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[lni angs stond er een voor voet-
balliefheLrrers nogal- aiarmerend
bericht irr de krant: Ce eBn of
andere slu0ent die voor zt ii
scriptie een onderzDek nad ve r'*
ricnt uas tot de concl.usie qe-
komen dat ae \iederlandse jer:,rd
in de naaste toekomst de voet-
bai-sport massaal de ruq gaat
toekeren. Het qevolg zou zijr,
dat net jeugdspelersbestand van
de vaderiandse voetbai clubs fvei
een jaar of vier, viji gehaiveerd
zou zijn verqeleken rnet de
huidige sit,uatie. Als belanq-
rijkste oorzaken van dit voor
de voetbalieri j zo rampzalige
verschi jnsel rL.rerden !enoemd de
veelvuldiqe bLessures en de af-
qel astingen.
llver die blessures cieed Àjax-
trainer Johan irui jff enkeie
ueken geleden in een radiorL-
briek een 0pmerkelijke uit-
spraak. Antuoo rdend op aen kri-
tiscne vraaq over de oorzaai't varr
het grote aantal blessures in
de voetballeri j urees i-ri j niet
de spelverruuj-ng als grole rccs-
dcener aan, maar het gebrek aan
Ienigheid en veerkracht bi j .je
voetballers. [-]ok hi j beriep zich
op een recent onderzoek 0at in
Amsterdam verricht uas en uaar-
rri t zou zi jn gebleken dat varr
enkele duizenden 1 2-jarige kin-
deren slecnts 5'/. een gavË krnroj
kon uitvoeren. Dit ontsteilei-rCe
gebrek aan beuregingsvaardigr:id
en soepelheid rrleet Cruyf f , r-ri e
in zijn actieve tijd aLs een 1dL
tussen zijn doorgaans keihard
tacklende tegenstanders door-
glipte, aan het falende gymna-
stiekonderuijs en de avereci-,lse
trainingsmethoden bi j o. a. i,c L

jeuqdvoetbal. l-1et voerl te ver
na te gaan of en in noeverre de
Ajaxtrainer gelijk heefi, naai
stof tot nadenken geelt zijn cD-
merking zeker. Dat veel blessures
een i-lirecr gevolg zi jn van ri,,r,
spr.:i, kan j-edere actieve en ras-
sieve voetnallief hebber uieKa, i ixs
zeif const-ateren
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Uoor rrlat de blessuregevoeligheid
van onze spelers betreft moeten
u,e terug naal het aloude adaqium:
mens ="í, in corpore sano (een
gezoncje geest in een gezond
Íichaam). wlet die qezonde eees!
urordt dan de geest van sPortivi-
t,eit bedoeld die een voetballer
doet afzien van zu,are oVer-
tredingen en het ge,zonde lichaam
is een goed getraind lichaam,
dat soepel en leníg reageert CIP

vallen, botsen en tacklen. Daar-
voor zu1len de trainingsPro-
grammars grondig herzien moeten
íorden. Dà jonge sPelers moet
een grote mate van beuregings-
vaardigheid ulorden bijqebrachtt
natuurfiSt niet door het einde-
loos herÀalen van saaie oefeningen
maar door het aanbieden van
speeJ-se oefenstof en een nooit
aflatend streven naar Perfektie.
Is er ook iets tegen die af-
gelastingen te doen ? Ja zeker,
Àiet tegàn het afgelasten oP zich,
maar rrlel tegen de koneekrlenti es.
De club kan zorqen uoor een
alternatieve ruedstri jdenreeks,
zo mogelijk in samenurerking met
Amelandia, voor de zat,erdagen
en zondagen dat de comPetitie-
uredstrijden uitvallen. Vooral
voor de jeugd is dat belangrijk,
urant de liefhebberij blijft
alleen op peil als er veel en
goed gevoetbald rrlordt. [ïet het-
zelfde tetrefoontje uaarmee een
speler rrrordt meegedeeld dat een
competiterrledstri jd is af gelast,
kan hem ulorden verteld u,aar en
hoe iaat de vervangende ued-
s tri jd gespeeld rlordt. Als het
goed 'georganiseerd u,ordt, be-
tekent het nauuelijks extra
u,e rk .
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kenstoennooi
Traditle getrouw organlseert,,:=-_,rit
ook dit jaar het inmiddels ber:r,_t ge_
worden KERTS ZAAL VOETBAL TOEï;_, I.
De pupillen en junioren komen z:.:erdag
27 december tegen elkaar uit e:. :e seni_
oren spelen op Tweede Kertsdag,c3: 1s
vrUdag 26 december.

