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VV.Geel Wit

Opgericht mei 1934

Terrein: Noordwal Le Buren

136190618 RABO Nes2537 Rek

BESTUUR:

D.Kooiker, voorzitter,tel 2156/24OO

M.Bonthuis, secretaris telz 2732

F.tel Schure,penningm. te1- 2254

J. van 0s , wedstr. secr. te1 z 2191

.l .Wifman , jeugdsecr te1: 2669

B, Molenaar, 1id. Lel 2541

J.Oud, 1id: te1: 2276

MEDEWERKERS AAN I{ET GEEL WIT \IELHS
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Ik stapte de deur uil bij de
fyslotherapeut toen Jaritje van
de kapper net voorbij kruam. Hii
zette zijn auto aan de kant en
riep vanafl de bestuurderszetel:
rfGaaste sundag met naar Leeuurar;
den?rtn I'i ou Cat leek me ulel ulat.
Van de vroutd mechl het, dus kon
all-een een nederlaag een fijne
voetbalmiddaq noq in de ueq slaan
De zondagochten u,as ik gespannent
net als vroegerr In dan maakte
het niet uit of ik zelf moest
spelen of als supporter met het
eerste mee ging. Dat laatste deed
j"k a1 vanaf mi jn dertiende " I k
sloeq qeen uledstrijd over en ik
had me heilig voorgenomen nooiL
een rrledstri jd van het, eerste te
missen, l-Íaar ja, ik kuam in En*
schede te uJonen en mi jn voor-
nemens vielen in dui-gen,
Nu ben ik ueer terug oD Amelandu
en alhoeuel- hel eninousiasme
niet meer aan,leziq i-s om met
elke uilueCs*'li jd mee te gaan
rrind ik het prachtig om zo nu en
dan de oversieek ie maken.
Hei sfeertje aan boord u,as als
vanouds, ook a1 uas het op de
oude bot,en intiemer. Vroeqer zat
ik tussen de grote kerels, tegen
r;.,i-e ik letterlijk en figuurlijk
op keek. 7e uraren mi jn idolen.
Zoals mijn leeftijdEenootjes
aanhanqer u,aren van Ajax of
Fei jenoord uras ik dat van Geel
lJil. Achter rr!rand in hand kame-
radenrr volgde uit mi3n mond ("n
met stemverheffing) steevasttrleve GeeI lrit 1t', en ik liet
niet Ajax maar mijn eigen Geel
ïJi t de ïrereldcup tr:innen, ook a1
uaren u,e in die ti jd ni-et eens
in staat de Amelandrbeker te
veroveren.
Die zondag zat ik ureer tussen de
spel ers \Jan het eerste o ítJu uJas
ik de oudst,e van 0nze taf e1. De
geeluritte sjaal die mijn oma zotn
tuintig jaar geleden vDor mij
heeft gebreid had ik thuisgelaten
iJi j ttiederlanders zi;n een te
nuchter vol-k om or'rs helemaal- in
de clubkleuren te sieken om 0nze
aanhankelijkheid te Lonen"

Koos }íolenaar

André (revied

Jozef Yclenaar

Peter Former

Benno Former

Dorus Yoienaar

Wessel Brouwer

George ïolenaar
Wi1leu Beyaard

Dolf Kienstra
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Geppy Veltman

Wil1y Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruyff
Jan Kiewiet
Rudy Bloem

