverde rneteen al
een aantal uit,spraken 0p d ie ik
Iieronder nog eens aanhaal.
0ver de aanilezige polit,ie: tt0ver
eËn aantal- dagen zaI di t rsel
afnemen an kan men met een Brus-
selse tramkaart naar binnen. [Ie1
een nieuu"re, die met ops13Ë.tt
ÍtJa een botsing j.iggen een aantaL
spelers op de grond i ttZe vaIlen
nu als uiiegen en bli jven .Liggen.
ile hele mediscne staf urordt ge*
mubil-iseerd.t'
i;lexico begint, minder le voetbal-
len: r![r is petroleum, op dit
moment zelfs petroleum in de s0ep
uoor ívlexico. ll
0uer de ïexicaënse keeper Larios:
Ír 7i jn moeci er uJas een Japanse
immiqranLe, dal kun je duÍdelijk
zienrl .
Scif a ruurd'L aangepakt en kri jgt
een uri.jr schcp: trHij vraagt errm
om neÉr:-r;legd te ulorden. 1k had
nem fii;:: qsgeuen, moet ie de bal
1-naar eafi-]ef spelSf'l, l!

België qaat uersnellen: rrCnze man*
nan qaan teniporiseren, u.ial nu oak
ilel nodiq is.tr

ï

Belqië houcjl de schade toch nog
beperkl: ï!ik dacht eerst ue Qasn r

bl-ozend van iret veld, dat gaan
ue oak urel maar dan Coor de zontl.

ln za zijn ar n0q veel maer uit-
spraken de komende uleken te ver-
uachlen van deze Bel gische coíTr-
mentalor n Ívlet zo I n man kan het
toernooi toch niet meer stuk.
0f urel ?
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ltgf ht lËow.a sg,tz,cË,'..J' "'
i.ret vuetL:.riSeieoer' is nr).i irieL

voor:J,j,:i'er uroïclen a1 uiear

plannen gerraakï uoor het v6 I genfie *

ijaaruour ku.lamet-r oe afgeloper.i tr,,eek

Je lei,Jers vari;ie diverse elitallerr
,.rijeikaar om hierover van qedachten

t,e rr.rissei-el.
Het o)"i jr.. u daL u;e het voigend se:"*

:oen met':ier junioren- sn vijf
serrj-!rencir'taLiei-r de corÍlpetllie in
kunnsn Eaair. Ii'i vergelÍjking met

net ai'-geio',:en seizoen valt het A-

juniuren Leam af " ilier zi jn te ,uei-

nig spelers vcror oeschikbaar. Da

spelers cie uoor dit team in ààn-

rrerking k;;nen uorden oveigehevelc
naar de senior8l-1r Zoals uii de si-
Luatie nu inschatten komt hierdc'or'

eni ge rui i:rte in deze. !roeP , zodaL

u;s nj.et eix rr:eekend problemen zuI-
-fen kr:ijgen, zcais oP net eind van

ceze cclï:Jetitie. Ëen Probleem
iJreii;t BLI-rt€t Oe r:eschikbaarneiC
van (:s rrotige Leiders te u;crden.

3ij de bespreking van afgelcPen
u:eek ' 

tliel(en vier leiders ook net

vol qend iaar 0cör t'e urilien gaan

met nun activiteiten. Gezien het

Í'eit oat cr nEQËrr €]ita1lerr aari de

competiiie gaan deelnemen, is dit
nog qeei-r iialve leider per eIf tal.
Ucreg öa;:roij rtet fei'i, dat het be-

stuur besioten treefl om na zeven

jaar uraiitersciap vai-r it.Js Heerema

ie ki-jl<:::., 11 aar een nieuue trainer,
dan ('Jiti. ! zi;t-r voörsteIIen, rjai
ui';Lr -ir'i august,us heel- tr-iat fnoet

Sebeurei, lírr oË zaken rono Le

kri;gi'-n. t',aanoaq 2 ji.lrr i qaaL i,,nL

i:eSi.uur :rch in eerstË i-nilLaniie
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=ui gen öuËr de vïaag rr:ie I ds moet