De spelers die mee doen krijgen .;ia hun
ielder of aanvoerder van hun ploee cer_
rÍcht hoe laat ze noeten spelen.
Spelers die zich nog niet hebben opge_
geven kunnen dit nog doen tot zondag_
avond 20.00 uur b{j M.Bonthuis: 2732.

Voor a1le duidelijkheid volgen hier de
spelregels :

l.Iedere spel.hervatting dient blnnen
3 sec.na het fluitsignaai te beginnen.

2.Een geldig cloelpunt kan alleert wor_
den gescoord vanaf de speelhelft van
de tegenparrjj.

3.tsij een ingooi,hoekschop of vrge schop
moeten tegenstanders minstens 3 mter
afstand in acht nemen.

4.Belemmerd een speler opzettelijk iret
verloop van de,,*eclstrud door nret de
juÍste afstand 1n acht te nemen, dan
krijgt hij 2 minuren srrafrUd.Dir geldt
ook blj spelbederf.

5.De ba1 hoefr nier sril re liggen b{
een vrije schop of hoekschop.

6.Na een acirterbal moet de ba1 Coor de
keeper met t hanci onderhands in het

spel worden gebracht,blnnen zijn eigen
speelhelft.

T.Heeft de doelverdediger binrren zijn
doelgebied de bal in de hand.en opge_
vangen dan mag hll de ba1 op elke wijze
wegwerken, behalve trappen, in l_ret hele
speel ve1d.
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8.De bal mag niet door een andere spe-

1er r^,orden gespeeld of aangeraakt voor-

dat hij buÍten het doelgebied is geko-

men.

9.De ba1 mag a11een in die speelhelft
worden ingeworpen,waarin de ba1 de zij-

l{jn heeft gepasseerd;de ba1 mag de mid-

dellljn overschrijden,zodra deze de grond

of een speler heeft geraakt.

10.WÍsselspelers worden om de 2 minuLen

via de keeper ingezet.

Het toernooi begint 26 december (2e Kerst-

dag) om 8.30 uur en 27 december om 9.00

uur.

De wedstr{jdleiding.

l,'J IST U:

dat Arno aan boord zaL zonder booLpas-je.

dat Arno daardoor 'n verschrikkeliji< rood

oor heeft opgelopen.

dat ciit niet aan ziin boksmaten heeft ge-

1egen.

dat h{j dit aan 'n goede kennis te danken

heeft.
dat Paulie vologens zijn tegenstanrier een

grote reade harses heeft.
dat G\d zes weken winterstop heeft.

dat dit alweer de laatste krant v,:n '86 i-s.

dat GW op een geslaagde kantine opeiri ng

kan terug zien.
dat Ys het klaver-iassen heef t ge\.{onnen.

dat van deze opening een fotoalbum LS 8e-

maakt.

dat I'F.C.Kop ervoortt 5 dec.j.1. zich on-

danks ttde sterke tegenstandert' zich staan-

de wist te houden.