Meinte Bonthuis

Jan Epping

Henk Roemers
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In Inge]anci zou een man van vijf-
tig zich er niet voox schamen
om gehtlld in de kleuren van zUn
r,oereniging de ganq naar het sta-
dion tà 'màken. ltli jn s jaal hangt'
als relikurie in mi jn kameï r maar
0m mijn hart, zit noQ steeds een
geelrrrit, st,rik je.
Ín Holuerd uas niets veranderd.
Het bi-.ls je van Chri s van der UJei j
stond 0ns aI oP te rrrachten. Toch
uas er een verschil. Ik nam niet
meBi als eniqe suPPorter Plaats
tussen mijn idolen, neer ik
st,apte irr eEn heuse supPorlers-
bus n lvli jn *tader uJas ook fil8É r Dat
v*0xspei-de ni-et, veei goeds uant
met hem in de buuit zorgde GeeI
lijit, zelden \roor aansPrekende
resuitaten, Iiet hij zijn mede-
reieigers bii voorbaat ulet'en.
i'n:D,J!'r zeL Jan, t'r,lij zijl anders
niet qeuend te verl iezenrt, en
hi j vertel cie íni i uJaaxaan dat
Iag: zijn sÍgaar. Telkens u,àÍ1-
neàn Jan een sigaar oPst,ak ginq
het goed nret 6eei- UiÍt. Ik uilde
gËÉn geinof aan zijn verhaal
Àechten urant ik kan die stink-
palen uan hem niet luchten. ltlet
penrengde geuoelens heb ik dan ook
àe qelrjkmaker van GeeI iJit be-
groài: (trrKV i 29 had in de eerste
helft de score geoPend) oP het
moment dat Jan st,ond te juichen
om hel doelpunt van zijn oom-
zeqger Frans (af gesproÈen urerk? ).
ten ktr;artiertje later kon ik
(fris) opgelucht jubelen. Geel
Uii t had ureer gescoord en nu
stcnd Jan op zi jn kaurugomP je te
bi jten. HQt berrli js dat het ock
anders kan.
trla de u,edstri jd rserden i n de
kantine de bordjes verhangen en
bleek dat Geel lJit na tuee \reo-
strijden aI aIIeen aan de koP
stond na deze historische oVer-
uinning, Imrners, Geel UJit heeft
nooit eerder in Leeuuarden van
IYlKU ( *n Hood Geel ) geulonnen.
ilp de terugreis zat ik aan boord
temidcjer": uan de andere supportetso
Ëvenals in het busje u,as de stem-
minq opperbesto Geel t it had im-
mers ureer een uituredstrijd rrrin-
nend afgesloten, zoals dat vorig
seizoen bijna telkens gebeurde.

Tevredsn st,ak Jan noq e€n sj.-
gaartje op. Van mij mocht het,
maar ik z0rqoe er uel vcor dat
ik de vclgende keer een extra
pakje kauugor bij .e ireb.

Koos Nolenaar.

De ïien Gebodel-u@
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VoeL de uedstri. jd ?àí-rr

Uoetbal is het belangrijkste.
Ci jf er jezelf b,e9 r je bent, e€
obstakel.
Blijf altijd jezelf.
Sta st,erk in je schoenen.

Presenteer je goed voort
tijdens en na de tuedstrijd.
Geef foute beslissingen al-
leen door aan de l(NUB.

Ga bij jezelf te rade.
7-ie niet al1es, anders ulord

je 9ek.
Pas altijd de voordeelregel
toe o
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ix 0p de Ledenvergadering van
begin september is besloten
om nieuge dug-6u1a te maken
op het hoof dveld. Ítlede door
de hulp uan vrijwillige bouu-
vakkers is dit te realiseren.

Binnen het bestuur heeft zich
een functie uli jzíging plaats-
gevonden. Íï.i.v. heden is
Jan vr 0s uedstrijdsecretaris
senioren en Japik líi-1man,
jeug ds ec retaris.
J.v.0s : uledstri jdsecretaris,
t,el . 2191 ,
J, lrlilman: jeuqdsecretaris,
teI.2669.

Na de Amelander herfstvakant,ie
treft U onze senioren aan in
nj.euue shirtsr uBderom gespon-
sord door slagerij Ben de
Kruijff. Tevens krijgt ons
eerste eIftal ni.eutoe trainings-
pakken van Eakkerij de Jongr

0nze D*pupi1len zijn opnieuut
ingedeeld. ïn klasse 418
spelen ze met de volgende
ploeqen:
l:Jardy Dz
Rood Geel D3
c.5.L. D2
Cambuu r-L eeuularden D3

De contributie van de seizoen
dient U te betalen d.m.v. de
acceptgiro-kaart die U binnen-
kort ontvangt.

