
-}WTffiË.



7* -Z

§cb., o'<r .he' tf ij 
g_bii j"_les.=t .

Hea voetbalgebeuren binnen onze
ci"uB staat door rreers- en terrein-
onsLandigheden op een laag pitje
an oe eí t bi j gevol g uei ni q aan-
leioir',g lot, redact,ioneel commen-
laar. l"aar qetukkig is de voet-
=ai.,r';ereio niet alleen erg grcot,
maar oouendien nogal roerig,
zodat een meoeuierker van een
v':etoal"clubkrant, eigenlj, jk ncoit
om slof vellegen hoeft le zitten"
i', Ëem nxu de doelman van het
Duitse llationale t1fta1, tevens
ir:ooi van Antje van ir.tillem
íi r:ienaarr ïoni Schumacher.
leze man is voor de voetba-L ioui-
nai istiek goud u.raard.
T;api nij niet bij een,lereLdkam-
pi,:ei-r schap een tegenstander cnder
cje !iàs§rat cf bezorgt hi j niet
een !Etenonieerd trainer een nerl_
kuaaL öan schrijft nij rue] een
coek over zijn collegars en zicn_
zelf ,iraarmee hij de halve Bonds_
rËDUoiiek de gordijnen injaagt.
.'.p r-Èe| ,," +^.,_ua u uÀ r,gekookte public ie_
iaËienman kan nog urat van ïoni
ieren, \rant nog voordat het boek
in L1E ,rinkels ligt heeft hij doo:
mi ccel van een tijdschriftuittrek_
sci, Bï a1 voor gezorgd dat uriend
en vijand het boek uillen ko3ei-,,
c* eerste om nou eindelijk eens
ÉÉvesri gd te zien dat het in Cc:

voelcallerij een grote troeo is
err öet ïoni Scnumacher een eanzërne
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geppy reltnan
wl11y kooike=
f::a^ns hulsebos
frane klewled.

frzns ter schure

ben de i<ïrliJff
jan kieriet
nrcll bloeo
neinte bonthuls
id.s heereae
jan eppi:rg
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held is die eindeJ.ijk de beerput
open rukt en de tu.reede om het boek
als brapen tegen dezelfde Toni
Schumacher te gebruiken.
Als je de opurinding om Toni en

zijn boek gadeslaat, vraag je je
af of de hele affaire nou echt
zo belangrijk is als de media
urllIen doen voorkomen. trjat is er
nou helernaal zo op zienbarend?
Er ulordt in vele takken van
sport dopinq gebruikt en het is
ook a1 lang bekend dat de m.etho-
des om dat tegen te gaan uolstrekt
ontoereiekend zijn om effekt te
hebben. In de voetbal]erij geeft
men er zelfs de voorkeur aan de

kop maar za diep mogelijk in het
zand te steken, maar het is Íta-
tuurlijk hoogst onuraarschijnlijk
dat men zich in een bedri jf u,aar
zulke grote bedragen in het 9e-
ding zijn en uaar sucees en

fiasco za dicht bij elkaar
liggen keuriQ aan alle regeltjes
z0u houden " De veronturaardiging
za!, juist omdat die za schijn-
heilig is, uel gauu, u,eer rreg-
ebben, net zoals dat gegaan is
bij het omkoopschandaal in de

Belgische voetbalcompetitie Bn-
kele jaren geleden. En u,at het
in het te verschijnen boek van
de doelman van FC föln uaarschijn-
lijk breed uitEemeten sexleuen
van de spelers van de Nationat-
mannschEft betreft: u,ie interes-
seert het nou urat die topvoet-
ballers met vrouuen van diverse
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pluimaqe uitsnoken als je k,eke-

lijks KUnt zien hoe ze elkaar 0p de

velden ?e 1Í jf Söan. i''leen, r:Jat

Schumacher te melden heeft, iijkl
me al bi"j voorbaat niet bi jster
interessantl ik geloof dat Ík
zi jn buek maar ni e t kooí: .