tiat LI voor Legenstander ook 7-UP kurrr in-
vrrllen' 
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Harkema op het eindl J - Geel
iri} 2.
trJe vertrokken met, elf man, eenbusje en een auto van Boediei t n FB. trJle moest er met Boediemee ? l.Ja hevige discussies
tcerden er eqT paar vri julilligers
aangeh.,ezen die met Boedie meeflmo cht BD tt .
Ívlaar uaar ligL Harkema Opeinde ?l4oesten ue nJ ín Harkema-voet_ballen of in 0peinde. De meningenbleken verdeel_d. Het busje uasredelijk op tijd op het íeld vanHarkema, maar de rboedie_specialrr
uas (ook redelijk op tijd) op
!*t voetbalveld van' rde"peinif
in 0peÍnde. Na een grote tour_tocht langs de Frieóe terpen-route en na het voorbijgaang vangttSlijke borden met riínk om0s bernrt bereikte derrgoeOie-specialrt t,och noq het voetbal_veld in Harkema.
Dat de'k edstrÍ jd daardoor rrietsrt
later begon uas niet te zien aanhet spel van Geel lrit. A1 na eenhalf uur u,as de stand 0_2.Na 20 minuten scoorde noÀoie(uie van de Boedi*-*p";i;ii mereen lob. ïien minuten Iaterscoorde ti/i11em na een discutabelebalbehandeling van de keeper vanHark ema.
Dat een uoorsprong funest is
voo r het sp el van Geel ldi t zDteek ook nu ueer. fn de 2ehelft kregen de boys ,àÀ Harkemazouraar kansen.
De- buten-spiL-fal, die de eerstehelf t qoed rrlerkte'(ze stonoena 9? x buten-spil ) 

'u,erkte 
Oe Zehelft minder goed. H*t;;volg u,as

9?t Harke opeinema 1_z;;;"rde.Firerna urerd het nieL vrolijkerop het veLd. Er yrerd menig schopen. uroord geuisseld, met aÍsFri esche-ui tsp raak-van-de_uleek :ttlk krei dou noch urol, dou may
9i:l srutte reade nasé"=il.(urt rras paulie dus, maar deoplettende lezer haà dit al be_grepen natuurlijk ) .Na het l::atste f f uitsignaal
:ï1":n,.r" bli j dat u,e zórgeI turee"neJe" benen hadden als tureepunten.
P. S. Joep Cud rr,as aanvoe rder.
t/i11em l','lo.l_enaar en paui Kieuriet.

WIË K€ÈdT ?€ N€,r
ïryAs?oc,HrÉN ,l1È,Í H1. tlgr

" DE AIrÍELAË{trHÉ yrst{BLt

(-.\. tÀ- tEEG§TBA*

zÈ.Jl €n aurrft
l5r(RER gr{ t{.€,ï

LEvEQ146 -P€frp4716
*J7ó's- €N

StuerxLsstN6
bIV. KL€UR'H

A',íIETz'
TEr. !ó3Í

Autolrednirt/ A
Armeland
Àgent ctTRoËn . peueeo:

OtYD€e#o</b ea
tlcN 4tí€ frrqt.ëN
aooeopo7àÉN....,

EN TAKELDIENST

É=AM 'l1t-', 2b0A

,,De Dyts 8*{É
aiégpan....,

oÉ r,oo, U
tel: Aoto

ïoony eo Llrnet de Jrrg

vw,lsnL;§
en Àanket
fi^{a.fr,

Aatkzn'tliin

krriaka.scn - kaiebande,rt

-b- #r n,'urrsee^í{r I t# íel: Í/33

iI,IÍ,TT



&rr'cn-Ào., àrmrtevcg 1

,§reeLiu;lïr,à

{:"a.e:r S{r},}l' j* g*,ar iac.

^-\-=r 
ii

.",SmËt .qï ${rÍ ::_* iivt 
{w;e -en §wrydt*gfterz

liierienrreg i I re
ïtrïffiiliË,, ,6§-

§EnEn ïd§D§F] ltrmf":§s ?ÀÀalsEÀ-l&.
::ekening' co-.rra&t èepaaitc" *
hypotheken spa,*:r:reken3x,6er:
filqnei€,ringrn pe:r:§§ leníngen

