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REDACTIE GEEL WIT NIEUWS:

Geppy Veltman
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Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruijff
Jan Kiewiet
Rudi Bloem

Meinte Bonthuis

Jan Epping
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Het jaar 1987 is voor Geel"Wit een jaar
geweest zonder bijzondere hoogte- of díep-

tepunten. Er was geen jubilea te vieren.
De kantlne was vorig jaar al geopend. Er

r{raren geen spectaculaire resu}taten van

onze e1fta1len. Ja toch, deE-pupil1en wer-

den onze enige kamploen het afgelopen

jaar. Een karnpioenschap dat gevierd werd

met patat, fis en frisdrank. Dieptepunten,

ze \.{aren er nauwelijks, behalve dat ene.

En juist dat ene punt wi1 ik hier naar

voren ha1en.

Leiders, bestuur en medespeiers hebben

zich heÈ afgelopen jaar maLeloos geergerd

aan spelers die het presteerden om één of

zelfs meerdere keren nlet trjdig aanwezig

te zijn blj één van de wedstrijden. Absoluut

dieptepunt rrras de zondag na Sinterklaas
waarbij het teIlen der hoofden bleek dat

er voor twee elftallen 18 spelers waren.

Minimaal zes spelers die zich t'verslapent'

hadden. A1 met al een droevige zaak die
m.i. sÈeeds grotere vormen aanneemt.Zelfs

ik krijg wel-. eens de indruk dat het niet
aanwezig zljn a1s normaal wordt geaccep-

teerd. Bij deze uitspraak hoor i-k delezer
a1 mopperen ,,en het bestuur dan, tlie
doeL ef ook niets aan tt. 0p het eerste
gezicht heeft U nog gelijk ook. Echter de

mogelifl<heid om krachtdadig op te treden

was nauvelijks aanwezig. Zouden wij schor-

singen uitspreken, dan zouden rrij te rvei--

nig spelers over houden om vijf elftallen
het veld op te sturen. Dan wi-sten wij ze-

ker dat een groot aantal goedwillende spe

lers aan de kant moest blijven. Een elftal
terugtrekken was een andere mogelijkheid.
Echter nadat de schorslng voorbU is, zu1-

1en ook ttde verslaDerstt weer aan rie bak

moeten. Je kunt ze tenslott.e niet levens-



lang verwijderen. Gevolg te veel spelers

voor vier elfta11en, waarbij de kans erg

groot was dat de iets mlnder getallen-

teerden onder ons aan de kant kwamen te

staan. \{e wil1en tenslotte koste wat

kost- winnen.

Voor al deze mogelijkheden is dus niet
gekozen. Het bestuur gaat op de leden-

vergadering voorstellen om een soort
ttverslaperspotr? op te richten, waar een

ieder,die zich niet tudig ( U weet we1

zaterdag vóór 19'o uur ) afmeldt, een

bepaald bedrag instort, zodat in ieder

geval onze boetes hieruit betaalci kunnen

!{orden. Er kan ulteraard nÍet eerder

\{eer gevoetbald worden, voor de boete is
betaald. Uiteraard blijft de leider vrij

om desbetreffende speler(s) zelf één of

meerdere wedstrljden aan de kant te hou-

Wij hopen echter dat a1 deze maatregelen

in de praktijk niet uitgevoerd hoeven te

worden. Het zou beter zijn dat deze men-

sen zích zouden realisren dat door hun

laksheid medespelers, leiders, Legenpar-

tlj en scheidsrechter voor joker worden

gezeL en dat zri et de oorzaak van zijn

dat het voetbalplezi-er voor deze mensen

bepaald niet toeneemt.

U zult zich misschien afvragen r+aarom ik,
vooruitlopend op de ledenvergadering,

hierover schriif. De reden hiervoor is
simpel: de leden \{aar het omgaat zie je
in het algemeen toch nlet op een leden-

vergadering. M'isschien lezen ze dlt stuk

waardoor er misschien een kans bestaat

daL ze gaan denken over het duperen van

medespelers "

Ter afsluiting wi1 ik iedereerr bedanken

die zÍch het afgelcpen jaar heeft inge-

zet om Geel Uit te laten functloneren.
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Verder wens ik, mede namens mijn mede be-

sLuurders, prettige kersÈdagen, een spor-

tief kerst toernooi en een voorspoedig

en... .uitgeslapen 19BB toe.

