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- GEEL -

REDACTIE GEEL WIT \IE ..S:

Gepp_v Veltman

Wl11y Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewled

Frans ter Schure

Ben de Kruijff
Jan Kiewiet
Rudi Bloem

Meinte Bonthurs

Jan Eppinr

!rË§ Jv vrll- UI
L'

lr

0p paaszaterdag 2 april komt Geel i{it2
het oud papier ophalen in Buren.

Woensdag 6 april ls er weer een be-

stuursvergadering en de week daarop is
er leidersftrainersvergaderÍng. De be-

trokken mensen krijgen voor deze avond

nog een agenda, daar de vorlge vergade-

ring niet een bljstere grote opkomst had.

fn een van de laatst-e GW kranten heeft

u kunnen lezen dat wij een opvol ger zoe-

ken voor onze T0T0 en L0TT0 mensen: ios
en Anita Bulté.
Tot nu toe hebben wij nog geen reacties
binnen gekregn en daarom doen wt opnieuw

een verzoek aan a1 onze lezers: heeft
u belangstelli-ng om dit werk over te
nemen of weet u misschien an.dere mensen

bij u in de buurt laat dit het bestuur
dan even \reten. Bedenk we1 dat dit werk

niet betaald wordt, maar dat het puur

vrijwilligerswerk ís én was !

'k 0p dinsdag 23 februari l-rad hct bestuur
van GW haar jaarl{jkse vergadering met

onze zustervereniging sc.Ame,Landia en

een afvaardiging van de FVB.

De vglgende punten zijn deze avond be-
sproken of naar voren gekomen:

- promotÍeactlviteiten jeugdvoetbal,

- een mogelijke vernieuwde bekeropzet,
- scheidsrechLerwerving,

- waddenregeling.

- aanvangsLgrier u.L t\^.edsLrr-.iden .

- paasprogram,lrla.

Het was weer een nuttige vergadering en
Ín de maand april komen wij met Amelan_
dia nog een srond de tafel.

M.Bonthurs, secre:ar-- s, :=_
F.ter Schure,pennlngmeester
B.i,Ío1enaar, wedstrijdsecr.,
J. van 0s, jeugdsecretaris,

--.Oud, 1iC. re1 . 2276.

rol aa</. --)+

te1. 2541.

te1. 2191

-::=a \MnT:_
fli

'S,TEB

V. V. GEEL I,{IT

Cpeerrcht mei 1934.
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VERVOI6 g€sLufrLy{

In het weekeinde van l! =-e- :1= - .*,

naar Texel om deel te ae:=.. .,.,- -=:
I{adcientoernooi. We hebbe.. . , _. -_'
weekelnde een kampeerboer:=:,- _ -: cn-
ze beschikking met een cap.--_=_- van

B0 personen, dus ruimte ge;trt=: .::r

supporters die mee wi11en gaa-..

A1s er mensen zijn die mee wi-_:.. :aar
Texel dan zljn ze van harte r*e_..__. per

overnachting betaalt u f 10,- e.,:__.r-

sief het eten en u dient zelf .;,:c: ver-
voer te zorgen naar Den Helder. \'c,jr
meer inlichtingen en evt. opgave kunt
u terecht bij Jan Oud in Nes,tel . 2276,

Het einde van het. seizoen nadert a1

weer

snel en ieder jaar zjjn er spelers die
het voetbalgebeuren,helaas, de rug toe
keren. l4ocht di-t het geval zijn dan

graag vóór 1 'juni a.s. dlt even melden

bjj de secretaris, te1. 2732,
(dus 1lever nler bU je leider of rrai-
ner )

Qnze jeugdsecretaris J.van Os is ver-
huisl . hjn ni-euwe adres is:
J.van 0s

Lege Miedeweg 4

9i63 JR Nes Tel.2191.

horËL öe lonq
bondshote]
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tel,.2W,3 A'UELAND
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BK VNN EN fuAÉQ Hgr. ,.5,D.
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*s/a klt"ip
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?ROGRA$'í;T'A
ZATERDAG 2 APRIL