,#§s'cxe€^/ z{ é: §< fr N Tffi&. *tËgsre§
burgntealdastr 2 9163 ZL },ias-ÀeeLead

te1: Gl)"!l *221{,

tJ\^/
gL§§eR til n*JÍe§ id

,&reK-d§§
ffiL; {$g§

fl*r ecsíourE.uy,ig.€ f
&:që:*,* - -

*j "é «ni [ria,si:e.c+r-;*l
&éJ
7 $tuiry xË& 5 rjÉi . ÀAr

i' ri esi and 5 - Ge el iLri t 4.
l'ru alle Sinterkl-aasaktiviteiten
uJee r Lot nel verl eden behoren Én
0Ë rrrustrr uieer enigszins uJas
tr,lederpekeerd, rioest het vierde
zondar;, 14 Cecember, een uit-
uedstri jd spelen en ulel i n
LeeuLdarden teqen Friesland.
l'.loq steeds achtervolqd door n.l-es-
sures v an de basisspelers iarencl,
Jc,op en mijzelf kon nu uorden
beschikt 0ver enkele sterspeiers
van net vijfde, te uleten ys,
f rans en Jozef . irrits uas uJeer
l-rersteld van zijn biessuier ir-lr.-
u;ijI Johan ziek had gerneld. L-r
u.rerd r:ekozen voor een 4-4-2 co-
st.ell ing met lriou]ay en Fri ts als
sprtsEn r
i-ret ri.rerd de eerste hejft een
redeLijk geiijkopgaande uedstrijd,
r, ei kansen voor beide leems. -;ooru;at;eknoei in de achterhoede
l<rr:amei-r uij rla t:nqeveer 25 rninuten
of) ar;rterstand en het, scheeloe
ni-et r-,eef of het uJas al snei-
oaarri a 2-''j geu;orden. Toch gÍnq
heL initiat.ief steeds meer naai
Geei-u.tit, dat zich in oeze fase
'lrima leek te herstellen. iJoor
siecht uequerken van de ver-
rjedi ';ing van i:riesl-and ku.ram de
bal voor de voeten van Frans oie
mel rechts I in'eËn keer uithaa]c.
(t-t ). Kort daarna kuam uit een
qËnc! nen ccrner de bal 0p nct
hr:of0 van i--rits die inkopte,
iii t t:q vi.ruiarrende situal-ie ili.-
Irerr ontstond scoorden uij uJËar
(..2-1 ') en nel deze stand qingei-
ui j ce rust in.ii ri:: uerd qetr.lisseld voc, r Toc, l.
.:-r i-ii,: itrteerii: helft uerd dtcr
;"r ir:s ianri benaald niet zaci'rt-
zrirni,. qËsfr*el d met, als Qevc-,.
r,a L. =i vele aanslagen 0p beneir
En erikel-s van cnze spe-Iers
ur;::ns:r., gedaein. Dr:or dit intirli*
cat-'i ev0etbal- en de niet alert
iiL-ricpnde sílheidsrechter \!as
i-;el r;ehe1e spel bij ons zcek.
l,ieen pass ku;am nneer aan en Fr-- -s-
.l-anc riaakte net spe1. i) ck de Lr!-c-
dediginq uas uit haar ritrnÈ err
vrij' snel r.r.ierd het 2-2, .laairr :r
za<ti? nat peil steeds írselr en
\i ra ? eigen doelpunten qini;
;:riesiano mel de 2 punten naar'
iruis" Tej-eurstellend uias het
t Èi. ,-lpeiijk krijgen rr.rrj nà
,ll ir,ir, cerstop u/eer de besclr il<-
i.-: i;'r., :-r ugr d: vaste kern, uaaï'.,-:
sriJn :ri:der r:sieid van de .LeidÍnr
r-.,!rr, tiil, z:l ir;orden.
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GEEL_WIT i

MARUM 14-2t+
DE SWEACH 14-18
FRISO 74-17
WILPER BOYS 14_16
ZUIDHORN I4-I4
OERTERP L4-I4
PEÏZE I4_L3
HAIILERWIJK 14_13
GEEL-I4/IT 14-12
TOLBBRT 14-11
T. F. S. t,, 14: 9'
NIEirlri-R0DEN 14- 7