?aan 0puolgen als traiflsrr Ïn het
verleden is al enkele malen gezocht

naaï een trainer met een officieel-
crainersdipioma, tlat lot nu toe
altijd is mislukt. Het tigL dan ook

voor de hand dat nu in eerste in-
s'"antie binnen de ei gen gelederen
naar tsen geschikt iemand r,.rordt 9e-
zochi" HËt zai uel onmogelijk zijn
om iemand te vinden die zoveel
vrij tijd in de vereniging uil
sieken als Ids deedr maar uij den-

ken toch iemand te vinden met vol-
cioende ambitie orn de uièdaging
aan te nemen. U zult zich afvragen
uraarom urij iemand die zoveel tijd
1n de vereniging steekf vervangen
moet u.rorden. Ik kan L.l op vaorhand

verzekeren dat dit geen gemakkelii-
ke beslissinq uJas. \jJi i uaran echter
van rneninq dat het na zeven jaar
ti jËi uercj iemand anders voor de

eroep neer te zetten. Iemano met

misschien een andere benadering,
misschien een anciere traininqsaan-
pakr mj-sschien . . 1 €flzr U zull
begrijpen dat dit op dit moment

nog niet is in t,e vullen en achter-
af zal" blijken of de neslissing
juist is geureest. Ik uil ecnter
mijn oprechte cjank uitspreken aan

ï ds vo0r al-1es urat, hi j vo0r Gee]

Ui t heef t gedaan en in cie toekomst
misscnien gaat cioen, uant in de

vijftien jaar dat hij bij Geel

-ii t aan het rrerk is gerrleest nebben

er naar weinigen zoueel tijc in
Ëe vereniging gestcken, ais nij.

T6L, 2to3



ïeverrs u.ii-i ik alie ëiloere urij*
hiilligers bedanken die hBt aigela*
pen seiz*eri iets vo0r Gsel lliit
hebben gedaan. L{at staat sns in
net nieuure seizoen verder nog

te qebeureir?
In de eerste plaats de uitbreiding
van de kar-rtine. AIIe vocrberaidin*
gen zi jri getrof flen en cje boutrr kan

beginnen, Uerder zijn urij van plan
Ëen jeugaleiderscursus op het
eiland te 0ïqaníseren, rr:aarbi j
uri j hopen op valdoende deelname.
f n tol siiii hei ellerbelangri jkst,e:
krijgen ue uoldoende trainers en

i-eiciers bij cnze e1ft,al1en,
Daarcm ïDËp ik igdefgsn op, 0m

hierover serieLis na te denken

tsn LJ eventueel lriervoor beschik*
baar t,e stellen n Deze 6pr0Ëp
geldi niet alleen uosr voetbal-l*rs*
mëar zeker ook vcclr oe ouders varr

0nze jeugdleden, Juist zij zouden

dit probleem in belangrijke mate

0p kunnen lossËrr. Íï*cht U van
plan zijn uns leidersteam te ver*
sterken of iemand ueten die dit,
z0u kunner: versterken, meldt dit
dan bij net bestuur.

Jirk Kooiker.
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e.nF€, -r
{{de brandi rgt'

^, ook uoer n€,g afhaJen ,^íÍ
./ FATAï err 5NACI(S

'///
6ÉópËNb vg"lk cn?ö vAi.JAr 46,Ó0 Ll{.)R.

l^ IEDERÉ v(#OAGAVöNE (rAygRrAEsEN *"v

G"W. €N +tsï W.K.
- ij!ji' r-,** j-*,j"'-:- L Z; - Je -.-r mpeCiLie
't5-!ui, iir'uteer cp et dat betekent

