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f nige ueken qei eden stond er een
k1ein, onopvallend berichtje op de
sportpagina van de L eeuu:arder
Courant, rrlaarin de franse bonds-
coach Platini, tot v0or enkele
jaren te'en van de beste voet.oal-lers
van de wereld, zijn qal spuwde
over de uJanprestaties uan het
F ranse nationale elfta1. De ploeg
had in een erbarmelijk slechte
uedstrijo zijn laatste kans op
plaatsinq voor de eindronde van
het lJereldkampioenschap verspeeld.
l-lel commentaar van de getergde
coach cutmineerde in de uitspraak
dat het rrrerk van een voetbal-
trainer vol-strekl ztnloos is. Van
aLl-es u;at de goede man zijn spe-
lers had proberen in te nlenten,
had hij 0p het veld niets, maar
dan ook niets, t,erueqezien" Uit
zijn nogal opzienbarende ccnsta-
tering trok Platini niet de toch
voor de hand ligqende concl-usie
dat hem niets anders te doen stond
dan met onmiddellijke inganq ont-
slag te nemen" ttHet ligt niet in
mijn aardfr, aldus de coach, ilmi-jn
tuerk, hoe nutt,elcos dan ook, onaf-
gemaakt in de steek te lalenr Efi
daarom alleen za1 ik mijn contract
uitdienenrf.

lJat Platini tijdens de fatale u.red-
strijd in de duq out heeft moeten
cioorstaan, moet elke trainer in
zijn loopbaan meerdere maLen mee-
maken. lLJat de Fransman met de
I lali aanse naam t,ol uranhoop moet
hebben gebracht, is dat een elfta1
dat tot voor kort als'e'en der beste
ter rLrereld geboekstaafd stond,
zeker als het gaat 0m voetbaltech-
niscrre ktraliteiten, niet in staat
bleek een lakt.isch concept ten uit-
voer te brengen. Voor Platini is
dit des te onbegrijpelijker, orndat
hij bij uitstek een voet,baller rr;as,
di-e op grond van een verbluffend
spelÍnzicht vaak een uedstrijd naar
zi.jn hand uist te zetten. Dat neemt
niet ureg dat zijn uitspraak over
de zinloosheid van de trainars-
functie, hoe zeer ook gedaan onder
invloed van een bittere teleur-
ste11ing, ni-el zander meer afge-
daan kan uorden als een emotionele
uitnarstinq van een gedesillusio-
neerd man.
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Als ik bij misze1f re rade ga _
van 1970 tot 13?/! uras ik trainer
van Geel tri t 1 - Can hebben zich
inderdaad u.rel- eens situaties
vo0xgedaan, uaarin ik de mening
u,as toegedaan dat in pl aats van
een taktische uedsirijdbespre-
king een spelletje klaverjassen
meer resuLtaat zou nebben gehad.lvlaar hel is t,och nooit zo ge_
tr,leest, dat de spelers konsekuJent
een hele uedstrijd j-ang alle af-spraken aan hun laars lapten. De
si t,uaties uaarop hierboven ulordqedoeld, betroffen meestal hetniet of te traag ouernemen van
elkaars posities, het te star
vasthouden aan'e'en bepaald spel_patroon en dat soort zaken. ïn
di t vBrband zi jn me 2 rrredstri jden
heel nadrukkeli_jk bijqebleven:
Amelandia 1 - Geel t iÍ 1, voor_jaar 1§71 in de derde klasse vande FVB en Hal1Uffi - Geel_ lJit, 2
dagen na Grote Sundeklaas j973
in de eersle klasse FVB.
De eerstgenoemde uledstri jd uras
de return van de competiti.e-
opening op het toen nog enigs-zins provisorische veld aan deBureureg, die door Geel tri t legen
a1le veruachtingen in met 0-1uerd verloren. Amelandiats ster-
speler, thans eigenaar van res-taurant De Stuuk aan de 0ranje-
ueg in Ho11um, Jan Botte UlijÀ-
berg, scoorde toen de beslis-
sende goa1. Voor de u.redstri jd
in HoIlum, de topper in de je
kl asse FVB, hadden ure het tak-tisch concept heel grondig door_gesproken. Verschi-Llende spelers
uraren persoonli jk benaderd omhun toch maar qoed te doordrin-
gen van hun speciale taak oftaken in dit concept. De ured-
strijd ri-rerd in a1le opzichlen
een beulijs van het tegenouerge_
stelde van r,lat Platini naar aan-leiding van de uanprestaties vanhet Franse nationale elfta1
heeft berr.reerd, Í\liet a1l_een hiel-
den alle spelers zich perfekt
aan de taktiscne afspraken, aIpakte Harry 0ud zijn directe op-ponent Jan Botte tli jnberg een
enkele rnaa-l_ rrrat al- te stevig aan,
maar het team legde daarnaast
zoveel creaticiteit en ent-
housiasme aan de dag,
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dat, er voor AmelanCia geen houden
aan ulas: u;-t6laq 2-6 in het voor-
deel van Geel- ',rit. Als regel schrij
ven voetballers de lof voor een
goede prestatie 0p hun eiqen conto
en de hoorr voor een slecht resul-
taat op dat van de trainer, maar
deze keer werden de verdiensten
van de trainer onderkend, rrrant I s-
avonds na de rr.redst,rijdr zo tegen
neqenen, u.rerd bij huize Hulsebos
namens de spelers een flink uit de
kluiten geuassen slagroorntaart be-
zorgd.