GEEL-T.IIT 2

BAKKEYEEN 2

DRACIÍTEN 7

JUBBEGA 4
GEEL-}iÏT 2
o.N.B:- 3
TIJNJE 2
OERTERP 3
BERGITM 3
HARKEMA OPEINDE 3
IRNSIJM 3
ZWAAGTTTIESTEINDE 3

GEEL-hIIT 3

32-7
3A-21
24-13
18-15
2l-24
2A-24
14-1s
t7-23
16-17
13-22

,1041

GEEL_WIT 5

TRIESLAND
HARLINGEN
GEEL_WIT
0.s.r.
F-F.S.

qEEL-WIT B

LEEUWARDEN

BE QUICK
OOSTERGO 

,

GEEL-WTT
v.v.T..

GEEL_WIT C

NOORDBERGUM

l,/.T.0.c.
BUITBNPOST
GEEL-W1T
TERNAARD
KOLLUM

GEEL-WÏT D

TERNAARD
DE LAUWERS

DOKKIJM

ROPTA BOYS

GEEL_WIT
ANJUM

GEEL-WÏT E

Z,hIÀAGWESTEINDE

BIJITENPOST
FRTESE BOYS

TRYT.iI,iAL'EN
DP.OGEHAM

CEEI-_WTT

B

6
5
6
4

B- 15
Ö_IL
B-6
8-4
B-3

B-14
o t1tJ- a a
fQ

7-1

B- 15
10-14
9-1 1

10-10
10- 6

9-0

9-l B

I0-i3
9-r2

l0-11
ta- 2

t0- 2

10-18
10- 15
9-9

10- 8
9-3
O-?

3

-1
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Geel ldit 1 - Ëriso 1

De laatsLe uedstrijd voor de
ulinterstop dus voor Geel ir.rl i
een ext,ra aanleiding om een
qoed resultaat neer te zelten.
De tegenstander van vandaaq is
Friso ui t, Appelscha, die een
derde plaats op de ranglijst
heeft.
Llmdat hiet scoren Geei ''Jit de
laatste u;eken slecht afgaat rrrerd
er ueer met drie spitsen Íe-
speeld.
Ceel UJit uras in Ce beginfase
veel in bal bezit en;ombineerde
soms goed, maalr de achterli jn
uerd zelden genaald on eci-ri qe-
vaarli j« Le uiorden. lÍlen kon a]
snel zien dat elr niet vee-1
l<ansen gecreeërd zouden u.rorden
omdat Friso defensief speelde en
Geei l.rit met te rr.reinig f antasie.
ile aanvall en verl_iepen steeds
stroever voor SeeI h.iit en Ërisc
kreeg rneer qreep op de uedstri jd.
7-a uas er een r:ndeibreking van
een aanval- in de 45 min. en u,lerd
de snelie linkerspits de diepte
ingestuurd die een prima urrorzet
gaf en even fraai koppeno urerd
het afgerond docr de geheeL vrij
staande rechterspits.
It:a cle thee uerd er LJeer- veei on
de helft van de tegenstander !le-
sDeel-d met aile risi co!s varr de
ccunt,er van f riso.
Zo kularn er via zo r n uitbraaK een
vrije trap op 1t meter van irer
doel, deze uerd hard door iÉ
muur geschoten en in een ieflex
dooi Peter gestopt maai in rje
rebound alsnog in-getikt, ti-2,
uaarna ging Geel iJit Ínear i._isici:
nemen en voorstooper Jan íierilie l:
ging kort acnter ce sr:itser, spL-ien.
Dat -l-everde in de ?2 min. een doel-
punt op van Arno l'/toll, toen Berny
Beijaard gced docrging ofi een door-gekopte bal, 1-2.
Daarna no! 18 nin. orn cje toch rr.re-l_

verdiende gelijkmaker aan te
tekenen. ilaar de voorzetteit en
afstandschoten mist,en alle riaUU-
keurigneiC om een slotoffensiei
kracht bi j ie zetten.
Ai met a1 een matte vertoning van
Geel ilit, dat toch aqtessiever
en met meer overieg moet speJ-en omte Scoren. ,_n dat is uat tei t i r .