Fer sl*l uan rekeninq zijn e:: in
de l,l ederlandse vcetbalmaatscnappi j
veel ieukere dinqen Le beleven"
Za schotelde de leievisie on§

nnlangs noq eensi een serie
schitterende Ínömenf,en uit Je

roemrijke carrière van foen l"rlouiijn
voor: enkele ueergaloze pësseÉr-
beueqingen, een paar uitgekiende
voorzetten, het doelpunt met het
Itvexk*erde!t rechtervoetje cflr
bi j 'uri j ze van smet 0p het bLazoen,
de knokpartij met enkeie Span-
:*^*.-.i^-
Jcldl{-lElla

llet rnaoiste uond ik het bescheiden,
maar daarom niet minder deskunciiqe
comn*ntaar van iie utijftiqiariqe
Caen. fk kan mÉ vocrstellen dat
er inclerti jd cui zenden f ans van

nem 0p de tribunes zaten an niet
aileen vanureqe zijn technische
Pn lact,ische hoogstand jes, iïaar
qeir,aon ook omdat ze hein graaq
mcchi=n. ik vraag me af of Coen

die d*or een expert als Happe.l-

ËËn van de oest tinksbr.:itens ter
urereid genaemd urerd, in dez*;i;:,
uaarin de Schumachers rie bouÉí"]-

Lc:n uoËren iiber'haupt ocit u;ei

Ëan *nr';tr*ct gekreqe n zöu heb:eri"
Zr.tlke spelars u.rnrierr dnnr *e
huidige qeneratie trairers en

menaeers st,eevasL rite Lir:: ''
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qevilnden.
iemanC die ri*t, syïD?irr ie en

resfrect spreekt r:ver pen teqen-
stanCer die nËm,:oit op Een

smerige mar::l er on0erLi j-ï sc:cpte
past niet in de tactische coil-
ceËt,an en cje psycholcgische ncr-
lrqvoerinq uan deze tijd.
iiet rrrordt ei"genLijk hoog tij! dat
Loent je eens een :oek gaai sch: i _;*

usn, mëar can nieï. ovar de schan-
da.i-en en oÉ:cdCeis iraarvan ock
hij iFr zi;r-, tijc ongetrr;ijfetd
getuige is eeueest, maar heel
eanvoudig r:u*r ne'L pj-ezier i.:Jat

nr-l ae-. zi:,-.spÍi:: heeflt irel_ee{-j.
ïeqen zo I n ooek zcu het proclukt
var ïcni prvel afs teken.

F. l-iul"sebos
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cat oÉ jeupdspelieiderscursus Cacr

ieiereen ais lijzonder i::uk is
e rvalen ;

,rat aj,t zeker herhaiing v=:';;i,*,i.;
dat vroral le vrijoaqavonc i;.

oc cursus ni;'zonder in ï.
smaak viel;

lat cË cLlrsusleider op dac i.:.:,-
Died niets bijgebracht i-;L;eí'c{:
t* uJoroen;

Cat rt tLJaddenf,ce::r-raoi 2J-24,,i.:i.
1:87 za.l- ;ruatsvinoen:

Cat lfI de Geel tLIi t s;r el. Iet;, 1....
avcnd trmaar iiefstrt
-i J personen uaren;

,:at i:il ver beneflen peil Ls;
c3t zi th vc-- r .iE jeugospe i,:- -rr;f !zeitenci vee"l- oude:::ii

ai-s leider haoden aanËen;e:d;
oat cB jeugdsecretaris niaic;oi

r;et de handen in het naet
. -t red!,

oat net hiercjocr niet pret.r-i. q

-:'ganisËren is;
dat. nel jammer zou zi jn ais z.r:t rt

;jàQ zou ko,nel t,e vervaii=ii;
caL cat r.rlel beteker, i ii at, li:i,

Lj',; vrije zaterCag ilril kinr:
-cet ve:"'laken;

dat z:iets i,iei c.iirekt getr.:i=il
\,1 an I p hechte verenig:-ng;

r:af a;: enkele uiLzonderi.ncen
- lJlrt

cat ik I-l oe Groeten dce I
Llat ct: voËibalsci'toeneíi naa: la-
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5- friesland I

*6*

ïrcteil- &e lonq
bondshotel

,,h€t wàpelt vàn àm€Lanö,,

n€§ Jm€t.1n§ rel€[oon 05r9r-201ó

kiens tr nè
§t na ndweq 2
nes Teu, 2o7l

voor al u,.^lte bo,-lr.ren ente, ve.to.r,^rerr.
objeete.n staen uríj umr. o kloar.