De datum alleen al van de r.redstrijd
1-,a1]um-Geel lrit maakt. duidelijk
dat van enige taktische voorbe-
rerding qeen sprake ujas qeueest.
Geel Lli t pri jk te aan de koP van
de ïang1ijst en HalIum u,as een
goede, voola"I t"ht.ris le rjuchten
middenmoler En in krinqen van be-
stuur en el-ftal-Ieiding ttas eefl
nederJ-aag stil-z,lijgend ingecal-
culeerd. Als trainer voelde ik mij

natuurlijk verplicht het el-fta]
in de ure der beproeving bij te
staan, maar ten aanzien van het
nut van taktische richtlijnen hul-
diqde it<, aithans v0or deze uled-
strijd, het standpunt van Platini
na de uiischakeling van Frankrijk
vocr het l/.K. in Ilali.d. uiat viel
er te veruachten v an 11 voetbal-
lers die zich 2 dagen geestelijk
en l-ichamelijk hadden afEepeigerd
0p een feest dat voIledJ.g haaks
staat op het Ieveren van uelke
prestatie dan ook. Llie schetst
de verbazing van het kleine gr0ep-
je elftalbegeleiders, en naar
acheraf bleek van de spelers zelf
niet minder, toen vanaf de aftraP
de ene flitsende combinatie na
de andere op de zompige grasrnat
uerd gel egd. De verboutr.rereerde
Hallumers konden op het spel van
de nog nauulelijks nuchtere Ame-
landers totaal qeen vat krijgen.
Vooral- Theo lïetz duarrelde met
de bal volstrekt ongrijpbaar over
het hele veld en deze, naar mijn
bescheiden mening, meest qetalen-
teerde voelbalLer uit de trstalrr
van Tiemen en Duifr speelde ÉËn
van zijn all-erbeste uredstrijden
voor Geel Ui-t.
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De 0-5 uitslag uJas dan ook een
getrouure afspiegeling van de
krachtsverhoudingen binnen de
lijnen.

Uit deza lueede rr:edstrijd valt
dezeLfde conclusie te trekken
als Platini deedi de invloed
\.ían de trainer op het verloop
van de uedstrijd is nihi1, rrr?ar-
bij opgemerkt moet uorden dat
het onvermogen van de trainer
niet verhindert dat er soms
schit,terend gevoetbald ulordt.
Deze beschouuing naar aanleiding
uan een k1ein, maar opmerkelijk
krantebericht is niet geschreven
cm Lrii-1em Kooiker de poten onder
zijn stnel u"ieg Èe zagen, integen-
Ceel, de conclusie kan alleen
maar zijr"r dat het uak of de hobby
vën een voetbaltrainer bÍjzonder
boeienC is, juist omdat, je voor
geen Bnkel-e u,Édstrijd kunt zeg-
Qsn uelke varrassingen je spe-
lers v00r je in petto hebben.