Rirt ian Donia*,eg l4 NES
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,:. {JI..iil - PAPiE}i

0p zaterrlag 3 januari is er weer oud -
lapler cphalen in Buren.Geel-hit -l is
rian aan de beurt.
iiaai: rie opbrengst van het oud- papier

op het moment nlet erg hoog is,heeft de

gemeente besioten een aanvullende sub-

te geven tot f 0,08 cent.

KANTINE OPENING.

0p zaterCag 15 november was de ,,o,pening

van cns verbouwde kanti-ne- complex.

Tl-jdens de ieceptie werden verschillende
kado's aangeboden o. a. een viertal ba1-

len.een nieuwe stofzuiger en een klok.
Verder k::egen we een aanr-a1 envelloppen

net inhoud en verscheidende bloemstrrk-

ken.

i\lamerrs deze weg willen wij nogmaals een

ierier bedanken voor dlt alles en voor

rie get,ocntie belarrgstelling .

,i. ACTIE ABONNEELOTTO.

in januari start een spec1ale actie voor

verarlgingen orn het aantal abonneelotto

speiers per verenilging sterk doen te

doeli r-oenemen.Deze actei heeft het not-
lo "li scoort makkelijker met abonrree-

1oL ir:" . Aan i:leze actie zijn , naast het f i-
naciele voordeel voor verenigingen,vele

oracnlige pnjzen verbonden.

Il.ke vereniging rvelke tenminste i -i
riieuwÈ abonneelottospelers werft vei-
ct ir:rir i een prachtige Adidas-ba i . Vocr

rner:r infor-matie kunt U b5 Jos en Ar:ita

Bu] l-c terecht.

-íl-



BESTUURL I JK

* F.V.B. - cursussen

In de Algemene Ledenvergadering van B

september is besloten om de cursus

jeugdspelleider naar Ameland te ha1en.

I.s.m. Amelandia heeft de F.V.B. groen

licht gegeven en het is de bedoeling

daE deze cqrsus in januari van start
gaat.De cursus wordt gegeven op de vrij-
dagavond en de zaterdagmorgen gedurende

3 weken.Start op vr§dag 9 of 16 januari.

De mensen die zich tot nu toe hebben

opgegeven kr{jgen nog persoonlijk bericht.
AIs er'meer mensen iets voor deze cur-
sus voelen kunnen zíj zích nog opgeven bij

de secretari-s.
.Ook de scheidsrechtercursus wordt op Ame-

land gegeven en hiervoor kunt U zich ,

alvast opgeven.Nadere bijzonderheden

over deze cursus in het januari- nummer.

* I^IADDENTOERNOOI

Het jaarlijkse 'l{addentoernooi, dat dit
jaar op Terschelling wordt gehouden,zal

plaats vinden op 23 en 24 mei.

* BESTWR: FUNCTIE VERDELING.

Binnen het bestuur z[jn de volgende func-

ties verdeeld:

Dirk Kooiker: voorzitter.
Meinte Bonthuis: secretaris.
Frans ter Schure: penningmeester.

Bart Molenaar: wedstrijd-secretaris.

Janco van 0s: jeugd-secreLarls.

Jan Oud: kantine beheer.

Johan Kiewlet:. materialen verzorger en

scheidsrechteraanstelling .

- t2-

cqlb'- k{'ant

installatiebedrtjf doe - tet -zelf - zaak

Kard. de Joryweg I, l{es (Am.)
Telefmn 05191 - 2345

BouwtsFDRtr 
rrrar i lder v a n krr

tevens verzorg:iag grafwerken
en tarrqties

NES-AI,Í tqlz7JJl * 259L

bÉrh6 osd.boíestrildhx,s ii barw,

§étudcg@ &

NES (Ameland)

H, OTERDOOM

l^ frz -Ë

%à§ffiil
4
ï
ItiI



ffiahohanH
geld en goede raad

van Heec.cerenstraal \2, Nes-É,a

bo*itng

amcrbe mentsparlc
NEs-àír,l , vERDEI<sFAD ÍeLt 2379
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VERZEK[RINGEN

J.TH" METZ
STRANDWEG 12
BUREN

OO,/rSe,-r in verzeie r,age:',
finonc er'lngen er lypci. e.e'.
ieieic;r 2C,Cc

!ee1_.:t/it C - tiuitenpost C.

