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D.Kooiker, voorzitter, te1 .2156 / 2400.
M. Bonthuis , secretaris , te1 . 2732 .
F. ter Schure, penningmeester, tel .:2
B.Mol enaar, wedstrljdsecr. , te1 .J. van Os, jeugdsecretaris, te1
.I.Oud , 1id , re1 . 2276 .

Geppy Veltman

Wi11y Kooiker
Frans Hulsebos

Frans Kiewied
Frans ter Schure
Ben de Kruijff
Jan Kiewiet
Rudi Bloem

Meinte Bonthuis
Jan Epping

DE KEIZE* Ií DOOD,
,_E VË frG: í6'F,*?€.R ,,

De hoofdpersoon in de roman varl de

negentiende-ee'uurse Franse schri jver
Stendhal, La Chartreuse de Parma,

is Fabrice, ean zestienjarige z0on

uit een voornaarn en machtig ita-
Iiaans geslacht dat Dehoort cot oe

hoge adel en dat zijn positie voor
een qroot, oeel te danken heeft aan

de trourrre aanhankelijkneio jeqens
cie 0ostenrijxse keizer die toËnder-
tijd tevens koning vafl ItaliË uras.

FaDrice, die opgevoed is bij de

J ezuïlen, maar daar ureinig heef t
geleerd, is door zijn com, een

fervent aanhanger van oe Franse

keizer NapoIeon, urat zijn intel-
leciuele bagage betreft bijgespij-
kerd door het lezen van platenboe-
ken over de glorierijke veldslagen
van de grootste veroueraar uil de

Iuropese qeschieoenis. Daarcccr
is zijn fantasie enigzins ap hol
geslagenr Bfi als hij in de kran-
ten leest dat Bonaparte uan [1ba,
het eiland u,aar zijn tegenstan-
ders hem gevangen nielden, is ge-

vlucht en in Frankrijk uoet aan

rrlal heef t gezet, dan ontvlucht ni j
het ouderlijk huis, uaar iedereen
beef,t voor zijn tirannieke oom,

de markies van Del Dongo en

voeqt zich na een avontuurlijke
tocht te voet en te paard dcor
Ziritserland en fl,ioord-Frankri jk
bij de Franse legers die bij.!a-
terioo de strijd aanoinden regen
de iruisische, fngelse en Costen-
rijkse leqers. Van vechten komt

niet veel terecnt, maar ilei uctdt
hi: door zi jn naïve enin0ust;,sÍïB
ccor vri ju;e1 :eciereen met '"rie hi j
in aanraking komt vo0r de gei<

I



maar .urel ujat onbezonnen escapade.
ïoen ik de afgelopen ueek via te_Ievisie, radio en krant de berich-
ten en:cmÍnentaren vernam naar
aan-Lel-ding van het vertrek van
Johan Cruyff bij Ajax, moest ik
onrrrill_ekeurig aan de romanfiguur
van Stendhal denken. fJiet omdat
Ajax-superÈrainer me ook rnaar in
de verst,e verte deed denken aan
de rornan tische trioord_Jtaliaanse
held, inteEenceel, voor derge_
lijke onbezonnen daden is Cruyff
veel_ te ilolLands en dus veeL te
uitgerekend. i.ee, Cruyff deeC me
eerder denken aan llapoleon, de
man die op ruelj.§ujaaï vee-l- grotere
schaal en met vee.L ingrijpender
gevolgen de mensen in zijn omge_
ving naar zijn hand rrlist te zetien
en die ook tot turee keer van zi jn
onaantastbaar lijkende troon uerdgestoten. irjet al_s Napoleon DB_
schikte Cruyff over cen overredings_
kracht en een vanzeffsprekende
autoriteit u;aardoor hij mensen
enthousiast rrlist te maken voor zijnideeËn. Hij eiste en verkreeg van
zi jn medeuierkers en spelers vo-l,_
strekte cncjeruorpenheid aan zijn
beve.l-en en bracht daardoor cingen
tot stand die vriend en vi;ano
verbaasden. Jonge, talentvolie
spe-1-ers zagen legen Cruyff cc ais
Fabrice tegen de keizer van aiie
Fransen en uraren oerei.d zicn nel-e_
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maai vcor ne:il 9r- zi jr :: -' if,i-
valt j-nq in te zer-ten. -;at k:i::',t-';'
in cjeze zakeli-ike en nuc:f,e;!:
tijo niet veei trainers meer vai''
nun ;ul.t-iIer, qeSaan.
iLlat cj at Deiref*' iras i:-: ''l- u;-'i'rrl'
:ilaar net als i.apcleon Keni-ie i-::r'