F rans ll .
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Wrer u;
dat Frans ter Schure

lelder i.s van de

dat hij niet meex mee

dat ze met hem erbij
verl ie zen

dat een pinguÍn Écht
kan

uel eens
E-2 pupi

ma9

altt jd

niet vli

dat onze jongens van het 1 ste
e1ftal er gekleurd bijlop

dat de A-junl.oren in het blar
lopen

dat er dus gulle sponsors bes

dat uij Jacqueline en Fransis
feliciteren

dat dit gebeuren op 3 novembe
staat gepland

dat ook een bridge-spel 52 ke
heeft

dat Barcelona met 1-0 van fiaj
verloor

dat B. de K. ui.t Buren hierue
getuige b,as

dat bij ons een zitplaats goe
koper is

dat de volgende krant op 1 de
ber uitkomt

dat de copy v66r 24 november
moet zijn

dat brij alle mannen Én jongen
veel sterkte toeurensen in
maand november

dat onze kantlne een ei.gen hu
numÍner heeft gekregen

dat dit voorheen 0 uas, Ínaar
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fueruu,ezAK
De contributie-notar die U

gekregen heeft, dient v66r
1 november betaald te uorden.
De januari-ledenvergadering
is gepland op vrijdag
5 januari.
De jaarlijkse feestavond staat
genoteerd voor zaterdag
17 februari, Noteer deze
data alvast.
0p vrijdag 3 november 1s de
Najaarsvergadering uan de
F.V.B" in Leeuularden, bJaar
een van ons bestuur hopelijk
aanuezj.g zal zijn.
De trekkingslijst, van de
Grote-Clubactie vindt U in
de Dokkumer huis-aan-huis-
krant van 15 november.
A11e senioren voetballen u,eer
in nieutde shirts van slagerij
B. de Kruijff, Ons eerste
heeft nieuue trainlngspakken
van Bakkerij de Jong en krijgt
op korte termijn ook nog
tassen. De A-junioren kregen
trainingspakken van Bertus
B ud ( t- and- en ZeezLcht ) .
De sponsors ruorden langs deze
u,eg nogmaals bedankt.

VoarnNUllÀFRlcY-

Ergens in het Amelander Gat
Dreven turee palen en een lat
Af en toe trlat pret
met een iiissersnet
fvleer nÍet, Ze zljn het .vandalisme
zat,.

H. OTER.DOOM

Kard. de Jongweg I, Nes (Àrn.)
Telefmn 05191 - 2345
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Als hei om verzekeren, hypotheken en Íinoncieringen goot

T. Töben
1,{. Wesselpad 1 tel . 29BB

Van onze speciale korrespondent,
Zoals bekend st,aat trillem Kooiker
bekend als een bedachtzaam mens.
ïemand die met een zekere terug-
houdendheid zijn omgeving tege-
moet treedt, Het feit dat hij in
de L eeur.rlarder Courant van 1 6
september j.1. al na 3 kompetitie-
uedst,rijden van zijn eerste eIftal
pr.rbiiekelijk spreekt o\rer kam-
pioensaspiraties vraagt in het
licht van het \roorgaande dan ook
om een nadere analfspr
0nze speciale korrespondent is
na de geruchtmakende zrrlart geld
af f ai re dan ook urederom op onder-
zoek uitgegaann ilpnieuu bleek
dat het verkrijqen van infarmatie
een Iasti g karurei is. 0p onze
vragen ovex de nnetamorfose van
trillern Kooj.ker reaqeerden de
GeeI lrit insiders (nret t,e v€r-
u,arren met F-si ders ) zetf s met
noq Íneer terughoudendheid dan
tijdens ons vori.ge onderzoek.
De meeste spelers uan het eerst,e
el f tal rrril den uan niets uleten 