Zatgrcag 13 december gingen u,e
inet oe half I boot u€gr om tegen
!:r.litenpcst te voetballen. fr
s tond een harde uind (t<oud dus ) ,
an Cat uas dus moeilijk spelen.
-te aftrap uerd qenomen door Geel
',Jit, maar Buitenpost maakte in
CE eerste 10 m j.n. a1 een doelpur
(f-t ). tvtaar de Geel trJitters
iieten hel et niet bij zitten
Èn i-ddy maakte qeli jk daarna eer
coel;:unt (t-t ) . 7o bleef de stan
t,o t. rust. i n de rus t k regen ue
Lhee en goede aanurijzinqen van
i-jnz Ë trainer (f ls de Jong ) , I I c
)e helft kuam Buitenpost al geli
goetl Ílozetten, maar het kUam ge-
iukkiq toch niet t,ot een doelpun
','iaar na een tijdje qevoetbald te
r":ebben maakte Buitenpost tocii ee
doelpunt (l ,2), uraar rri j (geli jk
uJeef met een goal op antrrloorcder/ ^ ^\ :\Z-Z). In de laatst,e 1i:l min.
maakte Buitenpost nog een doel"ou
en zo bleef de stand ook (2-j).

van Sander Gerit

iieel uli t D De Lauurers
tJe moest,en uit voetbalien met oÉ
iral f 3 boo t. ILie gingen naar
-nlaatsje lJafstermolen tegen de
iauurers. Ir qingen 3 autors iíree
nret .Janko, Peetje en Carl-a. i'oei-
ue er uaren gingen ue meteen De-
r;innen. ïk stond mid-mid.
l"l a de aftrap u,as het meteen sijel
een rïoelpunr", maar meer ku.r am:n
rll ir .iet in.
rl/q i<u-r amen niet echt uit, oD aair-
'.-,aJ-.' cr-t, err de tegenparti_ j ha,:
veei kansei-r die niet w erden DenLl
iian r-let einde van de eerste hylf
nad zou., at iedereen bevroren hanc
urant lret uias ontzettend koud.
, laar gel ukkig uerd er al r;e f i: te
lJe Lueede helf t ging net een s ru
beter, hoeuel er toch noE 3 dc,ej-
runcan inkulamen.
'.a,jen paar minuten kuam er siirl
l.ange ba1 naar voren, ix zau,-rtii
i:akken en rneenemen maar een vi.;r'-
.-r:iÍ.r.i'irer uas ieUs eerciel en tik:te
i-i 8r,i :r €t VoOr mij irJBQo ïoen Zcuat
,È:?i,n riaarna,kuJam er eeí-, c0-t:tU
rrr j Dns 2-:.

DRAN KE N I.{ANDE L
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UJe probeerden nog urel naar voren
te komen maar uJe kuamen niet echt
door de verdediging maar hun ue1
door de onze en daar kuam een doel-
punt van u,aar de verdediging en
de keeper niks aan konden doen
maar u.rel 3-0. Toen vroeg ik of ik
eruit mocht uant ik had erge
hoofdpijn gekregen. Een kort
daarna ureer een doelpunt 4-0.
lvlaar nu hield het op en de wed-
stri jd u,as gespeeld.