EfrIEL§Nb
tel, 22/2
HAMERb
tal: /472

rcamplng
supe rrna nkt

" ï{t"etuaVaa,V"r&d

,b'=qg.sx,fr1PPerli"
G SrEAKr{ouss

b/\

i.IES
To::enhoogte

i

èanr,€rne'§bedrij{ i'-1
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ku* geh*" jcoeqeoperré
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ZffiEEn
ue ,iu"i ck
ileel []it
Geel lril
22-3- | g'l
Ëeel 1,ri t
Geel lrlit
Ceei rrit
H.t_lpeinde
Ceei lri. t

38 * Gesl tri I g

3i + Geel hli t C

D?
L - Br-.lLrit 2L

CF=f* Ir appertme"mWWo.r.
4 pers06ns aplx,rtermten
het gehele Jaer geopentl

ïn' Yoor en :aaeetgosn ueet geechlkt
voor serenLgÉrígËm en vergad.erÍngea
t** È 2§ peraonen*
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Cnuqisteni.!

?*

4-

Peize
rrri i
Nicator 5
Geei Uli I 4
vri j

Cp zaterdag 7 naart is Ce :ud*
papier ffcphaal-beultrr vcct' ue
mann en \ran he t v i e rde .

Einnenkort zal ock Geel- 'iri t
siart,en met de grote Kf'iVts*
jeugdvoetbai.-akti-e'87 onCei
hei motto trLaat ze do11enrr.
HeL betrelt hier een aktie v0or
Ce rl- en [-pupillen om le vcet-
balien; 4 tegen 4. fvïeer hierover
krijgen de desbetreffende ieiCe::s
en trainers te hcren en in dB
uclgende krant zullen urij nie:
uitqebreid ap terug komen

; eu gdvoetbalspel I eiderscu lrsus,
L,O zaterdag '7 f ebruari j1. ïrieiil
deze cursus, cl-v. cursusLcj-oer
Y, Siderius, beeindiqd. I n ciri e
iJeek-enden, op de vri jdagauonci
en zaterdagmorgen, heeft nij 

"eonderstaande cursisten de nacige
xennis bi jgebrachi, 0m op \,€ran L*
u-roorde uijze leiding te kunnen
QaL/en bij training en spei van
_eugdvoetba]1ertjes.
i,*J, Sakker, Hol]r-rm
v * rl ri jker, Hollurn
.i , J . §u] t.e, Liu ren
.,i * !-, de Jong, Suren
Y. de Jong, Buren
j * Kooiker, \es
i, Kooiker, lies
!) . Kooiker, Lluren
': :. rsl^l -. * '. 'Itgr-1, óUf en
ti.*i.U. rr'OLenAai, LjUIef
i " van Us, hJ es
: " rl ud: du ren
. r{. Uud, Buren
.,.:, :mid, Èuiei-,
-." o"d.'r;ai, sr-,ii'en
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INKTLI URAGti\ AAJ\:

naam: i--rans ter 5chure
ia-, j:r:r

- "". ,
geDo:P:l te ':'cJ-vega
van Dí?roeD sJ-a;er.

!óts .ia nnrri-rr I e.rruu' J'
a, ,rnofhal <aaIt?ir 2r, feZ.=--.r", wuu !JU-. t

ledert uann?gl ben je oP Ame-Lql!,i
In 1973 ben ik al-s seizoenu,erks:
op Anreland !ekomen.
I n 1 9?B ben i-k echt hi e I koren
u,onen r

foen ben ,j-g --1-iC vqt g'J--!§,r-a"r!§i
in 19?8 ja.
U o a rjj-q t, j e -_,c 

p-*|S q i -aL1'{ --,'.-qe-E-- 1-e-c-
.ie t oel qevoetbai d.
Ja, ik speelde bl j Vtl'iu j.n Uollei-
hove ín het 2e elftai ais riJcier,-
vel der.
Uaarvor:i 5.:eide it bi: :rÏrl .rr" in
ii.Jolvega als keeper in de juniorei-i.
rn ook bi j 5. V. \/. Uo.l,1 enhove.
Li',1 in een t''ilitair Lean in 'rara-
marlbo. iJaar ulas:k orn de ileur!
keeper ri-let ismand anCers. -)ei ua:
een prachti,.; team meL vele var-
schiliende sc,orten mensen zoal s ,
Surinamers, rtollanders, i nc*anei 