ionan CruYff zi3n qrenzer; n'-i'-
en rrrilde hi j niet Iuister en

naar uijze en ervaren raad-
gevers. Inoerti j d eiste .r- j ai:-
à"nvoerCer van oestuui, trai'EI
en soeiers een t,e grots cier-:t--
baarheid aan zijn Persc.n, ai-
Èhans'uat zi-jn sPeltechniscne
opvattingen betrof en nu henie:
ure iets derqelijks rneegemaai"ll
Di j zi jn oPtreoen ais traj-;re::
van de cl-ub die nem onÉanKS
alies loch na aan het' hari i'rl:1 -:

liqgen " Het is jammer voor irle'{
en net l',ederlandse voetbai- cai
J ohan CruYf f nu in De ileel
zi;n ii.raterloo neef t gevonaen
en rJe mogen slechts nop en dai
hi i niet naar Sint :'eiena,
,uàt raai (P.tis '-Sairr-Gel'r'-'
verbannen zaL rlorden, uanl van-
daar is aiti;c noq teiugkeei
m0qelj-ik, missci-rj-en n:"el zrt
kei zer, naai L0cr, uei z:=
insp j- rerende trainer van eer'
vaderlandse toP club.
lruvff zal'r.rei ncoit ir c:3 1;1;-:':

uaarin dat met l.' aPoieon 3:na-
parte het gevaJ- is qeureesi
tot de verbee.Loing van oe l'i-eil-
ciers spreken oat ovei iletr
biaiiotheken uorCen voi qe-
schreven.
le jonqe sPeleis vBt-r i iax di "
hi -j in korte ti j C lo'u sia:i?':
aan net voetbalfirmament'";ist
te vormen , zulien, anci ers dai
Faorice uitr-a lnartreuse orl
Farme r u91 neel qauu.t u/eEl iTlc:
bei de benen oP nei voetlai v-= ' c
staan, maar oat, neemt nlet
ueer dat met he: vertiek var
ie eicenzi-nniqe IruYff ?eit
perr-Jde i;, 0e eJerla:l:e
voetbalhistorie is ai ?es I :-,:-.
-ËL VCet;)ar uaa:i?e -:J"f
uisc 'uB inspire::en zu: I e;-' u'::l

in ae ko$enae :aren i'3?:s:- i -
: j -:'. ^: .,'- I : -ik T: SSgn.:r*'\ l-'Iilr:À,'

i:rans i-i.
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CM}ffiS - I§TÏSCE RESTÀUEÀ].ITÉEsr(r(rr3l-l)K*
* ïr1.dag 8 januari j.1. hield Geelldit

"xar ledenvergadering. De .opkomst was
n;"=5 ;Etr-houding erg goqd te noemen enja: rcnd sasschien haar oorzaak dat er
ee: b,eLaagrl-k punt op de agenda stond.
$it punt betrof het-ia te voeren boe_
te srsteerc ïoor senioren bij het niet
verschi.joer ïan een yedstr{d zonder af
te zeggen.Over dit systeem is a1 veel
gezegd en ook op die avond bleek het
een langdurdg onderrerp van gesprek.
Het getuigd ieder geval niet van een
goede mentaliteit, anders was of is
zo'n invoering niet nodig.
De vergadering stemde voor het voor_
stel en dlt houdt 1n dat een speler die
na de winterstop dus nleÈ versch{jnt b{j
een wedstrijd, zonder geldige red.en, een
boete moet betalen vóór de volgende
zondag van f 25,_.Bij een eventuele keer
darop komt er steeds een bedrag van
f 10,- erover heen. Dit voorstel zal
verder besproken r,rorden op de leiders/
trainersvergadering van februari.

x Het l,{addentoernooi za1 dit jaar va11en
in het weekeinde van 29 rei. Het wordt
dit jaar gehouden op Texel.