"Ien enkeling urilde slechts be-
vestigen dat tr.,i11em Kooiker van
nu een andere is dan die van
verleden jaar" Zcnder met name
te uillen ulorden genoernd zei dit
sluitstuk van eje defensie dat
tr/i11em veeL zeLfbeuluster is ge-
ulorden, hetEeen zi jn uitwerking
op de selektie niet mi.st, Een
andere niet met name te noemen
speler ( een fysiotherapeut die
tegenuoordig voorstopper speelt)
trlerd zelf enigzins aqressief
toen rri j hem benaderden " 

rrDoor
juIlie voorti jcliqe publikaties
in de zg" ztrrart gel d af f aire is
de beste speler uan Amelandia
niet naar ons overgeschreven,
maar naar Cambuu t/teeuularden ft 

,brieste hij, rrdus ik r,ril niet,s
meer met ju11ie te maken hebbenrtn
En met harde hand ulerden uri j door
deze kneder ruu aan de kant, ge-
schoven,
Aanvankelijk kuramen u,ij bij het
bestuur ( of rgat daar dan voor
door moet gaan) een zelfde Lerug-
houdendheid teqen"

DRANKEN I{ANDEL
annex banzrnetankstat íon
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Gelukkiq liepen uij Ld.tvln tegen het
I j. jf . Deze man van de kantine
rgilde niet met zi jn volledige naam
of hi jnaarn in de krant. [JeI bleek
hij bereid te vertellen rrrat hij
uist: Het besiuur uras teleurge-
steld door de lichte terugual
vor.ig seizoen in de tueede kompe-
titiehelft. ïijdens een bestuurs-
vergadering is toen de vraag aan
de orde gesteld hoe dat heeft
kunnen gebeuren en urat eraan te
dsen valt zulks in de toekomst te
uoorkcmen. Uolgens onze zegsman
heef t toen de penni-n qmeester, di e
als kleinste van het stel behept
is met Een zeker minderrrlaardigs-
heidscomplex, voorgesteld geld
uit te trekken vosr een hapto*
nt:Gm, l-iet best uur ( of urat daar
u00r door moet gaan) heeft deze
suggestie met 4 tegen 2 overge-
noffien. tiliilenr Kooiker kreeg op-
dracht dit idee verder uit te
uerken. Niet utsn harte is deze
hi"ermee aan de slag geQaan; hi j
uaelde zich hiertae echter ulel
Eenoodzaakt, omdat het bestuur
reeds eerder een prijs van hem
had geeist ( min j-maa1 een periode-
tÍtel-; de ze. prijs-eis). Via
esn perste el-fiaI speler die zich
reE*imat"lg in medische kringen
cnncurjt zi jn toen uaarschi jnli jk
kontakten geJ.eEd met een hapto-
r'!oGm uit L eeuurarden. 0p dit punt
is ,Jniï o niet. geheel zeker; het
is sok mogelijk dat bedoelde
speler zëIf een spoedcursus van. ^- /,de LCï (haptonomie vcsr thuis-
kneders) heeft gevolgd"
fr ulerd echter buiten de uaard
gerekend ! De spelersqroep tdas
falikant tegen dit inderdaad be-
IachelÍ jke idee. lrili.em Kooiker
kuram hierdoor in Ben hacheli jk
parket, i-ii j bevond zich tussen
turee uuren in nl-. het bestuur
en de spel€rsr Hierdoor in vex-
uarring gebracht heeft hij toen
het besluit qenomen zelf maar
in therapie te gaan in de hoop
aldus toch iets van de veronder-
stel-d* :.rsitieve inuloeden te
kunnen i:verbreneeí-l r