BIRDAARD B _ GEEL WlT B

GEEL WIT C _ A.S.C. C

HALLLBI D _ GEEL LIIT D

GEEL WIT Ei - OUhE SYL E1

C.S.L. E2 _ GEEL WlT E2

MAANDAG 4 APRIL

OERTERP - GEEL I.^/IT

GEEL WIT 2 - DRACHTEN 5

GEEL 1,\ITT 3 _ OSI 2

F.V.C. 5 -GEEL],^/IT4
GEEL W]T 5 _ NICATOR 6

ZATERDAG 9 APR]L

DROGEHAM B _ GEEL WIT B

GEEL WIT C _ G.S.V.V. C

ST.ANNA D _ GEEL WIT D

GEEL W]T E1 - V.C.R. E1

STIENS E3 - GEEL WIT E2

ZONDAG 10 APRIL

7§e@
Nffi-@,7

TOLBERT
GEEL 14IIT 2
GEEL I,íIT 3
FRIESLAND 5
GEEL I^IIT 5

- GEEL W]T

- TRYNWALDEN 3
_ NICATOR 5
_ GEEL \,'IIT 4
- FRIESLAND 8

t* !{e&*d+Vq

# 7€r,;#zo
ZONDAG 17 APRIL

GEEL WIT _ WILPER BOYS

?BEïT'G
*

E
*

*

?AASDAGET(
q,e0{cÏ|€

*

WA&HMB&NG
FAS§&GIEHS§!EH8ïElT B.Ir

REEllEc 4, 9163 cv xeslAi,tElAti»

Tel-ef,oon:
20Ol : ialichtingen verrrektijden
6Í Í !: reserveringen en verdere

inf orrnàtí.e
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F -PUPILLEN
I. v.m. de opening .,'3" je :-,=':;e sport-
ha1 in Ho11um mochtel c:.ze:.i)i-11en een

toernooi spelen alcaar .1:-_ :e:i:of hier
onze F-pupi11en cie :::.-,---'_ :ok a11een

maar in de zaal \,-ce:: = ' 
-' 

=:.. ,,.ls dat
kwam goed uit.Di: a__== .,::- plaats op

16 maart en om half - i-€_sce let gezel-
schap af naar Ho11um.

Er waren 3 ploegen gevornd:
GEEL WIT:Richard Veltman,paul v.d.!{a1,
Lex Kiewied,René Kiewied,Michlei Bake-
na en Marco Kooiker.
P.S.V. :Erwin Oud,Co11in ytsma,Kees

Brouwer,Friso Mosterman,Martin Beyaard,

Sietse Wilman.

FEYENOORD:Sip de Jong,sander Metz,Da-
niel Metz,Mardick de tr{ind,Benjamin i{es-
tra en Taryadi Boelens.

Er moesten 5 wedstrijden van 7 min. wor-
den gespeeld en de pupillen bonden met

veei enthousiasme de strijd aan en tus-
sendoor kregen ze een dorstlesser in de

vorm van ranja.Om zes uur v/as de strijd
gestreden en de eindstand was:

1.P. S.V.

2.,GEEL WIT

5 . AJAX

6 . FEYENOORD

B punten,

7 punten

3.TWENTE/AIIELANDIA 5 punren.

4 punten.

3 punten.

Na afloop kreeg een ieder nog een vaan-

tje en keerde men moe maar yoldaan naar

huls.
Ondergetekende bedankt de organi-satie
voor dit festijn,de heren Brljker en

Wijnberg en ook de mensen van Geeli{it,
*i .Westra,Fr:.Kiewi-ed en J.van 0s.

í vooR

eeooo-ÉANr<À ,/
[fS ca 4d LCKKg? \ (
bakje loppre \ \2

\ NqFR uw wARH€ \ Y
\ BckKsR \ n-
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í
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t o \----

h&Jong
vo he2.,l<erer$lr 3 Yre;. ?/

6EWOON

rrerrste 5. nes.

@Ëb
, te,l,2126

HOTEL " CAFÉ . RESTAURANT

,,9u i{tob"
Yoor al uv brr:lloften
en vergad.e=lngen

Tevens d.e mogeliJkheid.
voor een goed en gtzellig dlnéE.

ïh.BeoowÉR l{ooFDwEG r, tsueEN T6L.A8I

br. warenhurs

,V.D.bRINK

in t,e{ lr"lic ,rr../7uí/
TI.{.I{ENGÉT
Nrg _At{ .**.-'

TéLt 2o*

-4-

F.ter Schure.

ewwëe %



,9peaL+r,ïrz
ery

dss,r HOET Je norr toe.