ts Zoals U weet doen .Ios en Ànita Bulté
a1 enlge jaren de lotto en toto zaken
voor onze verenigiqg. Het bedrag wat
ze binnenhalenvooriqèà1 I{it is niet ge_
ring.De t{jd die ze iedere yeek voor de
club hebben vrij gehquden is ook niet
gering ge\,/eest

fn ieder geval hebben ze het bestuur
tekennen gegeven dat ze erfiee r*i11en
stoppen, Het bestuur zoekt derhalve
een opvolger of opvolgers.iry-eet U mis_
schien iemand ? Bel Frans,tel. 2254.
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geld en gpede raad

van Heeekerenstra^a.t L2, Nes_Am

telz 2425.
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ffi
VERZEKERINGEN

J.TH. tvtETZ
STRANDWEG 12
BUREN

odvise,tr ;n verzekeringen
rlnonc eringen en hypoiheken
telerocn 200ó

''; De feestavond van Geel Wit wordt

niet op zat-erdag 13 februari gehou-

den, maar op ZATERDAG 27 FEBRLTART.

',' 0p zaterdag 6 februari is GW-5 aan de

beurt om oud papier j-n Buren op ie ha-

1en.

A.s zondag 24 januari hebben we onze

2e INSTUIF MIDDAG voor a1 onze ie,.ien

ln de kantine. ledereen van de famllie
is hier vanaf half 3 welkom. U kunt

klaverjassen en sjoelen en voor de kin-
deren zljn er spelletjes en tekenfilms.
De 2 overige middagen zljn 7 en 2l fe-
bruari .

0p woensdag 10 februari ls er rveer

voor a1le leiders en trai-ners een ver-
gadering in de kantine. 0p deze avond

za)- er ook een video-band worden ver-

toond over het coachen en trainen van

jeugdvoetballers.

Dat veel mensen de spelregels van lret

voetbalspel niet goed kennen wisten we

wel. Zelfs in het betaalde voetbal zle
je het nog regelmatig. 0m de spelregel
kennis toch wat te vergroten organrse-

ren wij een aantal SPELREGELWEDSTRI.JDEN.

Zaterdagmiddag 6 februari; C/B-junroren.

Aanvang hal-f 2.

Zaterdagavond 6 februarl: seniorer),aan-

vang B uur.
In/e rekenen op een goede opkomst riaar

het voor een ieder een goede zaak is.
Verder op in deze krant v'indt U alr'ast
een voorproefje van enige regels.
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Busssoess gL tJF ze l€ e*a.s (S )

-ló,1- hel anari jj_ e !crdrrJi-: !KSIE Ooef Van Ce f ek_
lpf qni n--,,. -: -u= Errarigcri js het VocrKomer Var
-1'.^-ressuies. Íanneer -i :e -:i<:=f_--Tin:Èn O! Cp ;'Uis-re ,Jrl_JZe ,_::_
vreL:, zu: i ell z.j ce vclgena?
gunsliqe effect,en leoDen:_.D aË
c^i -*^..!J I sL Ell.

De basisspanning
uJOrdt verrninderd.
minderde spanning
betere docrbloedi
spier plaats.

van de spier
Door de ver-
vi-ndt er een

ng van ci e

De-lenqte uan de spier tussenbeide aanhechtingspunten rr:ordtgroter gemaakt. Doer de groterej-enqte uan Ce spier kan de
maximaal re Ieveren spierkrachtgroter u.rolden.
Ien spier die goed op Iengtegerekt is heeft minder kans opeen bI essure.

HCI[ IYIOET U RIKKIN ?

Lichte rek
Als U met een rek begint, ooe daneerst 10 toi 30 tellen 1íchterek. Ueer niet op an neer! Gazover tot U een lichte spanningvoelt en ontsnan U terrrlijl U indie stand biijft"
liet spanningsgevoei moet afnemenals U de stand vol-houdt. is ditniet het gevalr v€rLichi A"n despanning een Deetje en zoek een*?tï. van spanninq cjie U prettigvindt.
De licnte rek vermindert scier_spanning en maakt de spi=rrrreei_sels klaar vlcr de toenemende r€kr
Toenemenci e rek
Ga na de lichte rek langzaam overin de tcenemende rek iirr".zonder op en neer te veren, Gaeen fractie van een centimeLeiverder tol U opnieuu een lichtespanning voelt en houdt die 10tot 30 te.Llen voL. Doe dit a1le_maal rustiE en beheerst. Dezespanning mcet ook ueer verminderenlai-s daf niet gebeurt, verlicht despanning dan een beeije. le roe_nemende rek uergroot het soier_beuustzijn an bàvordert ce
soepe-l_heid.