D.Kooiker, voorzitter.
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HOUDT DE V.V. GEEL WIT HAAR

LEDENVERGADERING 1N DE

RANTINE BIJ HET SPORTVELD.

AANVANG 20.30 UUR.

AGENDA:

1 . OPENING .

2 . NOTULEN .

3.MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN

STUKKEN.

4.TUSSENTIJDS FTNANCIEEL

VERSLAG.

5 . COMPETITIEVERLOOP .

6 . BESTUURSVERKIEZ ING .

T.INVOEREN BOETESYSTEEM.

8 . T,\IINTERSTOP .

'9.RONDVRAAG.

10. SLUITING.

***>k>F**** T0T B JANUARI *rí*>F>r>l<)k>F**
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PT3§A&IEË§OI T'8ïEil B.T.
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Telefoon:
2O0l : inlichtingen vertrektiide§
6t tl: reserveriÍrgen eB vetdere

informàtie
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btsruueLuK - -
Zoals U elders a1 heeft kunnen lezen

is er op vrijdag B januari rdeer een

ledenvergadering 
"

De feestavond van Geel Wit staat ge-

pland op zatsrlLig 13 februari en niet
op 13 december.

Wij wensen K00S en TIETY veel geluk

met het fei-t dat ze op vrijdag 18 decem-

ber het huwelijksboot je zijn ingestapt.
RICHARD KO0IKER wensen wll beterschap

toe en we hopen dat zijn arm spoedig

za1 genezen.

Zaterdag 2 januarl is GEEL WIT 4 aan

de beurt om het oud papier op te ha1en.

In de winterstop zu11en wr-i op 4 zon-

dagen iets organi-seren in de kantine.
Voor de volwassenen is dit KLAVERJASSEN

en SJOELEN. Iedere zondagmiddag is er

een competitie met prijsjes, terwijl er

over het geheel (a11e middagen) ook

nog een prljs is.
De vier zondagmiddagen zijn:

10 januari -l

t
24 januari I Iedere middag begint

7 februari- lom 14.30 uur.
I

21 februariJ
Voor de kinderen die mee komen hebben

we spelletjes en tekenfilms.
De toegang is voor alle leden en sup-

porters.
Voor onze pupilien en junioren orga-

niseren we i-n deze winterstoP ook

weer iets. 0p het programma staan in
i-eder geval : spelmiddag, bowling en

kegelmorgen,een spelregelwedstrljd voor

de B- en C-junioren(en senioren).Dit
a11es zal in de volgende GU-krant uit-
gebreÍd aanbod komen.

':' De volgende GW-krant verschiint op za-
terdag 16 Sanuari.

sliitsr3i % r.riinlrrndel
/Le,* - amelan d 8§' a3L{*
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6.W. L
Na de thuisnecierlaag tegen Zevenhuizen

moest.GeelWit, opnieuw thuis, aantreden

tegen het traditioneel onderaanstaande

Nieuw-Roden, De spelers kregen de op-

dracht snel en kort te kombi"neren zon-

der Ee vervallen 1n de nutteloze lange

halen taktiek van de laatste weken. Deze

opdracht werd goed uitgevoerd wat resul-
teerde in een handvol goede kansen en 3

prlma doelpunten van Jaap Kienstra, Jan

Brouwer en André de Jong. 3-0.
Na deze succesvolle wedstrr-jd moest Geel

Wit n1. tegen het hoger geplaatste Zuid-
horn. Het eerste half uur werd Geel Wit

weggespeeld en op een 3-0 achterstand
gezet. Vele insiders vonden het vooraf-
gaande Sinterklaasfeest de oorzaak van

al dit 1eed. Na de thee kwam Geel Wir

onverwacht goed terug en zat na het snel-
1e doelpunt van André de Jong weer in de

wedstrijd. Zuidhorn werd met de rug tegen

de muur gezet, maar Gee1tr{it kwam niet
verder dan een tweede doelpunt vlak voor

tlJd van Joop Smid, waardoor er weer geen

punten werden verzameld na het ttfeest".