Na de herfstvakantie zu]Len de
junioren uJeer langs komen met
de Grote Clubaktie.loten. Stel
ze niet teleur en koop een lot,
ulaarvan de opbrengst voor onze
vereniging is

Het Bestuur.

lLJat hebben u,e toch steeds mooi
u,eer dit jaar. In januari kan
men in ï-shirt langs de lijn
staan, het voor jaar u,as Prachtig
en alsof het niet op kan een hele
mooie zoffi€ro fn al die toeristen,
balend van de douane-r verka€rs-
leiders- of verkeersvliegBrs-
stakingen, hadden ontdekt dat
[Jagenborg t s passagiersdiensten
geu,oon uur na uur heen en uJeer
blijft varen. Dus, o1Ë ! Ameland
here ue come I tn ui j maar ulerk en
uant zomers moeten uri j de buit
binnen hal-en om met Kerstmis kal-
koen te eten. Dus urerken van
rs morgens vroeg to! rs avonds
laat om de toerisi: (maar uit-
eindeli jk :nszelf ) i,e behagen'
En dan, midden in die drukte,
opeens staat hij daar: de zueep
uit Buren, trjiJ-iern Kooiker.0f
u,e za vriendelijk uillen zijn
ons te melden op net trainings-
veld. Naar l.rJi11em, het is nog
maar juIi. Acn jongens ue moeten
maa! ueer eens beginnen. 0P màön-
dag, rr,loensdag en vri jdag trainen
en zaLerdags en zondags een tled-
strijdje. Rustig aan ureer uat
balcontact krijqen" Ïot maandag,
doeq ! UervolEens had hij, bii
de puike selectie van vorig jaarn
vier jonge krijqers gecontrac-
teerd zodat, ue een spelersgroep
hadden van zeventien man. En oft-
Cat die jonge knapen ook u.re1 een
balletje konden trappeflr moesten
de cracks van voriq jaar drr
ureer volop tegen aan om te voor-
komen dat aan hun voetbalcarrière
vroegtijdig een einde zou komen.
Kortom, de nodige inqrediënten
voor een pittiqe voorbereiding.
Allereerst uras daar de Ameland-
cup. I n de eerste uledstri jd ularen
de ploegen aardig aan elkaar ge-
rrraagd, in de luleede uedstri jd
u,as Geel trit duidelijk sterkero
En daar Cambuur de anqel uit de
aanval van Amelandia, in de per-
soon van Jan Bruin, had getrok-
ken zegevi.erde Geel UJit beide
keren met 2-A. De A,nelandbeker +
t,icket li/addentoernooi ging dus
uJeer naar l'.1 es-Buren.
Vervolgens uas daar de b;ker-
uedstrijd tegen fC Leo. Een duel
dat spectacule.ir eindiqde in 5-5
en uervolgens in de strafschoppen
serie verloren u;erd.
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Daarna speelden ur e nog tegen de
ilemsboys (0-g) en verder tegen
het L*ieede en de A-junioren daar
turee andere tegenstanders, heel
belachelijk op het Iaatste moment
bedankten voor hun al ti jden ge-
plande bezrek aan Ameiand.
De voorbe re j"ding zat erop " li/iLI em
verzocht de jonse krijgers noq
even teruq te treden naar het
tuleede maar uleet dat ze klaar
staan 0m bi j t,e springen als het
ncdig isn De seiectie is dus op
zich ureinig geurijzigd t.orVo
'vsriS .ïaar * George ÍYjol- enaar is
er niet rnËer bi "l maar Francisco
lvjetz is tsrug ilaar u,aar het alIe-
maal begun.
Daainaast hebben Ërans Kisstra
en Antenio Brouuer zich nadruk-
keJ.ijk in de voorsLe rijen ge-
meld* UJe 1i jken PSU rrie1, niet
al1een esn elftal" in het veld
maar ook nng ËËn op de bank.
I n de comneti tie tref f en u,e ueer
'ueei t,eq *ns tenriers van vo ri g
jaar. Aileen neemL DTD de plaats
vafi §C -loure i"n en heeft, Black
tsoys stLjivertje geutisseld meL
Sparta*Deinumu LanquJeer is door
d* KNV§ cuÉïqepiaatst zodat ue
Ë€i-r piceg minoer i n ce stri jd
h*h:L:rn en cndergetekende dii
jaar uJaarschijnii jk niet scoort.
ttleinig verancjeringen dus maar
kunnen uJe net zo goed meedraaien
ais vorj.g jaar. Daar is rrreinig
van te zeqgen uranneer je de
andere ploegen nCIg niet in het
ueld ontnnoet hest.
Ailereerst, komt hier de tlalden
op bezoek. UoriE jaar een ge-
duchte tegenstander die een
punt je meenam naar de u;al. Itlu
uraren ze iang ze geuaarli jk ni et.
Fas bij ean 3-ti voorspronq voor
de G eeluli tters ku:amen ze g ev aar-
lijk terug t.ot 3-Z om vervol-
gens in een a1les of niets of-
fensief rnet §*2 uJeqgespeeld te
ursrden ( dceipuntenmakers Joop
Smid (p*n), wlartin 0ud, Fran-
cisco ít:, iz en Jan Brourr.rer (2x).
Dan uit naar l,vlKU in Leeuularden,
Daar rlaaï u,ij vorig jaar onze
eerei;e nederJ-aag l eden en uaar
Geel UJi b noq nooit geb.,onnen had.
lïKU uras niets van cJe ploeg van
voriq jaar Ën 'rri j domineerden
de hel e uedslri jd 