\ hrrcn-Am, Zm,rteueg 1 7 -/

,rSffiELSrRq
/oon -en

Mledenweg J
Buren*Amela"nd.
teI: 05191-2051

e?ll
\l

Gru*ducc*ea
I

,Ëöll

NE}ERI,A$DSE MI}TMISIÀIIN§BÀ}IK'rekening courant d.eposlto r a
trypotheken spaa,reekeningBn
flsrqncierÍngen pers, leningen

Pnrc.assy ?í € Ë s N T@& r?tfiySfeg
burg"r.raldaotr 2 9l6j ZL ses-Àeelaad

te1: 0l1tt-Zzj6

BOUWBEDRTIF

Fabnekspad 20

L1*'ë i, i.'rXE§ 
AMELAN D

B- fUil'ORTN

Z,axerd,ag 19 naart moesten de B-junioren
aantreden tegen Veenwouden. Tijdens het

intrappen schopte René per ongeluk een

gaatje i.n Theo zijn knie, waardoor Ys het
verstandiger vond dat Theo maar niet
moesL voetballen. Tijdens de wedstrijd was

het pokkeweer, waardoor goed voetbal niet
mogelijk was. In de eerste helft kregen wij

een paar aardige kansen maar di-e werden

niet benut, maar wij waren r+e1 sterker en

beter dan de jongens uit Veenwouden.

In de tweede helft kwamen André, Christi-
ao en Marcel erin voor Sander, Hein en

Pedro en ging Richard naar achteren en

kwam Niels in de.spits. Dit resulteerde
meteen in een doelpunt door Niels: 1-0.

Daarna bleven wij domineren enkwamen er
nog three doelpunten, maar die werden door

scheidsrechter Hulsebos afgekeurd wegens

buitenspel. Veenwouden kreeg vlak voor

het einde nog wel een corner, maar René

pakte de ba1 gemakkelljk waardoor het 1-0

bleef en w{j de winsL pakten.

Maurice K.

werkpl-aats BALLUM-ÀMELAND

'ilï,nï97';"n

\/OOR

GLAg
EEJ
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JLNG íTlÍ APBIL

Antonlo Brouwer

Eddie Brouwer

Ronnie Brouwer

Sander Geurts

Jan Kienstra
Dirk Koolker

Dick Koolker

Rlchard Kooiker

Dorus Metz

Sjors Molenaar

i'li11em Molenaar

Jetse Nagtegaal

Jan van 0s

Martin Oud

Rudolf Teuben

dat

dat

dat

dat

daL

2l
i

B

27

22

Z+

i
IJ

23

79

5

LJ

22

6

1

a
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W]ST U

dat er op 13 en 14 mei het 4e RABO bank

.jeugdtoernooi wordt gehouden.

dat het 2e e1fta1 bijna kampioen is.
dat de topscoorder van GeelWit bij de

E2 pupillen voetbalt.
dat hij er a1 heeft gemaakt mede dank

zij zijn 6 nedevoetballert jes.
hU BAS WESTRA heet ! !

de tegenprestatie van Wl11em de Jong

pas op 17 april plaats vindt
dan pas weer het le thuis speelt.
Amelandia 60 'iaar !:i*:-9.:-,!-.1:tr?1- r
wij haar langs Ceze weg feliciteren.

Parïljrs,

§sN& *gsss§d-
,d&\-

e.Ëddlhe zaab

borLs* oÍrd.bo€sl,rdhleg is bawr>

dat de volgende G\tl krant op 30 april ver-
schijnt(en dat wij haar ook felicíteren)

*1\-/ L§ \\ Ít;rfv-Aír'd-t \ \ #

reg, s*arz/atqt,&

installatiebedrijf doe - let -zelf - zaak

Kard. de Jongweg l, Nes {Arn.)
Telefmn 05191 , 2345

Born{sEDRtlF 
urwr Ë Eef,en v a r.! k$

__È
tevens verzorgd-ng gz.a$rrer.tcen
ea taxe,tlee

tm§-$tÍ tels2ïï7 -

_é _
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HíJ€ TiU VEï\DE'I?
Het werven van vrijwllligers voor

de sportvereniging is een moeilii-
ke zaak.Velen blnnen GeelWit kun-

nen daarover uit eigen ervaring
meepraten.Dat ta1 van zaken daar-

bi j een ro1 sPelen blUkt uif- een

onderzoek dat onlOfrgs is gehouden'

Uit dit onderzoek komen een aantal knel-

punten naar voren die we in het kort de

reví3 zu1len laten Passeren:

- vaste taken op vaste tijden bv. trainers '

- ondankbaarheid en overbelastiglg.Vaak

zoekt de club de vrijwilligers nogal eens

in dezelfde kring,waardoor veel mensen

uiteindelijk afhaken \{egens overbelasting "

- consumptieve mentalitei-t. Met het beta-

1en van de contributie achten de leden

zich ontheven van verdere verplichtin-
gen tegenover de club.Mensen,die zich

belangeloos dj-enstbaar wi11en maken

aan de vereniging, schijnen niet meer te

bestaan.