De laatste wedstrljd voor de winterstop
was in en tegen Hoogkerk. 0p een we1 heel
erg slecht veld werd met 4-1 verloren
wat we1 een geflatteerde ui-ts1ag was.Geel

LIit had zeker een punt verciiend in deze

prima, maar onder moeilijke omstandigheden

gespeelde, wedstrijd. A1 in de eerste mi-
nuut scoorde Hoogkerk, na een snel1e uit-
va1 over links, naar Geel Wit kwam goed

terug, creöerde kansen en scoorde zelfs
de ge1ljkmaker door Jan Brouwer.

De tweede helft kontroleerde Geelliit Ce

wedstrijd, maar een kwartj-er voor tijC werd

het opnleuw op achterstand gezet door de

5



in buitenspel

deze arbitrale
taal gebroken,

daarna op nog

trakteerd.

staande Hoogkerk-sPits. Na

blunder was GeelWit men-

nam risicots, en werd

twee tegen doelPunten ge-

Namens GeelWit 1,

Jan Kíewiet.

S.S"S.'68 D - Geel Wit D

ZaLerdag 12 december:

trre gingen met de half 9 boot.

Het voetbalveld 1ag in Marsum.

De wedstrijd begon a1 goed toen Richard

0-1 scoorde.

Later stond het a1 weer 0-2 rveer door

Richard. We speelden erg goed verder en

Sl1via scoorde 0-3. In de tweede helft
werd niet meer gescoord. Timo trakteerde

op sterretjes.
In Leeuwarden aten we patat en vroegen

aan de mensen hoe hun kleur onderbroek

ze aan hebben en sommige vertelden dat

ze een rode aan hadden.

0p de pier maakte Timo een rookbom.

Dit is het einde van:

P.S. Jos had

Timo, Michel en Rob.

er de smoor in I !
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OP ZATERDAG 26 DECEMBER = 2 KERST

DAG ORGANISEERT V. V. GEEL I.{IT HAAR

JAARL ] JKS KER STZAALVOETBALTOERNOO I
VOOR SEN]OREN.

DlT ZAL WEER PLAATS VINDEN IN NES,

IN SPORTHAL I'DE SLENK!'.
AANVANG 8.30 UUR T0T + 17.00 UUR.

Leden die vóór zaterdag nog geen pro-
grarnma hebben ontvangen, welke verspreid
worden door de aanvoeders, dienen kon-
takt op te nemen meL B.Molenaar: 254L-

OP ZONDAG 27 DECEMBER 15 ER EEN

ZÀALVOETBALTOERIiOOI VCOR DE JEUGD.

D/E_PUPILLEN: B.30 12.00 UUR.

F-PUPïLLEN : 12.30- 13.30 UUR.

B/C_JUNIOREN :13.45 17.10 UUR.

Alle jeugdspelers krijgen een program-
ma en hier geldt hetzelfde a1s voor
de senioren, degenen die geen program-
ma ontvangen kontakt opnemen met J.van
0s: 2197.

IdIJ LIENSEN EEN IEDER EEN SPORTTEF

TOERNOOI TOE EN MENSEN ...MOEDIG
UW FAVORIETE SPELERS AAN,WÀNT DE

TOEGANG OP BE]DE DAGEN IS NATUUR-

L]JK GRATIS.TOT ZATERDAG/ZONDAG !

sBoslÉ§àr{}Et
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GEEL WlT 1

i{ILPER BOYS

HOOGKERK

ZUIDHORN
FRlSO
ZEVENHUIZEN
HAULERWTJK
S.V.OERTERP
GEEL I,/IT
HoffirHacE
TOLBERT
NIEUU RODEN

GEEL W]T 2'