"

Alleen het seolen ging ons moei-
lijk àf. 1-0 bij rust maar 1'2
aan het eind. De brraak.van de
Geelultters u,aa zoet. ( doelPun-
tenmakere Frane Ki-enstra en
Gerard tïetz).
VeruoLgen§ thuis tegen- SParta-
Deinum] de runner-uP die *9t 3

punten uit 2 rr,edstriid,T-zich
i,àt""n gemeld heeft in 4A. A1

nà een iinuut staan ue met 1-0
voor maal ureer uil het scolen
niet lukken. DB bezoekers komen
terug tot 1-1 maar moeten toch
met àchterst,and gaan thee drinke
orn vervolgens in de tueede helft
àreàà"oàód te uorden 6-1.(Doer-
p,rítenraÉers Antonio Brouuer 2x
'Franeisco fYletz, JooP Smid (P"n)
en Arno Ívlo11 2x).
7a gaat dat dus. Een Pittige
vooibereiding en dan 3 over-
ulinningen oP riir doels.aldo
1 3 vooi, í+ tegen. e 

"91 .ldit 1

dus h,ee; op pàIe-Position in
4A. Alleen, Pas met Kerstmis,
als het tafeltje gedekt is,
ueten ue pas echt waar u'e aan
toe zijn.

Henk Roemers.
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Het amateuryoetbal kent een nieuul
fenaneem: de periodetitel. Er is
aI veel Gver gezegd en geschreven
en daarom volgt, net a1s in elk
televisie-sFelJ-etje, hier noq een
keer de uitLeg. De competitie is
verdeeLd in een aantal periodes.
Dlubs i.n klassen rnet 12 ploegen
spelen drie periodesi een van B
uledstri jden en tu;ee van 7 rr;ed-
stri Jden o Geel lri t echter komt
uit in 4A, de enige klasse ln
Friesland uaarin 't 1 teams voet-
ballen, Deae coínpetitie is var-
deeld in ttsee perioden van BIk
tien uedstrÍjden"
In teqenstelling t.ot de periode-
titelstrijd in de eerste di.visie
gaat de titel niet naar de flurn-
mer tuee van een periode, als
de uinnaar a1 een kampioenschap
op zak heeft. Het is dus mogelijk
da! eËn club (in het geval van
4A) beide peri0des upàktor als-
niede het klassekampioenschapn
In dat geval strijdt, de numrner
tt$ee van de eindrangschikking
tegen de klasseperiodekarnploen
van 48 0m een plaats in de derde
kI asse n