'ivlol"ukkers Ën ik als urolveQaan.
*'e speeidr:r-, in eei, s:o:i- :ler:ri j';-
kompetitie net za al-s nier vroe:r;o
i-',artst,ikke ieuk.
í-o n je een "g§_tlg* k e eP e rr ; i.an s i
' t Liing redeiiik, eBn oeet;e aar
de kleine kanl, riaar voo i noÈ-
bal1en haC ik een iange spi-i 

"
Laqe ballen ?een'r:otrleem.
-n GU s!Ée- .e ir, ,Ë-- 1..
izs als l€Ci':ternano varl l"oi:',.
i-r a, ha, ha.
ulat vind :q .fe_n__j,_e. sll!_1_!--r
Ik vind iret
maar er zi jr:
meeu.lerkers.
Als een sDÉ*
dan stopt ni
cioet dan coi
vereni qi i' i,1 ,

lrr2l Qen ónafip 1 c -)-

eigenlijk te u.rernig

': I 5::t I :'ti -- VC ?'.a?:
.- ool-l he; enaa.l- r. ,
ni<: ,-ref I V3O f 7?

le benl Des-;l--:5-.:. i ! [iei is :e
lédh.

Sot 0ecemnE.i: 1-r,;,i: oei.r ik ;:ri-
ningmeesler.

Kerd. de Jongweg l, l,les (Am.)
Tehfoon05l9l . 2345
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a.rehlteetuur

tevens verzorgÍng gzrafirer:lcen
en taxatÍes
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van Heeckerenstra-al i-2, Nes-Am

telz 2Q2),

amffse rnentspark

-de *s'amdi rrqt'
*€** - .27 d

Pnrar an 6l!Acl(s

?{3 vÀ,-JÀË q6.00 t*.:a

I EDERE V4$DABAVÓNN KLAVEÈïAÉíEN
.-r"---{@

*
e2

@te sportprogramma,'
J. :tuoÍó
D. 'Jeronica Sport i.v.m. American

r ootball r vind ik prachlÍq.
ïe? iE-!slillE! getn!eresseero ?r:.rei interesse, niet-païffi*frf-
h-ó _-^h
uU!lJelto

tsen je noo Qij een andere ver_gnÀorna op AmeLand?
I\tee, de meeste tijd gaat Dp aan
Geel- t i t.
tia_r- ui!d je van het
nt euus?

trGeel-lLii trt

F§EEo, maar ook L edenieden buit,en de rec,aklie
oak eens' iets schrijven.

en niet
moesten

-rc

.lLJeJS-e 
kfant lees je_en rrraa!omzLeeuuarder, omdaffins

nieuus over Ameland in itaat,
V. I voetbal.VE ffZEKER I NGEN

J.TH. METZ
STRANDWEG 12

BUREN

ccivrseur in /erze(Érrn,lei-r
iinonc.er-rrgen en .yPCil-rÉÉ.4,l

teieíoc. 2C,ttO

ujgt vind.è van roken en alcoho-Lals sportmàffi
Roken moeï-ï-iet, maar doe ix uel.
ïun pilsje kan geen kr,.raad, lyiaarde avond voor de uredstri jà n:etfot een uur of tuee in rrËt.;iË.

t/^^r\ dt I

_*_-__,r-*lvoor de club 
*fiïË",ciu"t

bel-anqrijk zijn.
Iraln_je noo reoelmatio3
Ja.

!? ! -l! -vql qens .'iou het bet ane=r+ rksre op he! voetbatVetïl-IË
ï1 ? 

u dï_a*e rs=o r d"--k;Ei;;z
Ht-r e cuee. Ue kantine aLs ex i.iainkomen v00r de club.

eu-zeiiiqe avoncj en?'--.---"---..--- -à.*.
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Hoe vind 'ie de --raininqsoc.<orÍrs:
---in het aloemeen?
Bij het 5e goed, a1s iemand nier
kan krl- jqt de trainer meestal u-rel-

een berichtje.
Zi-in uituredg!rij{en= vool iqu
ffitnuisuedstr].lgen3
tvtaafEnïeTlfa ; tri j ui trrredstri 3den
tr;eet moeders precies hoe laat ule

thuis zi jn.
Dat uras in Vollenhove tgel eens
anders.
BIijf je nog lang bij Gll sPelen.
of besturen?
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1k rrril eiqerrlijk nog ueI een iaa:
of 3 spelen.
r n net bestuur, dat ureet ik niei '
i a e r n o s_f--i +-e t§__g-al*jg*n gl---? !lLr:-
kui it uil lot slot. ?