GEEL WIT 2

TRYNWALDEN 3

JUBBEGA 4

0.N.8. 3

BERGUM 3

S.V.OERTERP 3

ZWAAGWESTEINDE 3

HARKEMA OPETNDE 3

TTJNJE 2

DRACHTEN 5

GEEL WIT 3

TRYNI,{ALDEN 2

SURHUTSTERVEEN 2

DE -'I"ALDEN 2

0s1 2

ST.ANNAPAROCHIE 2

Z\^iAAGWESTEINDE 4

STIENS 3

GEEL UIT 3

wIRCR 2

DOKKUM 3

NICATOR 5

GEEL WIT 4

0.N.8. 5

SURITUISTERVEEN 3

GEEL WIT 4ffi
DE I,íÀLDEN 3

LEETIWAR.DEN 6

HARKEMA OPEINDE 4
STIENS 4

BERGLM 4

FRIESLAI{D 5

ROOD GEEL 5

1) 2 winstPunten in

EINDSTANDEN NAJAARSREEKS

i0-l6
1 1-15
r'l 1<

9-i3
11,-1.2
9-10

1i-10
11- 9
10- B

7t- 4
Lt- 4

i0-18
10-13
10-13
11-11
t2-ll
10-10
i0- B

10- B

10- 6

1i- 6

1 U aa
LJ_LL

t2-19
1 l-16
12-74
1)-1 )
1 1-10
1 1-10
10-10
12- 6
12- 5
1)_ )

10-18
12-18
11- 17
1 1-16
12-71
11-10
10- B

11- B

10- 7

1i- 6

11- 1

mindering

/-J- t

16- 9
1-7 _1 )
71- 6

L4-14
10-11
1B-19
13-16
7-9
B-21
7-26

26- 9
24_LB
28-23
33-2L
25-30
10_1)
20-22
13-16
13-24
20-36

32-r4
43-16
)o_)1
27-24
22-26
21-18 1)
23-22
23-18
17-30
L3-29
17-49

41 -lO
38-18
29-18
28_18
24-26
on 1Í)LW_LJ
19-23
21-25
lB-29
30-39
1 1-56

gebracht

10-14
i0-12
10-i2
10-10
10-10
10- 2

aa I ?
a^ n1

a') ?1

')-: \
.t 11

i0-39

GEEL WIT 5

LEEWARDEN 7

DOKKUM 4

OSI 5

GEEL W]T 5

FnÍssllNo B

M.K.V. '29 l

GEEL 1,íIT B

KOLLI.iM
V. V .T.
GEEL WIT
ANJUM
V. C.R.
RIJPERKERK

GEEL WlT ,C.

ZI,ÍAAGWE§TEINDE 2

BLAtlt{i WIT '34 3

DRACHSTER BOYS 4

B.C.V, 3

GEEL WlT

GEEL WIT D

1,./.\,^;. s .

S.S.S.'68
GEEL WlT
0s1
HALLUM.BEETGUM 2

GEEL WIT E

S . C. VEEN\]OUDEN

HARDEGARIJP
FRIESE BOYS

GEEL WIT
DE WALDEN

RlJPERKERK

GEEL W]T E 2

10-18
B-1 1

9- 10
8-6

10- 6

9-3

.É l.Z)_ L+

18- I
26-14
1 1-i9
t5-26

7-L4
8-9
B-8
8-4
7-3

-)- 
J

17 -17
14- 13

10-17

10-14
9-13

10-12
10-10
8-5
9-0

68-13
39-72
4U-:L+
4--J+
a/. a2

/+-101

1a, 1 L

04- 14
18-32
1 E-34
10-83

10-20
i0-13
rn-l?
10- B

10- 7

10- 0

LEEUWARDEN

GEEL WÏT
mEmn
LEEW. ZWALUWEN

FRTESLÀND
WARGA

2

2

2

2
2
2

10-18
9-13

10-i2
10- 9

9-5
10- 1

25-16
4l-J4
a< 1n

L3-62
1 3-59

g8
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PERS0NALIA: Jan Hamstra, geboren op 3 _

9_1957 in Oldehove (Gr.).
Getrouwd met Ria Beyaard.
2 kinderen.