Zi jn Br tuee verschilleneie peri-
odekampioenen dan spelen zij
tegen elkaar Bm het klasseperiode-
kampioensehap. Dit is natuurlijk
niet nodig als een van de periode-
kampioenen ook klassekampioen-
schae is" Eegrepen?
lvllsschien uordt het duideli jker
aan de hand van een voorbeeld.
Vorig seizr:en speelde Geel ' l/it
in een klasse van 12 teams. Geel
ttlit zou de eerste pexiBde hebben
geh,onnen, SC Joure de tuleede en
de derde. omdat sc Joure klasse-
kampioen tuerd had Gee] lrit mogen
spelen tegen de klasseperiode-
karnpioen van 48, Ook omgerekend
naar tbJee perioden van 11 ued-
stri jden zouden GeeI U/it en SC
Joure de buiten hebben verdeeld.
ïn het geual 5C Joure alle peri-
odes had qeuronnen zou Geef UJit
aIsnoE §* extra uedstrijden heb-
ben rnogen spelen, dankzi j de
tureede pIaaLs in de eindrang-
schikkinq.
De periadetitelstrijd kulam vo0r
Geel tdit dus e5"genlijk een jaar
te laat, maatr rnj-sschien hebben
ue dit jaar helemaal geen periode-
titel nndiq om te promoveren.

Koos [4o]- enaar * &.

dit ureex de eerste echte
Geel t it krant is van dit
seizoen.

U hem gerust mee mag nemen
op vakantie, voor Z ueken
I eespl ez ier.
de competitie voor de jeugd
nagenoeg stil 1i9t in de
vakanti e.

ex-GeellJi t,ter .Rudol_f tïetz
afgelopen zaterdag (lA/e)
ziJn 300ste rrredst,rijd al-
ureer speelde in het betaalde
voetbal.

hij in al_ deze uedsÈr!jden
1 0B keer scoo tde.
de u.c. in de kantine uel
eens doorspoelt, zonder dater iemdnd aanulezig is.
dit, automatisch gebeurt,
zodat U niet hoeflt te schrik-
I.^-Ktstt.

het n.iet veel eIftalIen enzeventallen goed gaat,

de F-pupillen B oktober u,eerin de zaal beginnen.

u,e iedereen een p rettige
vakantie toeuensen.

- tr'1agda en 'teinte een dochter
hebben gekreqen en uri j hun
daarmee van harte gelutuensen.

de volgende kranL 27 oktober
verschi jnt.

negelniatig ondertror:d
kostrreelgeld
Speel daarom Lotto en Toto in uw

ergen verentgtng.

:.

@
I ldtcxh.l\7
U vutt daarmee
onze clubkas.
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EtoqAa"
GEEL WIT 1

GEEL WIT 3_6
ROOD GEEL 3-5
DTD 3_4
TRYNI,{ALDEN 2_3DRONRIJP 3_3
SPARTA I59 

3_3
DE WALDEN 2_2
CAB 3_2BLAI]WHLTIS 3-1HALLUM 3-1

GEEL I,'/IT 2cEEffiïF- z 3-s
HARLINGEN 3 2-3
CAMBiTUR/LEEuIrAR 3 2_3HALLï,IIÍ 2 2_3FRÀNEKER 3 3-3
DE \dÉ.LDEIí 2 2_2
NICATOR 3 2_2DOKKIIM 2 2_2DRACHTEN 3 2-7t,gzs 3 z_lLSC 3 2_7Osr 2 2_O

GEEL WIT 3
AKKRI.IM 2 2_4
OLDEBOORN 2 2_3
GEEL WIT 3 4_4
ROOD GEEL 4 2_3LSC 4 2_3RENADO 2 2-2GAVC 2 2_2
BAK}IUIZEN 2 2_2
NICATOR 4 3_2TRNSTM 2 2-1
BLAUI../HUIS 2 2_7
HUBERT SNEEK 4 2_O

GEEL I^/IT 4
HdurrcsHAGE 2 2-4
BERGI]M 4 2-3
TRYNhTALDEN 3 Z-3DOKKUM 3 2-3
ZWAAGWESTEINDE 4 2-2
FRIESLAND 5 2_2
GEEL WIT 4 3_2FVC 5 1_1
BUITENF'OST 2 2_1OERTERP 5 2-T
DE WALDEN 3 2-I
HARKEI.TA OPEINDE 4 2_1

AMELAND]A C1

A]VIELANDIA
BU]TENPOST 2
BLIJA
HARDEGARIJP 2
BCV 2
BE QUICK 3

AMELANDIA C2
VEENWOUDEN 2
AMELANDIA 2

'T FEAN '58 2
BROEKSTER BOYS2
BE QUICK 4
BERGIJM 2

GEEL WIT D

EEEL WIT
I,/ARDY 2
ROOD GEEL 3
CSL 2
CAI'tsUUR/LEEUI^/ 3

GEEL 1^/IT E1
LAC FRÏSIA
CA}íBL]UR/LEELhI
BLAI-rd IIIT '34
E \/a

FR]ESLAND
GEEL WIT

4-8
3-4
3-2
2-2
2-O
2-0

]

2-4
3-4
2-2
aaL-L

')a

2-0

3-6
1,-2
)_1
,1L-!