Ademen

De ademhal_in c rnoet
ritmisch en Jeheers

Kard. de Jong*eg I , Nes {Arn. I

Tekfmn 0519t - 2345
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BEN DE KRUUFF

hoof dw eg4 tsLlREN

DANCING

srRAh,§wEG 4{ FdEs

4.;
,DE UCHTBOE! "

voor Ëen rekoefening v-ci''.lve:
moei i:uigen arlemL tJ tegelr jr-r'. i'-i,c
uit, ,u.raarbij tj tijdens nel v:--
houden van de re< rustig Joo:-
ademt.
Hou:t rl de adeir, i,ir:i ir lis : ::,e.

net :ekken Dent. -1s eer reh-
houciinE UiLr natuulJ-i jke ateÍ'ni;r-
lingsritme verstoort ci verhi r, ;s1.,
Dent ! duidelijk niet ontspai-í,,-í,.
iilaak de rek dan rnakkelijker 2..-e'-
iJ ueer onbelemmerd kunt ader a:r .

-VoETB.^J:íAA.L '-" 'a'e

l-ret vei- kleiner rnaken
t-

(.=a: -S LCCir *-ere;-. Ée - -i;t;: -

t,ier olijven hanqen

(=t' :ir-:q niemano)
Zet ze v

(ti j.ens voetDai qeoruii': -i'
tcuu)

ALieraai 3rr ui:
r'i. pr ipt.s aan Je naí]:.
\ rJ

Afceven die baf
(ne; je een andere 5ar ,iic':l

-r.; . : Ë'S Ëei] i.r,e-]

(ze;<sl schoonrnaker)
f',aa<;,Pt s;:ei areed
( ne: ?c t ri snial veic zei<el,

JLe)uEUd:

(gaan uJe onder rr.rater? )

Ztekenhuisballen
(moeten ze !eopereerd urctcBi-i

Leq r.n neet (uie)
Gor:i trn er voDr (uaarvooil
rn p=tbaI
(oal uiaai ze PeltÈn var maketr



KAMPIOINTN KIRSTTOIRNOOI 1 987

SENIOREN

Ploeg 7

Pau11e Kiewiet

JeLze Nagtegaal

Paul v/d Haring

Bart Molenaar

Frans ter Schure

Johnn,v Ytsma

B-EN C_JiJNIOREN

HAARLEM

Cristiaan de Jong

Niels Oud

André Kooiker:

Peter Oud

Arjan Metz

D-EN E-PLIPILLEN

DUITSLAND

Johan Beklus

Timo Beyaard

Bernard Molenaar

Siprlan de Jong

Gerlof Hofman

Arjan Kooiker

Theo Brouwer

F_PUPILLEN OUDSTE GROEP

HERENVEEN

Mardi-k de Wind

Michiel Bakema

Lex Kiewied

Benjamin h'estra

lulartln Beyaard

E_PUPILLEN JONGSTE GROEP

FEYENOORD

Herman ter Schure

Anton Kiewied

Theodoor de Jong

Daniel Metz

Anja Wagemakers

Bij de senioren werden in totaal 92

doelpunten gemaakt.De topscoders

waren Paul v/d Haring en Sietse de

Boer met e1k 7 doelpunten.

De B-en C-junioren scoorden gemiddeld

meer doelpunten dan de senioren.De

topschutters waren hier Niels Oud,

Peter Oud en Maurice Kiewied met e1k

4 doelpunten.

Bij de D-en E- pupÍ11en werden niet
zoveel doelpunten gemaakt.De beste

schutters waren hier Sander Bulté,
Bas Westra en Johan Bekius met elk
3 doelpunten.

Helaas heb ik van de F-pupi11en

geen namen van doelpuntemaakers.

Er zijn na afloop van dit kersttoernool
toch een aantal zaken die opva11en.