Wanneer krvam je naar Ameland ?

Dat was in 1966,*geloof ik. Mijn vader
kreeg toen een baan op het gemeentehuis.

Hoelang ben je van Ameland af ?

In L977 ben ik yan Àmeland vertrokken en
ging naar Harlíngen toe. Hier kreeg ik
een baan bij de politie.

Heb je nog kontakt rnet Geel l,{it ?

Nee, a11een lees ik de uitslagen in de
krant en a1s ik op Ameland ben deze krant.
Doe je nog iets aan sport ?

fk zaalvoetbal af en toe met het politie
team en daarnaast zit ik op volleybal.
Dit bevalt me pri.ma.In de zaal is het
lekker warm en je komt niet met je tegen_
stander in aanraking, wat met voetbal
we1 het geval ís.

welke elftal1en heb je gespeeld ?

B- en A-junioren en het 2e en nog even
het lste elfta1.

0p welke plaats ?

Meestal rechtsachter,later ook we1 eens
op het middenveld.

Welke spelers zaïen bU je in het team ?

Rudolf l,\etz,Frans Kier*,ied,Jan Ki-er+iet,
Dirk Brouwer,Foppe Molenaar,Willem Beyaard,
Marcel Brouwer,sjors Molenaar,Albert Brou_
wer,Bob Rijpstra,Jaap Kienstra.

Welke trainers heb je gehad ?

Ik geloof a11een Jan Epping.

Hoogtepunr(en) van jezelf b{j GeelWir ?

Verschillende kampioenschappen van de B_
en A-junioren"

, , \--..-h&Jong
\ao h@,,t(Nonsirs

Yén&,eens*,«, 5. nes" ?,elr elz6

HOÏEL. C*FË RESTAURÀi{ï

lloor aL utr bn:lloftea
en vergaoeringen
Tevens öe raogeliJkheid.
Yoor een goed. en grzoll"ig

fn
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geld en goede raad

van Heeckerenstraal 12, Nes-Am

te1: 242r.

bo*ltng

anr0se m€ntsparh
Ngó-4,!,! , YEEDakSt,AD .T€L12378

Wai vond je een hoogtepunt van Geel Wit?

Dat het lste op het nippertje het kam-

pioenschap miste van de 4e klasse.

Heb je ernslige blessures gehaci ?

Ja,een keer mijn sleutelbeen gebroken.

Dat was met een toernooi- in Ho11um.)iaar-

t.en trok een ba1 voor en met een zweef-

duik kopte ik de ba1 in het doe1. Ik ver

gat a11een dat ik moets landen en kwam

toen dus ongelukkig neer en brak het

sleutelbeen.

Lijntrekker.

t 49É,8 (rd.)

ffiwffi
#*à

§ffi-
m;g"

VEHZEKER I NGEN

J.TH. METZ
STRANDWEG 12
BUREN

ocjviseur in verzekeringe;r
Íjnoncienngen en hypothek.er'r

teieícon 200ó
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G. BEKTUS

JAQtc t /
l{ij feliciteren de volgende leden die de

komende tijd jarig zlin:

BENNO EN PETER

JOOP DE HAAN

GERLOF HOF},ÍAN

JAAP KMIKER

SIEP KOOISTRA

HAROLD KT]PERUS

ÀRJAN METZ

TTIEO V.D. WAL

FORMER 25 december

1 januar i
29 december

10 januari
1 januari

18 januari

9 januari
29 december

DRANKEN I{ANDEL I
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WI§T {J:
dat de feestavonc niel op 13 december

plaats vond, maar oP 13 februari '

dat dit een lYPe fout was '

dat \ryi11e Wi1 rie dag na tthet feest" aan

het lijnlrekken was.

dat hij op de middenstip iets merkwaardigs

tegen kwam.

dat dit een blergias was ' 1eeg '

dat Geel Wil ze ook gehruikt ' '

in de mandekkÍng.

dat Ys de Jong bijna in het Pak zou '

dat dit dan in Ho11um zou gebeuren '

dat Koos en TietY zi-jn getrouwd '

dat het \.ijf de ook aanwezig uas '

dat in hun receptieboek nu een opstel-

ling staat.
dat Hendrik op de receptle eerder weg

moest.