'Dat deze knelpunten ook bij Geel\dit aan-

wezig zijn mag duidelijk wezen en met

het oog op het komende seizoen houden

wij a1s bestuur ons hart alweer vast.
Hebben we genoeg mensen om a11es weer

1n te vu11en ? Dat hierbij meer gedacht

wordt aan de kwantiteit,de hoeveelheid,

dan aan de kwaliteit mag ook duidelijk
zijn,want is het nlet zo dat je blij mag

zijn a1s je bU ieder elftal een leider
vindt ?

Deze hele ontwikkellng in de sport is
cp zich natuurlijk niet gezond en op de

langere Lermijn zu11en we ons toch bera-
den moeten: HOE NU VERDER ?'l

-7-
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NDENSTANDENSTANDENSTANDENSTANDENS -.:,NDENSTANDENSTANDENSTANDENSTANDENST

GEEL I4/IT 1 4e klasse c GEEL h'IT 5 4e klasse R.

ZUIDHORN
WILPER BOYS

HOOGKERK

FRISO
HAULERWIJK
ZEVENHL]TZEN
SV OERTERP
GEEL WIT
HOUTlGEHAGE
TOLBERT
NIELftI RODEN

GEEL WIT 2 res.

t4_19
11-17
l2-77
12-16
72-14
13-13
t3-r2
i 3-10
t2-9
1a rLZ_)
12-4

2e klasse D

NICATOR
GEEL WIT
nool cgEL
FRIESLAND
ZI,/AAGWESTETNDE
TRYNWALDEN

6
5
7

B

5
5

2-4
1-2
11
1')

1-0
2-lt

)- )

l')

') ').-_:
') _)
1l
-- I

2-o

')a
')a
') ')

1-0
1-0

2-4) /,

l-2
i-0
2-0
2-()

l-2
2-2
,1 ,

3-t)

ftr)- )
2-2
1-1
1-i
)-j
1-Ll

GEEL i,ÍIT
JUBBEGA
TRYNI,\IALDEN

SV OERTERP
0. N.B.
BERGL]I'{

HARKEM,A OPEINDE
ZWAAG\,!ESTEINDE
DRACHTEN
TYN.JE

GEEL WIT 3 res.

2
4
1J
aJ

3
3
3
3
5
2

\3-24
13-15
11-13
11-12
11 11
IL_LL

13-i 1

11- 9
72- 9
12- 7

i0- 6

klasse C

GEEL WIT B JUNIOREN

DROGEHAM

BROEKSTER BOYS

SC VEENWOUDEN

GEEL WlT
B. C. V.
FC BIRDAARD

GEEL W]T C JUNIOREN

B. C. V.
GEEL WIT
BUITENPOST
C. S. L.
G. S.V.V.
A. S.C.

GEEL WIT D PUPILLEN

GEEL WIT
HALLUM
ST. JACOB
r-\/n
ST. ANNA

BEETGLIM 2

GEEL WIT E1 PUPILLEN

OLI,{E SYL
GEEL 1,{IT
FR]ESLAND
HOLWERD

]'LARRI]M

V.C.R.

GEEL WIT E2 PUPILLEN

GEEL 1,íÏT
STIENS
1,'/ARDY

NICATOR
ROOD GEEL
C. S. L.

)
?