2-0

2-/1
2-4
z-4
1-0
2-0
3-0

3-6
2-4
3-4
2-0
2-0
cn

GEEL I,Í]T E2
OOSTERGO

ROPTA BOYS

----€TEL-{^IIT
ANJI]M
DOKKLIM

TERNAARD

2

2
2

2

2

2

GEEL I{IT A
NICATOR
GEEL WIT
RES

WZS

HARLïNGEN
FRIESLAND
BLAUWHU]S

2 3_5
2-3

2 2_2
2 2_2
2 1_1
2 2_t

2-O
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JAAR ÏHUÏSCLUB BEZOEKERS UIÏSLAG
1972 Amelandia Geel ult 2-2

Geel l,Ji.t, Arnelandia 1_z
1S?3 Geel ldit Amelendia 5-0

Amelandia Geel lrit 1-1
1g?5 Amelandia Geel lrJit 1-1

Geel l,Jit Amelandia J-1
1976 Geel U,it Amelandia q-1

GeeI hjit Amelandia 3-0
1979 Geel lrit Amelandia 1-0

Amelandia GeeI hiit
19?8 Amelandia Geel lrit

.Amelandia Geel tijii
1984' Arnelandia Geel U/it

Amelandia Geel trjit
1gB8 Amelandia Geel trit

Amelandia Geel ,-r]it
ïo taal
Geel irit Z2 ZZ 3 7 47
Amelandi.a 32 7 3 ZZ 17

Het is averigens 0pmerkeJ-i jk dat
Geel ttJit beide uedstri jden tegen
Amel andia heef t BeuJonnen. De
laatst,e vijf jaar uas dat slechts
een keer gebeurd. Van de 32 ont-
moetingen eindigden rnaar drie
onbeslÍstn Dat gebeurde in de
eerste drie jaargangBFrr

Koos iYloienaar.

ffi 'r*.*e{t4t

2-5
2-1

Amelandla Geel hlit 1-3
1980 Amelandia Geel trÍt 1-z
1981 GeeI UJit Amelandia Z-A
1981 Geel ldit Amelandia 4-1

Amelandia GeeI trit Z-tl

Geel lXit, Amelandia 4-1
1g83,Geei rriit Amelandia Z-A

19BZ Amelandia Geel LJi t 4-2

l-5
3-1

6eel ldÍt Araelandia 1-0
1gB5 Geel U,it Amelandia 4-1

Amelandia Geel Ulit 5-1
1986 Amelandia Geel ltit 1-4

GeeI U,it Amelandia J-0
198? Geel lJlt Amelandia Z-1

Geel lUit Amelandia 4_z
1989 Geel lrrit Amelandia Z-O

3-2
2-1

a-2

a2-42
47-82

Kort voor de afloop van de 1aatste
Amelandia-GeeI UJit ontstond ]ichtepaniek. lJaar uraa de Ameland beker?In Hollum eton d ie niet en Geeltrit tdÍst ook van niks. Zo stond
burgemeester Zonneuylle met 1ege
handen toen hi j Jan'Kieuriet uiÍOefeliciteren met de eindoverwin-ning uan GeeI k,it.
lïaar uaar u,as die beker dan k,el?Niet op Ameland, moest het ant-
trtoord luiden, uant de nieuhretrofee moest nog Eemaakt worden.
Maar het u,as ook hooE tijd dat
aan de oude cup nog iets .moeet
uorden bi jgespijkerd ulant de re-sultaten van de laatste driejaar Eraxen nog niet bijgeuàrkt.
0p de onlangs Eehouden leden-
vergadering heeft voorzitterDirk Kooiker de nieuule beker,
met inseriptie, kunnen .tonen.
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Geel lrlít-E2 heef t Eeuoetbald
tepen 0ostergo Ee.

lrJoensdag 28 augustus hebben
k,e aan de vastewal gespeeld.
Het Has regenachtig Eeer.
Het u,as een sterke ploeg.
trje hebben t,oen verloren met 4-0.
[vlaar het u,as een spannende ued-
stri jd.
bJe hadden toch een paar mooie
kansen gehadn
ïn de rust hadden Be thee 9e-
kregen.
ïn de tuleede helft hadden ze
1 doelpunt er in gekregen. Bind.