dat hij oP een bruiioft moest '

dat volleybaliers voorzichtig moeten zijn

met vuurwerk vanwege hun handen '

dat voetballers dit ook moeten ziin' maar

dan met een helm oP, vanwege goolend

vuur:werk "

dat dit jaar geen krant meer uitkomt en

dat we iedereen een fijne jaarwisseling

toel^íensen en.. . . .'prettige kerstdagen'

bE GWTE cLuBs*KTtE

Ie grote chibaktie is afgsslotera era aet
sucàes. tbeb reet a:iet iedereen d'e trit-
s1a4:.
aii"à=t* GEEI WIB serice, zijn d'e uitr

"iueÈiiutem 
Yëm€rrigrrrJ.eig'd m aaa'geplakt

bÍJ:
i*i rs"**iet m bakkerij àe Jong te Ees

8f;1

§1nr en§erice §uper ts &rre'

Ook i"rr d.e kasti-ee op het voetba'lveld
hangt em &ekki-r:g§LiJat' -Yeetr geluk ...
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rekenirs eouraret Öe1»eÍto t s

bsn:otàekea BpseJeleeketringen
fl"'4ncisríngea PB§r l*l:rgen

,aase.t<tw* € r erv Tclee, rttffsfng
bi:.rg,wa1de.str 2 916, 3t §es-À.rneLssd

teLz 05L9t-2236

§CU\MBEDRIJF

$ïEi.l'IË, Ci- i)i, ?fiilr,-l

?.§.?, gaat d.e lrinte*.s-uo! ii:. :c'; it+
pu::ten uit 1 7 weàstrija.eng ;*i,!i. - "

heeft ooir alle iot euever i;esteelcte
coapetÍtier+ed.strfraea ia i-e eers:e
àivj-sie neg geircr,r:.eï] er, -o*id.e -:iol.,

gen i:oeven bij Ltze vai: E?ïe-t:e::. rrein:l,

Eeer te presteren a1s i:e'r u-itsr:eien
:rarr ee competiiie ou het ,;.emtrrioen-

schap bianen te ha1en. .r,er.:.ir rroor Gez

clubs en beraoed-Ígend. yoor hr.u: pennin,
meesterg, Iaaar rroor d-e andere ciubs
in d.e €xë- €ti eerste C.ivisie i s er
'ueiruig eer neer te behaien. Ï'n tegen.
0"ee1, het ontbreken ran enig sportie,
perspectíef zai d.e belangst;e3-1ing bU

i:et publiek nad.eli6 beinvloec-en en

èaa,raan zai d.e schra,le troost rran ee:

period.etitel *reinig krmnen ye:a:1oere:

Ons eerete eLftai staat er Lang_ r:iei
zc rooskleurig yoox, bel-aag en r;ie or

t*uisrsed.strijden tot au ioe hee-'ï i;-
gewoonct- zal d.a't niet "rer$azen. tocj:
geld.t ook voor Geel \riit 1 d,a.t c.e coia.

petitie a1 ia.:rg voor net einèe onir:tl
iessant ger,rroràen is, waat àe kans op

een k+mFioenschap is vrijwel niirii,
Ixaar ooi< bet àegrad.a'tiespoor voer-L

ce.u.k zij d.e zwakie van :.'olberi en

i'íieulr-Rod.en r,rat Geel ,*'it betrei't een

ïer-YaÍI-m,ijn-'oed.sirow op. À1 met al He-

ee:r vej.lig gevoei natuuriSii, Elaar !Íe:

nig sti-uuleread" rroor oe speiers en

voor d.e supporïers uiteraard. oo::.
Iat d.it probleen niei vail vand.aag o:.-

gieterea is belr':jsi; he1; enstel-leir yetr

aet Ïrierboven ai 3enoend.e perioóe-
ka;apioenscllap, rre beaoeling ie ove:-
cuicielij.rl rre cor.petitj-e moet zo }e*:g