3

2
2

2

I
I

TRYNWALDEN

SURHUISTERVEEN
DE WALDEN

0s1
GEEL WlT
STIENS
ST. ANNA

ZWAAGWESTEINDE
DOKKUM

\{ARGA
NTCATOR

O.N.B,
SURHUTSTERVEEN
F. V.C.
GEEL I,VIT

ng Ir'ALDFN
SC LEE[.r\^/ARDEN

BERGUM

HARKEMA OPEINDE
STIENS
FR]ESLAND
ROOD GEEL

2
2
2
2

3

15-25
L5-22
14-18
15-16
13-14
74-L4
L4-14
L3-72
t4- 9
13- 6
74- 2

73-24
L4-21
L4-27
15-20
14-13
13-i 1

13-1 1

14-1 1

15* 9
13- B

14- 1

3
2

4
3
2
5 2-4

3-4

GEEL WIT 4 3e klasse C

5
3
5
4
3
6
4
4
4
5

5

-B- -3-

3
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,18 CLAff)s
Het plaatsen van reclame borden dlt
seizoen loopt naar tevredenheid en op

dit ogenblik sieren a1 16 borden ons

hoofdveld.
Toch willen wij deze vorm van reclame

maken nog eens bekend maken aan onze

adverteerders en andere belangstellen-

den, want mochten er nog mensen zijn

die hier wat voor voelen dan z{jn de

komende maanden uiterst geschikt om

een bord te plaatsen; mooi weer dus

meer mensen langs het ve1d, meer toe-
risten op het veld dus meer naam be-

kendheid etc.
Voor f 775,- per seizoen kunt ook u

uw bord kwijt bij ons: u laat het naar

eigen ontwerp maken of maakt hetzelf,
wij zorgen voor de rest
Voor meer inlichtingen kunt u terecht
bU M.Bonthuis tel.2732.

Dit zijn de 16 bedrijven/insrellingen
die a1 een bord hebben hangen:

SLAGERIJ B.DE KRUIJFF/SPAR

ÀEEGSTRA

INSTALL.BEDRIJF METZ

INSTALL. BEDRIJF MOLENAAR

]NSTALL. BEDRTJF KIEI.{TET.

RABO BANK

ONDERLINGE VERZEKERINGEN

WONINGINRICHT]NG J.DE JONG

BAKKERIJ DE JONG

BOUhtsEDRI.]F Y.H.OUD

BOI]'],{BEDR IJF H . F . KIENSTRÀ

SCHILDERSBEDRIJF APPELMAN

AUTOBEDRTJF AMELAND

GROOTHANDEL J.EDES

MAKELAARDIJ FRIESLAND

CAMPING KLEINVAARWATER

Arstebedraht/ A
ÀmeIancI

f* Asent clrRoËN'PEUGEoT

l§vEEtuG - OtYb€e#o<là cÉl
R€Heqr/€ ucv etl€ ,t&t.eN
,*/7ö'§ - €n BAOq O UOTOW,. -..,%+,

SLEEP EN TAKEI.DIENST

G í ,\reg-Artt let,, 2b{RgEWE

"rrtuae {td Éed.
en banl..r,*

rzaaa,

kak*t§§ípffidl

WtE KENT13€ NrE"Í-

wÀD?öcHÍÉN r4Éï rat. RIET

ISKK€R gt{ a{r€ï DsxrF,

. DE AMELAT.I§EÉ, YISI{RLT

c^" tA- t E E G§T HÀ ^,
EP§ TKLeÀINÉ

DIV. KLSUBEN

VK}'€ TU§§KLÉÀhT6

uiégaan.,,..
ookvw, U
teí: fuao

Tonny eo Mrnet de J*g

-10 -
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eq#-bíI'j s*t-derL:
P-rà!. SFeI

k"Lsda"ï@$o"a, qe$Wr&

tdur{6T«;.a.uea1j

Effi ffiffiLBER
&ÀND6 REgwEG TÉ NES

PASFOTO'S

OIHEKT KTAAR

-rËL:4395."

#gz"X i/ appartwe*rffiWfuo*
{ pereoons appartme.nten
het gehele Jmx geopend

In voor elr nseeLzoan Eeex geschÍkt
voor vereaL6fioge!! en vergaderlngen
tot t 2J personcar.

trcAà§trfi6 § BJeEÀt.

Ldrro
LOTTO VERHUIST VAN ZONDAG NAAR ZATEP,DAC.

Iloesten in vroegere tijcien goudzoekers gro-

te ontberingen lijden, tegenwoordrg krijgt
u het goud bijna op een presenteerbiaad-ie

aangereikt. \{ant in de Lotto zlin er t za'

teragen in april fantastisctre gratis IrrU-

zen Le winnen in cie vorm van echt goucl I

De hoofdprijs bestaat liefst uit een hal-
ve kilo gourl ! !