Lex K"

GeeI hJit í2 tegen Anjum.

ZaLerdag 2 september sPeelden
uJe thuis.
ilet u,as mooi u,eer
Het uas ook een spannende uled-
stri jd.
Maar GeeI ïJit heef t geuronnen.
Íïet 5-1, UJe hadden een paar
kans en .

Anton Kieuriel

De, Jeuod is iario in . .
0ktober.

Na 1 keer verl-ies ud-t tegen 0os-
tergo en ui-nst thuis tegen Anjurn
moesten de EZ pupillen op zater-
dag I septernber uit naar Dokkum.
fvlen ging om half 10 aan boord
met Foppe als leider en de
moeder van Richard aIs extra
steun.
ItJe gingen met de volgende op-
stelling het veld in.
DoeI Richard
Achter Sietze en Theodoor
ilidden Herman Kees
Uoor Lex en PauI
rtJissels Earen Anton 5ip en Tonko.
Ben u,as hel aas zi ek .
In de 'l e heLf t maakte Paul 1-0,
maar ook Dokkum kreeg een paar
kans jes o e r uJas noq een schot
van Herman maar de ba1 in het
net, naast. Na de rust kuam Anton
voor Theodoor.
Sip voor Kees Bn ïonko voor
Sietze"
Dokkum kreeg een paar kansjes.
f n toen hras er ti jd voor een
blessurebehandeling Richard
had een zere pink maar dit kon
Foppe gelukkig oplossen. Na een
uittrap van Richard naar Sip
kon deze 2-O maken. U[f voor
tijd kreeg Herman de bal. Hij
speelde hem door naar Sip en
via Lex kwam de bal bij Anton
die 3-0 kon maken,
Dit uas oak de eíndstand.
De í2 heef t nu /+ punten uit 3
uledstri jden.

Van Uul verslaggever Herman.

Theo Brouuer 1 5

[ddy Pccq 16

Richard Ueltman
ivlaurice Pi jpers
5ip de Jong
Jan Dirk Oud

oktober
okt,ober
16 oktober
1 6 oktober
1 I oktober
27 oktober

ffi HI;lr,ïJÉs
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WEDSTRIJD VAN DE
CTUBBTADARTIKETEN

In de J-oop van dit seizoen
verschijnen vier artikelen van
de actie "Blessures blijf ze
de baas" in het c1ubblad. Deze
artikelen gaan over blessures
en wat je zeJ-f aan die
blessures kunt doen.

Aan het eind van ieder artikel
staan drie vragen. Van twee
vragen kan je de antwoorden
vinden in het artikel. De
laatste vraag is een "algemene
vraag" waarvan het antwoord
niet in het artike.]- staat.

Aan de wedstrijd kunnen
jeugdspelers van 10 t/m 18
jaar meedoen (À- B- C- en
D-jeugd ) .

Stuur de antwoorden op een
briefkaart naar:
I'BTESSURES BLIJF ZE DE BAAS''
CLUBBLADART IKELENTIEDSTRI JD
POSTBUS 515
3700 ÀM ZErST

inzenden voor L6 oktober

Op de briefkaart moet staan:
1. je naam
2. je leeftijd
3. adres
4. postcode en woonplaats
5. provincie
6. naam voetbalclub
7. elfta1
8. de antwoorden

DOE MEE !
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ÀIs je eerlijk bent, geef ook
jij het toe. Mj-sschien dat je
tijdens een wedstrijd soms ever
denkt dat 't weI eens mis zou
kunnen gaan. Vooral a1s het er
hard aan toe gaat op het veld.
Maar wanneer je weer "heel" de
kleedkamer instapt, ben je
vergeten dat je voetbalhobby
toch best rislcors met zich
meebrengt. Dan denk je al gauw
weer: mij overkomt het toch
niet. Ja, aIs je eerlijk bent,
moet je dat toegeven.