Efr:ou nrooi zi jn als men u.rat

meer bi j de club bet,rokken u;as r
fn Cat iedereen een beetje ddeC.
Dat zou al een goeie zaak zijn.
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Za-cerdag 21 februari was het dan zover de

de tweede sport en speldag is aangebroken.
Zoals u misschien we1 weet was de eerste
in 1986.s'Morgens was het de beurt aan de

D en E pupillen om hun onderdelen af te
werken,De opkomst was maxirnaal er ontbrak
niet één.Er waren r.se1 een aantal die klaag-
den dat het zo vroeg begon,maar gezegd te
hebben dat ju11ie bij uitwedstrijden om deze

tijd a1 onderweg zijn naar het vaste 1and,

was dit probleem ook weer uit de wëg ge-
ruimd.Na eerst een kleine uitleg te hebben

gegeven wat er deze morgen ging gebeuren

werd er gestart in 5 ploegjes van 5 en

één vaa 6.Er werd direkt op hoog niveau
gestreden.Na dat a1le sportonderdelen
waren afgewerkt gingen we met z'n a1len
naar de bowling en kegelbanen-Hier kon

men z'n punten totaal nog eens flink op-
schroeven.Het was de beurt aan de E pupil-
1en om het eerst te gaan kegelen en cle

D pupillen te bowlen.Na ongeveer een half
im1 werden de groepen omgedraairi.0m onge-
veer 11.00 uur was dit a11es ook gedaan en

stond er nog een film op het progranma.
Dit keer niet een film over voetbal maar

over een mónstertje.De naam van de film
is mlj helaas ontschoten.Tildens de fihl
was er voor de begeleiders de tijd om de
punten bij elkaar op te rellen.Bij cie D

pupillen evenaarde Silvia Brouwer haar
derde plaats van vorig jaar.Z4 haalde
een totaal van 19g punten.Tweede werd
met een klein verschil Johan Beklus met
207 punten.De eerste plaats was voor
Stefan Kienstra met maar 11efst 237 punten
B1j de E pupillen werd Jan Dlrk Oud derde
met 175 punLen.De tweede plaats was hier
voor Marcel de Jong met 184 punten.Eerste
werd hier Rob Koolker met 200 punten
precies.Het was inmiddels kwart voor éón
en de hoogste tijd om weer naar huls te_
rug Le keren.Een ieder kreeg nog een
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certif icaat aee naar htlis van deelneniilg

aan deze dag,Aan de andere kant van iiet-

gordijn werd a1 rseer f link gest-r'eden,en wel

door de !' pupi-1len die d'it jaar voor het

eerst meededen aan de speldag.Bi; cle sport-
onderdelen was we1 enige aanpassing nociig

omdat cie F pi-rps nog niet over z'ïl vaar-

dige techniek beschikken a1s de D en E

pupillen.Na eerst weer uil-1eg te hebben ge-

geven err even b!j a1le sportonderdelen

langs geweest te zUn werden zrj in drle
groepjes verdeeld.Al-1e heren en één darne

streclen met grote inzet om ook een zo hoog

mogelljk aantal punten t-e vergaren.Na Ce

sportonderdeien brak de tijd aan .lm te gaan

kegelen.Hierbli deden zich nog we1 eens wat

problemen voor.De ba11en díe bij dit spel
gehruikt worden zijn nogal vrij zwaar,er-

rr'aren af en toe ballen die halve::wege cle

kegelbaan stil bleven iiggen.Hier werd

door cie spelers geen probleen van gemaakL

even de kegelbaan op en de ba1 een zetje
meegeven en a11es was weer opgelost.l,iadat
er ()ngeveer drie krvariier was ge<egel t_

stond er ook .roor deze spelers een filn
op her programma.Ditmaal een tekenfilm
van astrix en oblix.Halverwge de fl1m
waren er een aantal die naar huis isouderr

(rnoesten)en daarom lrebben we eer,jei' de

certificaten uitgerijkt al-" de bedcelrng
was.A11e spelers 1ui-sterden met r.ciie
aandachi raar het aancal behaai..le punterr.