Vu1 dus snel even een Lottofornul.i.er in
en lever dit in bii JOs EN Ai,lITÀ BLILTE en

kijk 9 ,16,23 en 30 april naar de tr"ekking

op NEDERLAND 3 van 19.25 toc 19.50 uur.

DE LOTTO LIJKT EEN SPELLETJE,

TOTDAT JE '}1 WTNT.

l;fi)trWry**"'ffi hP; r:
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LET BIJ SPORTSCHOENEN OP DE VORM VAN JE

VOET EN DE ONDERGROND.

Over het algemeen worden de waarde en het

nut van een goede sportschoen onderschat.

De voorkeur gaat meestaf uit naar goed-

kope,hypermodieuze schoenen,die weinig

slijten.Maar deze eigenschappen stroken

niet met de functie van een sportschoen.

Een sportschoen behoort namelijk bescher-

ming te bieden tegen vocht,vuil,overbe-
lasting en blessures.
Daarnaast dient de schoen steun te geven,

zonder beperklngen te veroorzaken in het

bewegingspatroon van de sporter.
Verkeerd schoeisel kan aanlei-ding geven

tot struikelen of ultglijden,met a1le ge-

volgen vandien,

WAAROP LET U BIJ DE AANKOOP VAN SPORT_

SCHOENEN ?

Het spreekt voor zích,dat veldschoenen

met noppen totaal ongeschikt zijn voor

zaalsport.Het juiste schoeisel kiest men

op basis van het speeloppervlak.

Sportbeoefeni-ng'op gras vraagt om een

schoen nret noppen.Deze kunnen variëren in
aantal,hoogte en materiaaf.Eeen goede grip
is vereist.Is de bodem drassig,dan zijn
meestal afschroefbare nylon noppen te

preferen,hoewel de schroefhulzen verve-

lend door de binnenzool drukken.Afschroef-

bare noppen leiden bij verkeerd gebruik

tot blessures.Als de grond droog,hard en

bevroren is,dan genleten rubbereb vaste

noppen de voorkeur.Dat geldt eveneens voor

gravelvelden,olschoon er tegenwoordig spe-

ci-al-e graveischoenen ontworpen zijn.De
zool hiervan bevat talri-jke kleine rubbe-
ren nopjes.
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Bi.] zaalsporten +iorden dcor cle harde

ondergrond nog hogere eisen aan de voet
gesteld.Een goede sportschoen is dan een

welkom "maatj e" voor de voet. Een ci:"r:ke ,

verende zooL zorgt voor een gcede schol,l-

demping bi-j iedere landing op de v1oer,
waardoor blessures van de hiel minCer.

snel ontstaan.

Zowel de veld- als de zaaalschoen behcelt
verder steun ter hoogte van de voerholte.
In sporttakken wiear vee-L gesprongen wordt,
onlstaan regelmacig "enkeltjes".
Deze vetzwikkingen van de enke_l zr;r. voor

een gedeelte te vermijden door hoge schoe-
nen aan te schaffen,waarbij de hoog oplo-
pende schacht de gehele enkeL omsiuit.
De lederen versterklngsband ver,.ni_nder.t de

mogelijkheid tot omzwikken.
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CMNMS - I}I}ISCE RESTÀUT.ÀXT

?sAUgE"

$&,ffi$fi.I 81.Doe eerst een algemene warming-up van 8

à 10 mlnuten.

2.Neem de cori'ecte positie j-n(zle tek. )

3.Voer de spanning in de spi-er zover op

dat het net niet onplezierig wordt.

Houd de spanning gedurende 20 sec. vast.

DUS NIET VEREND REKKEN !

4.Schud de spier steeds na het rekken even

los.Herhaal de rekking 5 keer achtereen.

Voer de oefening links en rechts uit.

5.Doe de oefeningen zo mogelijk ook na af-

loop van het sporten.Herhaal minstens

3 keer in de week.