Tk doe hiervan geen bericht in deze

krant,u zoekt deze bíjzonderheden zelf
maar uit.Het antwoord staat i-n cie r.,o1-

gencle geel wlt krant.
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KLEI}TTJE *<ERgí-
TOËR Í{O(, 

' -Zandagmióoag, derde kerstcag
12.Ni uur. ,lp de tribune i-n de
spo rt,ha1 7-iet net zuart van de
mrnsen, zo;uist nebDen uJe Lie

flina1e ( penaiiies ; qtzien van
i, I oËrl-anc-;.;its land, f uitsi an':
rrr inL. -it.eraard is het niet in
ie iaatste rninuut, dan is n?t
urei,iocr penallies aidus ean
toesch0..:uel,
i;m nalf een staa+" er een nie,.:'.'
EeSedIen c: net, prograrnma n1.
de t-DUns.
Splr;iui me"t- oe trocAte van Dn-
geveer een tafel of iets noEer.
lvl et verDeten qez:-chten beginner,
ze ver van ie voren aan de
u.rarminq up.
0ngeveer esn nalf uur gaat r- €t
noq curen vrorcat deze glaoia-
toren de strijc met elkaar
aanoinoen 

"De ,,;arminq uP is ei genii;< aL
de moeite ilaara ani naar te
kij«en, pj,usminus 5l beentjes
met 0aarDrven ailerlei. kie..iren
broekjes en snrrls Devolken
ci e qeheJ-e ra1 van links naar
roaric

rr uJ-rrdL :e:enc en gespronqeil ,
even zitteir en Ër IJeer tegen aan r
ien inacntiq sc:-rouusPel tekent
zi: vJf, i -: -'n r!en af .
lf pn toe ki'i t<t een van oe
spo rters even iraar boven oill te
zien of ?a en ma er nog staan,
uant dat zi- jn ui-teraard iiun
;rf,ltsle suppor'-ers.
Speaxer J " van 0s, roePt onr dat,
de pioegen Ajax en P.5.V. zLcr'
qereeC moeien rnaken.
Tien spelels vlieqen naar ie
kant om de instructies van uie
oan cok in ontvangst te nemen.
fe ene nelft komt aIs zicl-rzel--r
teruq, de andere helft als over-
qooier met een nocfd en armen.
Ik besiuit cm Ce eerste u-redstrr jcj
even mee te nemen, uant ais het
vrerra-l- nel za leuk is als Je
llarEing up al uias dan belccft
het- n0q r.!a! te 'uorden.
P re:ie: ''e!' 1 gaat oe zoeíii er
eÍr .1..J. 'J.: í, -iga starten, :e
aft:aC ve::ccPi even stroei:eS
r:.r ani Llie geeft'rem de eeISte
trao t -,aar ais Cat qeoeur; i"s -an
D:ee;<r- 'JE ':el .os.
Fanalie< st;iLen bei-de teams
zic: 3-1 0e :a.L.

Agrtotredrlil/
Art'Eeland
Agenr CITBOËN. PEUGEOT
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{ persoons appartenenten
het gehele Jaer 6eopend

In voor en naseLzosrl Eeer gesehÍkt
voor verenLgÍngsn en vergad.eríngea
tot t 2§ personenu

ffi€aomnnega § &§ee,eJ. ?@r ffi§B

De strijd is beqonnen, uaar xt
bal is zijn ook de speiers, te-
halve Ce beide Kespers, cie
staan zenuu;achti g te ki jken
vanuit hun doel naar u.raL zicl-
allemaaL af spee j-t.
De tr.r,lee scneidsrechters zien nri*
ailemaal rr;at ruim en caarcrc:
uorCt er nog uel eens ean nanis-
bal of een uitbal over het
hoofd gezien.
fJiet erg overiqens uiant het r-ro,nt
het spel a11een ;-naar ten qoecE.
fr uordt snel maar voorai- erl
sportief qespeeld, urant hei.
arbitrale duo noeft niet een
keer te fluit,en uegens rui! cf
gemeen speI.
Daar i.k het schouuspel uanaf JË
tribune gade sIa, rL;ii het nc!
u.re1 eens dat ik a1l_een de oei oe
keepers maar zïe rr.rant oaít is
de rest onder heÈ gedeelte ven
de trÍbune ve::du.ienen.
t-i-ctseiing zi;;: ze er _?e:,
spe-l qoift op cn ,reer er; is
:ce iens dat i. --,a af l:,_ -:.=

uit,siag niet eens u/eeï, iiae:.
cat za) uJel Lij je Iei:ir_.
bekend zi jn.
Daarna zie ik nog de rr-ledstrr;:
Cambuur-Heerenveen. Het vell tS
kleiner gemaakt omdat de
ploegen kleiner zijn.
3ok hier uordt alles uit c:a
kast qespeeid. fk zLe Cieuner-,
op de paal en tu,,ee scnl_tterarcs
do elp unten .
5cl-crs zi jn er niet zcveei,
i.eoere speier is vee-L maar K,i:
aan de bal , en zc hoort het. :cí. )uant zaalvoetbal spee 1 je srr . =en met de gehele p1oee.
Als ik daarna nuisr.raarls !à,denk ik, zoiets moet qeujocn
ieder jaar r.sant dit i; Dra.r-_: g.