Toen E,ij de vooxzitter van onze
feitenkennis op de hoogte brachten
gaf hij toe dat deze lezing van
het gebeurde in grote Iijnen
jui.st is. ( Zi jn positie als voor-
zitter staat overigens al enige
tijd ter discussie, nadat een
aantal mede-bestuursleden hem
tijdens een nachtelijke vergade-
ring blegens een te geringe be-
trokkenheid had afgezet). Deze
voorzitter ( of rgat daar dan voor
door moet gaan) r.ras met ons van
mening dat dit soort paniek-
voetbal een best,uur van een ge-
respekteerde vereniging onuaardig
is. De druk op een aLom gerespe|<-
teerd verenigingsman aIs ltJillem
Kooiker is veel te hoog opgevoerd.
Hij maakte zich zorgen om t smans
geestelijke gezondheid. Dit temeer
omdat betrokkene de laatste tijd
regelmatig Bp de Hollumer voetbal-
velden uordt u,aargenomen en Een
zoon van hem zelfs in een oranje-
shirt schijnt te voetba1len,
niet zijnde het shirt van een
vertegenruoerdi gend jeugdelftal .
De betrokkene ze1f, die de laatste
tijd zo vriJmoedig met de grote
pexs spreekt, deelde ons met
een begri jpende glirnlach op het ge-
zicht, mee in dit stadium geen
kommentaar te uillen leveren.
rrHet enige uaar k,ij a1E uerenL-
ging nu het meest bij gebaat zijn
is het handhaven van de rust
b j.nnen het e}f tal rr , al dus deze
sympathieke clubman.
U zteL, het moge rommelen binnen
bepaalde geledi.nqen uan onze
vereniging, Ísaar dankzij Urrl

speciale reporter lijkt alLes
ueer in het reine te komen.

{q,v*)

Langs deze ireg wil ik de spelers
van Geel Wit 1 bedanken voor het
meenemen van mUn hengelsportartie-
kelen uit Bolswarri.

* &-

Pasquinel Kolk
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Blija e 1
BuÍteaport e .2'
i{arrdegarijp c 2
3e Qpick e J
BCV' c 2

C .runioren ki--. )25
Veenwoud.en e 2
Be Quick c 4
Br. Boys e 2|t tr'ean t58 c 2
Aneland.ia c 2
Bergu:a c 2

D pupiLlen

Geel Wit d L
Wardy
C.S.fr.

d.2
ö.2

Cambuur/Í,eeuw d. J
Rood, Geel

E pupillen
Blauw l,lj-t 14
I,ac tr'risia

d, 1

Ca^abuurfleeuw e 1
F.V.C. e1
Friesland. e 1
Geel Wit e 1

E puplllen

Oostergo e 2
Ropta Boys e 2
Geel Wit e 2
Anjum e 2
Dokkum e 2
Te:maard e 2
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4e klasse A

Geel Wit
Rood Geel
I.T.D.
trynwald.en
Ironrijp
M.K.Y. '29
De Walden
C.A.B.
Spar+"a '59
Blauwhuis
Hallum

Res. 1e klasse I
t-uambuux/l,eeuw ,

Geel Wit 2
Nieator 3
Ha11un 2
l,T"z"s. 3
OSI 2
Harlingen 3
SC Franeker 1
De Valden 2
Heerenyeen 1
L.S.C . 1
}okkum 2

Res. 2e klasse C

L.S0. 4
Akk:rrm 2
GoÀ.y.c " 2
Old.eboorn 2
Geel u/it 1
Nicator 4
Sakhuizen 2
Renad"c 2
Imsum 2
Blauwhuis 2
Rood Geel 4
Hubert Sneek 4

]e klasse C

Bergum 4
Zwaagr.resteinde 4

5-6
1-5
5-4
,-4
3-32-2

5- I
5- B
6- 7
,- 6
6- 6

5- 5
5- 56-,
5- 46- 46- 2

7 -t4
7-11
7-11
7- B

7- 6

5- 4
7- 4
,- 2
6- 2
O- I

7 -j.1
7 -].2
7-10
7- 9
7- 7
7- 6

7- 6

7- 6
7- 4
7- 4
7- 4
7- 3

7-11
7- 8
6- 6

7- 6

4- 5
5- 0

)