Het j-s ej.gen3.ijk ook wel logisc
dat je zo denkt. Iedereen
schuift nu eerrnaal de werveleni
dingen van zich af. Zeker a1s j
met je (sportieve) hobby bezig
bent. Je stapt het veld niet op
met in je achterhoofd, dat Je
we1 eens geblesseerd kunt raker
En dat is maar goed ook want
angst is een slechte raadgever.

"Mij overkomt tt nÍet". Met jou
denken velen honderddduizenden
voetballende colJ-ega's net zo.
Het vervelende is echter dat
meer dan de helft van de
voetbal-Iers in de loop van het
seizoen ongeJ.i-jk krijgt.
Eigenlijk is nu aI te
voorspellen dat de helft van Jeelftal het komend seizoen tegen
een blessure za1 oplopen.
Misschien dat het dit jaar met
jouw eJ-ftal wat zal meevallen
maar gemiddeld raken zes spelerper elftal in een seizoen
geblesseerd. Dat kunnen liehte
blessures zijn maar ook
zwaardere zoals een flinke
enkelverzwikking, of erger Dog,
gescheurde enkel- of knj-ebanden

-1b - -lq -
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MAAK ER GEEN
SPORT VAN

"E'rlen niet aan denken", zou nu
je reactie kunnen zijn.
Begrijpe)-ijk, rnaar we vragen ie
nu toch om er even wel- aan te
denken. Maar dan j-n de positj-eve
zin. Denken over, meedenken over
de moEeli.jkheden dj-e er zijn om
blessures oP het veld te
voorkomen. En rjie zijn er we1
degelijk.
Natuurlijk zÍjn blessures nooit
uit te bannen' Zeker niet in een
contactsport als voetbal, maar
je zult toch moeten toegeven dat
het te gek is, dat de helft van
de voetballers in een seizoen
tegen een blessure aanlooPt.

Dat wijst eroP dat er binnen de
krijtlijnen aardig wat mis gaat.
Vooral met de enkel.

Als je zelf die fraai ogende
lage voetbalschoentJes draagt,
dle de profs ook hebben, moet Je
Je dat kunnen voorstellen. Je
enkel is dan onbeschermd. Maar
dat geldt ook voor de prof, zuJ-
Je reageren. Het grote verschíI
ls echter, dat dl-e
beroepsvoetballers dikwÍJIs voet
en enkel intapen. En vergeet ook
niet dat de profvoetballer
dagelijks traint en dus een heel
goede conditie en sterke spleren
en pezen heeft. Àls Je daarnaast
ook nog geen scheenbeschermers
draagt omdat Je ze lastige
dlngen vindt, J.oop Je onnodig
veel risJ-co. Vaak bl{kt dÍe
scheenbeschermer helemaal nlet
lastig te zltten, zeker de
moderne nlet die bovendien de
enkel en de achiJ-J-espees
beschermt.

We geven Je h1.er maar enkele
voorbeelden hoe Je blessures te
snel af kunt zijn. In de komende
tijd zaJ- Je hierover veel meer
horen in de camllagne "Blessures
blijf ze de baas". Over het
belang van $rarmlng-up
bijvoorbeeld, goed schoeisel,
voldoende tijd uÍttrekken voor
herstel na een blessure enz.

Wat we van je vragen is die
campagne ln de gaten te houden.
Probeer er uit mee te pakken wat
je denkt dat Jouw blessurerLsÍcc
kan verkleinen. Hoe mLnder
blessures, hoe meer
speelplezier. Zo eenvoudig ligt
het eigenliJk.

DOE MEE AAN DE T{EDSTRIJD.
BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:

Hoeveel spelers raken
gemiddeld geblesseerd van één
eIftaI?
Wat is bij voetbal het
lichaamsdeel dat het meest
geblesseerd raakt?
Hoeveel ballen kunnen er op
de cirkel van de mlddenstJ_p?

1.

2.

/l\ // i/

.14-

3.
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