J dl, L o

LiCU

ZC

dnoq is.tenij

knerïsËr=a
ilw vaÉMarà * ilPe€MlisÉ,

e*dd asrl {wkeamb'#rins

q€gwtre gE Ms.&-q,t

\rÉRt{ctuR, yAm

FIEÍ5EN -
TAfiÀE MS

"srEarumwame

&ë MffiË&
§trend s ë h*rera *el c §4t

lt



I
WÍST (J',
dat de standen in het Kerstnummer

ondeisteSoven stonden

cat Cat. kuam omdat de redakt'ie
er onci ersteboven van ii;as

dat tijdens net (ersttoernooi
geàpee-l-d uercj met een cal die
,eer docr Ben de Krui jf f uras

ffienoden
dat volleijbalkÍjken op zalerdag-

avond niet za sl-echt i's voDr
vaetoa]lers als het staPPen
op zorn avond

dat net noq steeds uraait oP het
nocf dvel C

dai er daal;rn n3rj best ulat reclaÍna-
borden qePlaatst kunnen ulorden

dat. Geel-,LJii tot op heden ( t ggZ-Ag )

185 doeiPunten achter de oren
neeft qekregen

dat ze echter 235 keer heeft ge-
scoord in diezeLfde Periode

cat Geel-'Llrt 2 de minste doel-
punten teqen neeft en Geel--
'Jit E oe meeste, maar die
ceqinnen Pas

dar u,anneer je net niet met de
trainer en/cf bestuur eens
bent, je gerrroon "rlegbli 

jf t
dar zoiets j-n net betaald voet-

bal- moqelijk j-s

Cat dat ureqolijven van je ulerk is

aai zr:ieus ook bij de amateurs
i,.rei qebeurt, maar dat is qeen
riregblijven van je urerk

oat dat dan ook vaak niks met cie

leiding te maken heeft maar
meer met de zin van detrsPortll
man of met de Pijn in net
hoofd van de vorige avond

dat dergeiijke dingen rtaardigtt
zijn t.c.v. je medesPelers
en lei ders

oar- je cP cjie nnanier de ci'-ll
Íceircriijk dientrt
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u*ij feliciteren de volgende leden cire

komende tijd jarig zr,jn:
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Marlin Boelens

Meinte Bonthuis

Wessel Brouwer

Theo de Haan

Frans Hulsebos

André de Jong

Andrin de Jong

Emiel Kienstra
Robert KÍenstra
Frans Kooiker

Jaap Metz

Harrv Meyers

Bote PÍet Smid

20 .ianuarr
15 februari
19 -,anuarr
9 februarr

23 januari

6 tebruar.
11 f ebruar-i

15 februari
6 februari

12 februarl
20 februari
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ÍrK,vsÉíghl-
Met Geel Wit naar een wedstrijd van

het E.K. in Duitsland.Realitelt of

utople ?

A1s het aan het bestuur ligt wordL

dit een realiteit, want er is namelijk

in de laatste ledenvergadering besloten

om kaarten te gaan bestellen. Uit de me-

dia weet U a1 we1 hoe moeilljk dit is '
maar we gaan het in Íeder geval proberen.

Afgelopen week is er in ieder geval een

schriftelijk verzoek ingediend blj de KNVB,

waarvan we in februari een bestelformu-

lier krijgen toegestuurd.

llit onderstaand schema hebben we voor

de eerste wedstrijd van het Nederlandse

e1fta1 gekozen, omdat deze datum voor

een hoop mensen het gunstlgst uitkomt.

Deze wedstrijd tegen de Sovjet-Unie wordt

gespeeld op zondag 12 juni in Keulen en

begint om 20.15 uur.