Ik noem nu ook de vierde plaats even want

tussen piaats 3 eir 4 zat maar één ;;unt.
Vierrie werC l",artlin Boel-ens me i_ i I'l puriien .

rle derde r1aat-s was voor pasquinel io_Lk

lret 153 puiil_€rit.Tweede werd Edwin Bi ou*r.r
met 168 punten.De eerste plaal,s ,,.iis ueg_
gelegd voor SiI.RIÀÀN llE JCNG met 1g2 :_,i-inr_eii,
l'ooi' degeaen dj-e de f:._1m in ztjn aehee_i ujt
wllcien zien werd cie r,:-deo opnieu,* aàrnfezet.
Orn j kwart voor cirie was de filr af geiuleri
en ging een iecier voldaan eil te\,: e,aj ea :,;r,1tl
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ni euwbouv'-onderhoud-verbouw

huis.Inmidiels waren de B en de C juníoren

alweer in ie str5d.Hierbij waren jammer-

genoeg wei een aantal aÍwezíg.Eerst hebben

de speler:s voor de sportonderdelen een ba1-

letje getrapt om alvasE even !Íarm te draai*
en.Orn ongeveej: kwart voor twee werd er be-

gonnen.De strlc die hler losbarste was van

zeer hoog nii'eau.Onderandere bU het ba1

hooghouden of ioofd knle of voet werden

aantallen gehaald van 73 keer per minuut.
0m half drie zaten de sportonderdelen
erop en glne een ieder naar de bowling en

kegelbanen.Er kwamen nog we1 een aantal
sporters binnen die eerder dre dag ook a1

in een ha1 hun sportieve prestaties hadden

gegeven.Er was er één bij die één van de

sportonderdelen veel zwaardervond dan een

paar uur schaatsen.Toen ook deze heren hun

eerste onderdelen hadden afgewerkt gíngen

ook zij naar de bowling en kegelbanen om

daar een aantal ronden te spelen.Na het
bowlen en kegelen stond er ook voor de

B en de C junioren een film op het pro-
grarnma di,tmaal een f11m om te lachen gieren
en soms te bru11en.U raad het misschi-en a1

Police accademie deel drie.Aan het einde
van de film werden ook hier de certi-ficaten
uitgereikt.Bij de B junioren werd derde
Theo Metz meL 27g punten.De tweede plaats
'.'as voor Niels Oud met 289 punten en de
eerste plaats voor Douwe Molenaa r neL 2g4

-runten.Blj de C junioren was de derde plaats
,;oor Eddy Beyaard neL Z4g punten.Tweede
;erd hier Sander Geurts met 261 punten en
:erste Emiel Kienstra met een totaal van
i75 punten.Na nog een enkele mededeling te
.iebben gegeven keerde een ieder tevreden
:aar huis terug..

-k wou de leiding van deze dag v1a deze
"eg nogmaals hartelljk danken voor ook hun
:i-ote lnzet die zii hebben gegeven.Dlt
teldt natuurlij( ook voor peter Brouwer
-re de gehele dag bij het pgne.lt-r, schieten:' ooel he,ef t ges[aan
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Verder vou ik het volgende nog we1 even

kviljt.Een aantal weken geleden zljn er formu-

lierenuitgereiktaanal.lejeugdledenmet
daarop een mededeling aan de ouders'Het is

mij b{jzonder tegen gevallen dat hierop maar

drie reacties ziin gekomen dan wel in posi-

Lieve zin.Er zlin waarschijnlÍ$k vele ouders

diedenkenvangelukkigwiljzijnonzekinder-
en weer een morgen of een middag kwljt'Dit

is natuurlijk niet de bedoeling van zol'n

speldag.De bedoeling is dat ook de ouders

eens een hand uit steken om een keer te

helpen. blj zoin dag'Gelukkig is al1es naar

veel gebel en gevraag weer op z'Ít pooLjes

terecht gekomen'maar zoiets moet Loch niet

nodig wezen'Desalniettemin zo'n dag is

natuurlljk voor heíhaling vatbaar'

Jan vàn 0s
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