Dennis Ytsrna

'+ ro)a*':Y:' -)
'*ï"í''er Psï

h*i""à
uao hu*t<erenstr 3

brr. *a."nhurs

V.B.BRINK,

in t et |""Éie ,rrr.17

BRoob -BANR6ï
IJS ca caa LIKKER
bakje lroprre

NRFR UW WARí€

AAFIEiIVLA
trttrIE

@ED

, tc:lr 2126

HOTEL , CAFÉ RESTAURANT

ïh.tsEoowÉe l{ooFbwEc t, BíJaEN Ét.7l8t

,,9. fl/tob"
Yoor a1 uu bnil-oftea
en vergad-erlngen

Tevens de
voor een

nogeliJkJreid
goeè en gczellig dl:aèí,

{RANS K,

ïH.HENGST

Tëb 2o@.

-t4-

.Í4al z. wlrty. l(.

los H. JA^/ l('

t_vE5

N FG._Alv{



TCA
TAXICENTRALE

AME LAN O

vm, RL uw v€,RvoEre

AOK VRN EN NNRR HET VELD.
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>i<* UÏTNODIGlNG VOOR ALLE LEDEN

VAN V.V.GEEL 1,\tIT VOOR DE TE

HOUDEN LEDENVERGADERING OP

DONDERDAG 8 JANUARI 1987.
AANVANG: 20.15 UUR. **

AGENDA .

1.

2.
,)
J.

OPENING.

NOTULEN 8 SEPTEMBER 1986.
MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN

STUKKEN.

COMPETÏTIEVERLOOP.

TUSSENTIJDS FÏNANCIEEL VER_

SLAG.

VERVOERSPROBLEMATI EK .

F.V.B.-CURSUSSEN.

BENOEMIMG COMMISSIES.

RONDVRAAG .

SLUITING.

I,{IJ 1,{ENSEN EEN IEDER EEN

ZEER PRETTIGE KERST TOE EN

EEN HEEL VOORSPOEDIG EN. . .

SPORTIEF 1987.

HEï BESTUUR.

4.
í
J.

6.
7.
R

o

10.
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UIAGEI{BORG
PASSÀO! ERSDtEltSïEt{ By.
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Geet lr!Ít B - u,VT. 29 
,

Zaterdag 13 december moest GeeI ltJit
B uit tegen V.V.T. 28 voetballen.
Dit uras de 2e rledstri jd dat ue
tegen V.V.Ï.' moesten voetballen,
tnuis ldonnen u,e met 6-1 .
GeeI UJit mochL kiezen aan uelke
kant ze mochlen sPelen, dus V.V.T.
trapte af. Gelijk na het eerste
schot van V.V.T. kreeg GeeI tijit
een ingooi. Na ruim 10 minuten
spelen kreeg liJiels een kans en
scnoot hem erine U-1.
Vtak daarna kreeg V.V.Ï. een
vrije trap en de buitensPelval
van Geel lrit mislukte' 1-1 .
Aan het eind ven d.e 1e helft
schoot Niels nog oP de Paal. Ïn
de 2e helft hadden beide Ploegen
veel kansen.. lvlaurice kreeg de bal
voor het doel maar schoot net
naast. Dok de tegenPartij kreeg
nog een goede kaÀs maar RenË
kuam goed uit zrn doel.
De eindstand bleef 1-1.
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Niels Cud

Geet trlit C1 - lÍrllum C

De eerste 5 minuten sPeelden ire
met 10 íttàor inaar wtaurice Kietlied
de invaller voor JohnY Cud ktr,lam

aI snel op het GeeI lrit vel-d.
wlaurice gaf di rect een uoorzet
en Eddy Beijaard kon rustig in
tikken 1-0.
Het tueede doe.Ipunt uas een af-
stand schot van PELer Oud die
verdraaid rrrerd door een ver-
dediger van KoIlum 2-O.
Bi j het derde doelPunt kuram de
voorzet u,eer van [v]aurice BÍ-r het
uas ook ueer EddY Beijaard die
inschoot 3-0.
Het vierde doelprrnt maakte Andr'e
Kooiker met een afstandschot, van
buiten het strafschopgebied in de
kruising. Eindstand 4-0 voor
GeeI ty'i t.

Errrlin Kieruiet.
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