}IOCHT U ZIN HEBBEN OI4 MEE TE GAAN , GEEFT

U ZTCH DAN ALVAST OP BIJ ONZE SECRETARIS:

TEL. 2132.

In de G\,V-krant van februari zullen wij U

hierover meer mede de1en.

Hieronder voor U

land in junl:
12-6: Nederland

15-6: Nederland

1B-6: Nederland

het schema van Duits-

Sovjet Unie

Engeland

Ierland

20.15 uur.

17.15 uur.

15.30 uur.
slriterS uriinLandel

fte6 - amela - Q!L4

oruderlinge
Brandwaarborg Maatschappij
'AMELAND' w.a. anno i888

Het adres voor AI- uw verzekeringen op elk gebied.

Bij oni deelr u mee in de winsr .

InÍ'ormeer vrijblijvend oÍ korn eens langs.

oo
Ri:t ran Doniaweg 14 NES Wrel.0519l-2608 Metetkà.Vóetkaa
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VRAAG:

A1s hij na zijn uittrap de ba1 in de rich-
ting van het andere doel gaat, spurit ie
doelverdediger, in het veld staanCe, ,lr,

scheidsrechter. Wat doet de scheidErech-
ter; hoe en waar hervat hij de wedstrld J

ANTWOORD:

De scheidsrechter onderbreekt het spe1.

De doelverdediger wordt definlrlef i.er-
wijderd . Het spel wordt voortgezet rnet een

indirecte vrije trap vanaf de plaals i,,aar

de doelman stond, toen h!' de schei dsrech-
ter spuwde.

VRAAG:

Een speler loopt het speelveld af en slaat
een toeschouwer die buiten de afrastering
staat. De schej-dsrechter heeft a11es ge-

zien. I,,,rat beslist hii ; hoe en waar zet hij

het spel voort ?

ANTh'OORD:

De scheidsrechter onderbreekr het spel en

stuurt de speler weg. Hij hervat met een

scheidsrechterbal vanaf de plaats lvaar de

ba1 was toen afgefloten werd.

Commentaar:

Voor een geweldadige handeling binnen of
buiten het veld gepleegd, moet de Caier
verwÍjderd worden. Het speelt geen ro1 wie

het lijdend voorwerp van de geweldadige

handeling is: tegenstander, medespeler,

scheidsrechter, grensrechter of toeschou-
wer.

De overtredibg vond buiten i"ret speel vei ci

plaats. Een di-rect tegen de overtreder
gerichte spelstraf is op die grono ,jan

niet rnogehjk. Een vrij wild verbreide op-
vattiilg was, ook 1n de ons ornringenrle

landen, iat toch met een inriirecte -,.rile:

schop hervat diencle t-e worden, orndat Je

GROOBEA}IDEL
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scheidsrechter het spel moet§ onder-

breken om een dlsciplinaire starf-verwli-

dering- ten uitvoer te brengen.

De FIFA echter heeft 1n dit soort zaken,

zeer onlangs, een duidelijke uitspraak

gedaan: a11een de overweging dat de over-

treding buiten het speelveld werd ge-

pleegd Ís bepalend en dus is de hervat-

ting een. . . scheid srechterbal

Hier nog een voorval:

Het was a1 een paar maal voorgekomen dat

een speler na een lange aanloop een in-

worp produceerde die het effect van een

voorzet had. Er ziin splers die dat ver-

schrikkelijk goed kunnen bv. Eri-c Gerets.

Bij weer zo'n dreigende inworp-voorzet

meende óén van de tegenstanders er we1

wat op te weten. Hij ging binnen het speel-

veld p1a tegen de zijlijn aan staan bjj de

plaats waar hij de inwerper kon verwach-

ten. Deze doorzag onmiddellijk de bedoe-

ling en protesteerde b{j de scheidsrechter.

Ja, en toen ging die in de fout. Hoewel

de tegenstander niets anders deed dan op

die bepaalde plek 'staan'- geen gespring,

geen bewegende armen of benen' geen ge-

schreeuw- beduidde de scheidsrechter hem

dat h{j daar niet mocht blijven en wees hem

een plek aan blnnen hte veld op een me-

ter of twee(?)van de plaats van de inworp'

Nie ,mattd reageerde hierop, zelf s niet van

de bank, terwijl de tegenstander helemaal

juist gehandeld had !
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