i:ogelijk spannend. irl{ven. Ock ciubs
c"ie ai lang g:eei: rritrj-cli; i:ee:: o.p ce
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g§rmïffi§ - &{nï§c§ RE§rsuB,s§r
rii;el irebi:en §oeïeR rritzici:'i; bei:or:'-

d.en op ee§ succsgv611e a^isluÍtin;'
;e'c laPuiàd-el levert i:r Óe looP va:r

i:e:; seisoen inóerd.aaè enkele o- lc-

vÍ::gen Gp, :;ae.r ae nog eteeds í-aienire

to e s ch gur*er s aerr"i;all- en sp::eker: iru-iÖe-

1ij):e taal: all-een als d'e ploeg st'c-

cesvol en lla.asrij-r' ist s-Érouelf öe be-

zoegers toe en àa;: ocl: is er §;eer

c3l èe ve1àen.

-*ocil is rret nu eenmaal in d'e spcrt

?,cr en -r,erecb:;r q-at uaar één àe 'oes-

1;e ,!a-tr zln en het worèt si;eed's neeÏ

auic"ei§"< óat die beste tevene ae ri;':

si;e is, lioe*en ve Ë11§ Bu Baar bij oeze

6an6 Van za-ren neGrleggel} of iS er

nol l,rei 'war e-:rèers te bed'er:"iien èan

alleen een period.ekamlioenschap? :'et

i-s zeker C.e noeite waa:rd' om daarover

ne ïe Óentre::, r+a',:ei: niet alieer' rre";

cor:pe';itieverioop c-rej'gt een voI

g-;le::t voorslel'oaa.r gebetl-ten te I"icÏ'

ceri, uaa:- cok àe wedetrijd'en' zeLi !Ior-

clen er negatief écor beÍnvloea' ie

nunners één ve"n ae ranglijst iornnen

het zich, vooral bij uittred'strijàen

meer en r:eer veroorloven alleea i:eaJ

o3 sa^fe te spelenl d.e rianië ?ooÏ-

sprong naa.rct net verLios van eer] en

ke1 prrntje d'oor een gelíjirspel to-i;

een accePtabel risico.
,!- iroeven echter §een rlg:or:'reuz€vër-

a:rcerj.ngen in bet coarpetitieregleaent

te norden Óoorgelro€rè oln erYoor ';e

zorg€n da'u errentueie i:a,nPioens<aaói-

àaren zi:i-i rrie"r ai le,asi vooi he-i ein-

rle veilig l§nnen voeIen. !"en cou ce

ueàstrijè var: aj::uien anrciers ;oeier'

ind.elen, nauel:j} j-:: vier Pelloàe::
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4 persoons appartenentea

het gebele Ja*"r gecpendl
ï:e voor aa naeelzoen seer gesehlkt
roor vermigfngqe ea vergad,crLngËn

va,n e1k 2) u::xrtee. yoor elke peried"e
sou moeien geld.en cr-at d.e ploeg àie I

aeest beeft gescoord. 1 pi:nt krqjgt.
Worét er niet gescoord. cÍ is d.e sta.nd.

gelljk d.an Hjgt cren geen pun-i;. Gel;&
spelen leveri; dus hetzelfcr.e aeg:atieve
resultaat op a1s verliezen, 3e Siaeg
àie va,n d.e ui period.en er àe neeste in
zijn voortieel beslist, kr:j6:t n,oö een

extra pu:et. i,Íaxirnaal ,ailrr er d.r:.s uj-i;
een ved.gtï*d i pr:ntea te behalen,
ma€r ctat Iïkt n*tui:rlijx Eraar zelàeno
.ie soet ixners 'ni-aster:s "irier keer gco

reÍ] en èa:a ook uog 1n elke perioàe
é6n keer, waarb{j er ook :rog eens €:eer:
tegead.oeipuat geEnca.seeerd. aag uorCeu*
Dat zou zelfs P.§,if. i"n àe hrrid.i.ge
topvo:g rna*ur ee::. enkele keer h.lcken,
Een voorspro=€ lrsa eea flink aantel
puntea kar op àie manier j-n een paa.r