6.Neem bij klachten contact op met een arts.
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Ca slaan doe mel de rechleÍ voet een

;iao zoveí naar voren oal de lrnxer hak
iet ran óe vloe!' koml Oe ilnker knre

Jirlh qestrekÍ yerplaals nel gewrchl van

de /0ofsle voel naaí de achteÍsle voel

zcdal de hak co óe vloer komt.'0eze
,eÍenrng kan zeeí gemakkel!k urlgevoeÍd
ró,oen door de handen legen een muur
Doom oí hek te olaatsen
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Knrel mel 0e rechler knre 00 de vloer:
laàl de lrnker okSel oO de lrnker knle
rusien druk de lrnker knre daarna zover
naar voren dat de hak net nrel van de
v oer Los xoml
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"Ha.er ook voor 7.ÀKEI{I}RIIX^hIrIRK zoÉ1es
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0a l'lren in iangZrt: plaals de rechter voei
naasi de lrnker knie pak írtt Oetoe
handen het lrnkèr 0nderbeen rets boven
de enkel kiik omhoog hcud ce tage Íug
hgl

Ga gestrekl lrggen og de burk. 61 p91
de hflker hand de lrnkeÍ voet. trek de
voet naar de ilnker Drl. pÍobeeÍ de ltnker
knrg yan 69 vtoeÍ o0 te lrekken
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Hahmfumsnk
geld en goede raad

van Heeckerenstraat 12, Nes-Am

te1: 2425.
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plaals de rechler voet v0or hel irnker
Seen anqs aan Ce 0!rtenzrlde van de
rnkeÍ voet iaal nel gewrcht rusten o0 de
lrnker voel nejg met de romp eÍt de
àrmen naar rechlS

Ca t,l1en n kreermaierszrl zer Ce
'.(relzoren Ciaf legen elxaar aan Cr tC rei
0e hand8n lCe durr.nen naar COven) Ce
/cc'voelen vaSi :ek hei boventrchaam
naar ?oren houd hel hooíd rechl oO en
oruk mel de etieboqen trchl o0 íe
Srnnenzrloe vaq oe knreen
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VENZEKERINGEN

J"TH. METZ
STRANDWÉG 12
BtJREhi

odviseur ir: verzekeringen
Íinonc:enngen en nypof heken
teieÍocn 200ó (nrel c0 oerde (n1een Olaals Ce hanoen

zoveÍ naar voren 00 0e vjoe. ta! de

^euoen nog.íechl boven Ce rl,een
blriven díuk le ,ksels en Dofst toveÍ
mogelIk nchlrng de vroer

f z«oeetcE ARMSpTEBEN * 3{0pprGE ARMSrTEREN

3a triien ,n lan_oitl vcuw Ce vrngets
lcater de rlg ,n ellaar slrek de armen
leslÍekl laar acnleren van taag bíl de
'.,ir3nd lot brlna hcrtonÍaal

Pa(.nel íe reclrter hanó íoncernands) de
,4ro. fd-C OCvecla^4St ;:.,e, Je,Jg
/aSl leDiUrk rn0len de berCe tanCen
erxaar nrel xunnen 0lloen een
hulcmtodel
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Ga zrllen rn ranqirl olaals de irnier voel
aan de burlenzrlde van de recnler knre cp
de grcnd. draar met Ce rorn0 naar !rnks.
houd de romo daarb! rechtog
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trn- §rvrl-l LU'*
Per 1 maart voorziet een speciale EK-

voetba11ijn,06-91),22334, het nederlandse

publiek van a1le informatie over het

aanstaand Europees Kampioenschap voet-

bal. 0f het nu gaat over voorbereidin-
gen,uitslagell van oefenwedstrijden,bles-

sures, achtergronden, spelersportrette,
EK-hlstorie , kaartverkoop , een EK-quiz

met te winnen toegangskaarten of straks

in juni over het gebeuren zelf, de EK-

voetballijn houdt het publiek nauwgezet

op de hoogte. De EK-voetballijn is een

samenwerking van de KNVB en de stich-
ting die de normale voetballijn exploi-
teert, Het speciale nummer va;r de lijn

06 - 91122334
bluft tot en met ej-nd juni in gebruik,
rle bestaande voetballijn bluft constant
in bedrijf .

De lnhoud van de EK-voetballijn za1 een

aantal keren per dag worden verwerst.
De opbrengst van deze ljjn komt voor

502 ten goede aan de KNVB, met welke

opbrengst de aktie "het publiek voet-
ba1 vriendelijker te maken" mede wordt
gefinancieerd.

P.S. De aanvraag voor kaarten r.oor de

wedstrijd tegen de Sovjet-Unie 1s nog

niet afgewezen of ingewilligd, derhalve
blUft er dus hoop dat GeelWit er mer

een bus naar toe gaat.
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