'."r_ "-, I _,:o._ oii, ,1r.: ,,_ilirJP_-*"-*')Qo

;É heDberi nei; mer de oeschikbare
-rànkra:rrL L,aeI qeklaard en dat
:s v*ii: ce retrckkÉn*n gsen gerin-
2e veruisnste' maar &-s uie de
,aiai:s liLnai<ei: daii i-s st in
sport,ief rpzicnt ueinJ.g recien tot
--evrBdrnh*i=",l*i eer:si,e eIt.a1
rist zi"cn in de vieroe kiasse
--e handnauen, maar daarrree is ook
ai.les Eezegcii I-ret tr.ueede en derde
=l,itaI degradeerden en dat is
vocral voor het tr.r:eede erq jammer.jet, trel;oort de kuleektuin uoot
lieuu ralenl vonr het eerste te
zi jn, iïraar die f,unctie raakt
3p cie achterqr0nd als het, niveau
raar0p gespeeld ulorci t fe ver
-:iteen1igt,. ilet viercje en vijfde
:ifltai ein.tigden vrij hoog op
ie ranglijst en dat is best leuk
vo0r die jorrgens. Seide elf -
caIlen pleqen overu,egend t€creà-
tiesport en caarbij is de
f,restatip van ueiniq qsr,licnt en
staat het speelpleziei vooropr
,le jeuqcj eraci:t t-:et evenmin a-Ls
,Je serrioren tot eerr kampioenschap i
,:at Cat net ref i zi jn de vette
jaren ai iang vcorbi j. Je l-eiders
an t.rainers deden trouu.i hun
:l- icnt en dac moet .je niet onder-
schatten, vooral niet omdat
,ret voe".beller: v0or de jongens
ÉËn \ran de vele vorrnen van vrije-
:ijdsbesteding is die daardoor niet
reL die intensiteit err overgave
rordt beoeferrd die voilr het be-
-'eiken uail eËn hoog spelniveau
uereis t zi jn.
-et,besluur krlam op ÍB vaireep
:lel eeir ueirassend sesiuit:
rr,r,si-ag (lur je uit een hobb;..
-' ;5.3r-ril'i-, -,rt,^-Cerrt) Vtor eersLe-
=iflal"-lrainer Iris Heer€ffiër
-t,i r,lije. t:-:<e-1. beSluÍ1,
;eeien ne t cii roi-riscn LsKL-lrt, aan
:iainers tsr"i eifialLeiners. l-Uie
.- )v ie .sl Vu ' !ëI :ag .rtj:Cen, qua
-nzeË eri en'ti-rcusiasme zaL hij
- ls i-t l-Ët i{utrngri Joen velJÉt3tr o

-aarsci-iijniijk zulier' ö,: net
--err[-i"x ,*inig ieder De:ioefUe
-,reiëi-, *m svÉr net uei en uu,P

",an de afgeiopen competitie íre
:È uenken sn Ce feiten te

ia



eual-uËren, zöaLs cst u ö fll*oi in
ëEogenjargan heel, uëïrt net
uiËrjaarl:-jkse spektakai uën het
ll.K.-voetbaltoernaoi eist a1ler
aandacht en nogal irëï. nacnirust
0p" DÍt gebeuren, dat, zoi*e1 in
geograf i,sch op zicht als qu& sn eJ-*
niveau Ëen uer-v&n*ons-oerishcru
is, lijkl ap het eerste gezicht
van rireiniq bet,ekenis v0or het,
Amelandse vsetbal. irjat er 0p de
íviexicësnse uelden aan nieuue
snufjes rrlordt qedemonstreerd
heeft, r^neestal betrekkin? sp de
negatieve aspecren uën het
hedendaagse voet.bal;
tijdrekken, eigen tekorlk,:mingen
door overtredingen compensErsn
en Ëën ri jk scal.a aan intimida*
t,ietechnieken " Het meesLe is ons
al bekendu snmmigen brenEen het
met, overLuiging in praktÍjk, rnaax
dat je Ëï uiteindefijk r*at mee
cpschiet, is noË nooit beulezen,
Ioch kan cï van het lJ.K. in
iïexirc rriel deEelijk een posi*
tieve urerking u5_tgaan. ïn net,
verleden is het meermalen gebeurd
daÈ het =pel Bn de sucessen van
een bepaaide_p1oeg of speler,
tsrazilië*P*1Ë, N*àerland-Cruyff ,trrankrijk-P1atini, dermate tot
de varbeelding spraken dat veeijongeren er de bezieling uitputten öm de vo*tbalsport
intensiever te beoefenen €n dat
ouderen zich gestimuleerd uoel-
den 0m een taak in de club op
zich t,e nemen of als toesrhouk,er
*n supporter acte de prËsenee
ie gËven, l;JaÈ oat betreft is het
jammer dat Nederland de eindrande
niet heeft gehaald, al is ons
daardoor natuurli"jk ue1 veel
gehakketak oveï de uoorbereidi*q
{lespaard gebleven Í
ïn uersehiilende idest,europesÉ
ianden met eBn rijke ur:etbal*
histcríe beueegt, zich de belai-rg-
stelling Ërï uaardering uöt:r het
'roetbai i.n een lestaaq dalende
J-i jn. ïr anCere l-anden die langei:ijd in;.-:::naLionaal niets v*oï*stelrf,*n, uint h*t vaetbal aan,:eteken j-§ Bn aan xuaiitsi.t. Cphet U"K . ei jn het innriddeis
ïegeri standers qeuorden ixaarmee
rekeninq g*houden moet i.r;orden
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l,€ v*eËbalLers in die landan,
rÈbLJ:-; ,'-i-, i,eini! iareri Ënoïíïr \leel
leleerde vaak van Uesteuropese
:rai.nr:rs en ze ',.:i11eir rck l.eren ''iss.ilien is dat rr;ei- net groie
verschil met veel Necierlandse
en Ainelanfise ) 'uoet oallers:

cje verbet,en iLril- om het eigen spel
te verbetsren sn daarbi.j Ce 1ei-
iing en CÉ adviezen van een er-
varen trainer te accepteren valt
:riet te combineren net inlri ges
cm een plaats in de basisop-
steilingr ffiÉf; zeurveri-ralen in de
sers over conflicten tussen
t,rainers en bestuurders, met het
drrarsbcmen van e1f tal1ei ders
van een en dezelfde club onder-
Iirrg.
In landen aIs Zuid-Korea, Irak
en iiige:ije is men ervan door-
drongen dai succes tegen de
grole voelbalnaties aileen le be-
reiken is ooor discipline en sd-
menurerking in alle geledineBFrr
Het is t,e hopen dat de opvolger
van Ids iemand zal zijn met de
nodige kennis en ervaring, die
van spelers, leiders en bestuur
vertrouuën en onvoorrr;aardelijke
mecieirerkin! kri jqt, ri;ant dat
zijn de eerste vooruaarden voor
succes, dat hee;f t heL U.K. 1 gA6
nu al aarigetoonc.
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Ftrondero jaar geleden k as een

sportende vrouur heel erg vteemd.

Dat hoorde niet zo t een v routr,

moest thuis zitten' Bovendien

zeiden artsen, dat sPorten oD-

gezond uas voor vrouhren. Vrouuen

konden daardoor tuel ÉÉr[s moeili ik
een kinrJ kri jgen r uaarschuuden

zij. En stel je het eens voor:
een vrouuJ die zich in het zuleet

jaagt. Belacheli. jk ! Nee, men

moest er niets van hebben. 0m

over een vrouu, in ePortkleding
maar niet te sprekeno Hoe haalde

ze het in het hoofd om zich za

t,e vertonen. A1 dat bloot . r t

Hoeurel vrouu ensport vandaag de

dag de normaalste zaak van de

ruereld is, doen er n0q steeds

minder meis jes en vrouk,en aan

sport, dan de mannen. 7a heeft
de KNUB maar lief st ËËn rnil joen

leden, uaarvan er maar 40'000

vrouul of meisje zijn.0ok doen

vr0uuen vaak aan andere sPorten
dan mannen. Heb ji j tuel eens

een man gezien, die meedeed aan

aerobic dancing of iazzballet ?

ilf een rughyster ?

Het uorci't, hoog ti jd, dat de

vrouuren Ben§ laten zien rr,at ze

aL l ernaa-l i n hun mars hebben .

lrliemarr:-, zal het jeu belettent
a-le ji j dat, bi j een voet'balcl'ub
rrli j i, '-.ioen. I Ft,eqendeeI. Je benL

v an harte rseLkom, ook bi j Ge el-
'dit.

L i jntrekke r.
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