lied.etr§d-en teniet word.en geàaesr en
a.::d.erz{jd.s blijft d.e hoop \roox in oe6:ra,-

d.atiegeva&r yerlcerende clubs, zoals
Iolbert ea §ieuw-§od.en, veei larrger
g:Lorea, wat weer een prikkel voor i.e

nrid.èe}rn,oters is ou zici: te bl{jven j-a-

spelaaear Ie ::tret van 10 tot v{jftj.e ni
nuten komt te vervallen, i:ra&r éaarvoor
iu d.e plaats l:ord.t er i keer va:r doel
ger*isse3d. saarvoor tell:ens 2 nrinuten
uitgetrokken kr:*ne:: woróen. Ire -cotale

speeltijè rËi..L rc.et tLea minuten yer-
Leagd, &airr d.e ued.etr jd. als geireel
bljJft filgeyeer 1 uur en ] kr-rarteir *u-
rer..
:;let geir -Ded.acht, a1 zeg ik irei zelf"
iiie toch bez:*aren mocht ontd.ekkenn kan

àaa:mee terecht í-o de volgead.e SeeI
Èiàtkrart.
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Wsrer*swMffit&

bw**€.ËÉ BLtf€ &w 8Àla. i.
-',icrl aie* r:pgewamde *pi sy ie stijver
d.a.n rea rr&rme sp5"er" ka etijve spier
'qaqkt dat 'beweg{agen minder soepel ver-
lopen" Een **ijve, koud.e epÍer scberlrt
dsard.oor geaakkell jk,
Yooral plo*cel5"nge, explosieve beuegi.agËR
net eiet oï)ge$a3Ëe spj-eren zija berueht;
de rweepelag, em eeheur i.rr àe hrit -
spier is &6"aÍ eerr frae,i yoorbeeld raa.

Eea sporter öoet ee yerstandig aan zija
spÍ.eren op te BEmleB s,lrorms fel te
accelererexn
Beg:rn dur altÍJd set ees sa:miag up €rrr

bëdeËk da,arblj d.at gaede ya^ree ( eoas
vi::ëdi*i:te) Xfea:.ag heJ"pt on àe spieren
sa:m è* houd.em"

hIAfiF{T}íG*W

o Spxa"rwoefeai:*.9re
. B,ekoefmlngen

" 0oöràisa*íe*cef eaiÉgea
Loop een pear eiaute, dribbel yat en
sa.ak lÍeht eprcngetjes of spriag tourtje
(allea ni"et eaxire.el).
líadat d.e anesiaaLàag wai vermeld. ig ea
da huir1 warna beg{nt te no=den, kan ve:r-
volgpnc aaadaeht werden besteed. aan het
rekken ws d.e al opgewaz#e spierea.
rekoefemiagwm
Ise de rek*efmiagen niat rereu.d", raar
houf,t een esfesijng 10 à 20 teLlea vast.
Bekke* geeft aea strak gevoel; het nag
geen pi$n *oem" Ha àe algeme rekoefe-
ningen hrnÉé{È eog specifi.eke spiergnoepenr
roröen gprekt*
coöràisati *-o e f w.ingpn
.Doe àeae o*feningea oe het zerrurstelseL
ea de getmic,hten op seherj te setteu
door de beu*gdageau àie ti.Jdess het
spor*e sarèea gw,akà, enkele laalsa te
het*raIen. 3e H-U. ken yolrden afgesloteu.
doo,r necr epe t€ lopee, vasrbiJ rat
sell"ere em f*l}ere epriatjes lcr:nnen
rcordelx gËt§*kkffie
cCIoï,I§&*rsH!§

. §Íet ebrapt utcppen aa, i-as1»nni-ag,
w"r mlst§-6 uJ.tlopm.

. §ekoefmr;ngm doe*., soals bij de
raffii^::g *g:*

. §iet të "s#,r*e douehe ug aassage,

Eor6 er v*ns:" *at na Pcet sporten
gevomd.e har*siag m ad.embali:ag
aomaaS g*at wcxd.en,
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