l
7 -116-t2
7 -tz7- 96- 6

7- 6

7- 6

7- 5
7- 5
7- 4
7- 4
7- 0

7 -11
7 -l-2
7-11
7- I
7- I
7- 76- 6
7- 6
6- 4
7- 1
7- 2

7- 2

,-10
7-10
7-10
,- 4
7- 4
7- 0

4- B

4- B

5- 4
5- 2
6- 2

ftIrnwald"en
Houtigehage
nokkum
tr'.ï.c.
Br.ritenpost
Ie Walden
Geel Wit
0erterp
trlriesland,
Harkena Opeind,e 4

e1
e1

7 -].4
7-11
7- I
7- 5
O- L
6- 0

7 -L45- B

6- B

7- 66- 1
1- ''l

- 40-



A.tz r4lfazÀ/Yà
CeresloP€N Sggo
In het E,intersei zoen 1 gBg-1 990
organiseert de A.U, Ameland ueBr
11 crosslopen in het Nesserbog en
het Hollurnerbos. Er trrordt gelopen
over 2 afstanden: 3 km en 10 km.
Deelnemers kunnen rneedaen aIs
trimraer ( geen rrledstri jd, geen
kI ass ement ) of aIs ure dstri j d-
loper. liJie I van de 11 lopen
volbrengt öntvangt aIs trimmer
een herinnering sn als ured-
strijdloper een priJs in ova§-
eensternming met, de klassering.
Bi j de uredstri jdlopers zi jn er
op de 3 krn 6leefti.jdscategorieËn
zotde] \Jo0ï jonqens/rnannen aIs
meisjes/vrouuret"t: tot I jaar,
8 en I jaar, 10 En 11 jaar,
12 en 13 jaar, 14 en 15 jaar,
16 jaar en ouder. 0p de 10 km
zi jn 2 categorieën: jongens,/
mannen en meis jes/vrouLIJEo r

ïn het Nesserbos bevinden start
en finish zich bfj de ingang
uan het bss aan de Strandueg,
ongeueex '100 meter ten noorden
\ran caf É De Vl ei jen . I n het
Holl"umerbos zi jn start en finish
bi.l cie ingang van het bos aan
de zui-dkant g 0Íl Beveer 1 50 meter
ten noorden uaR de uregkruising
\ran de Badrrreg bij discotheek
tiJestend. DË crosstropen ulorden
geheuden op zondagmiddagenn
De 3 krn gaat om 14.99 uur van
start; de 10 km om 14.30 uuro
Uoor leden van AU Ameland zijn
er geen kosten aan verbonden
uoor deelname, niet-Ieden be-
talen f 1 r-- vgor de 3 km
en f 2150 voor de 10 kmn

Het programma:
datum: parcours:
5 nov. ï 89 Nesserbos
26 EBVr r89 Hollumerbos
17 deco r89 ttlesserbos
? jan" r90 Hollumerbos

28 jan. l9n Nesserbos
'18 feb* !90 Hollumerbos
11 mrt* ï30 Nesserbos
1 apr. t 90 Llollumerbos

22 àpï. !90 Nesserbos
'1 3 meL r 90 Hollumerbos
4 juno rg0 Nesserbos

( Ze pinksterdag)

In de loop van het rsinter-
seizoen hoopt AU Ameland enkele
malen met een aantal leden deel
te nemen aan de trim- en presta-
tielopen aan het vasteland.

Frans Hulsebos
secr. AnV.n Ameland

WIE IS DEZE M.AN ?????????????1

0plossingen graag naar een van de

redactie leden vó6r 24 november.

- f 2.-
^ /3-
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,,het wÀp€Ïl vàIt àmelànö,,

n€s - emel.tnö telefoon L]ir9t-2oló

Uorige keer kon ik ureex heerlijk
optimistisch starten met mijn
verslaggeving omt,rent het eerste
eIftaI" Logisch natuurlljk uàn-
neer je je eerste drie uredstrij-
den urlnt. fn de afgelopen drie
u,edstrijden ging het echter àBn-
zÍen1J"jk minder. Liefst tuee uit-
raedstrijden gingen verloren.
Itjelisulaar nÍet kansloos maar
uiteindelijk sta je toch met
Iege handen.
Uit naar Rood Geel zou moeilijk
t jorden n Daaruan uJaren ue ons
terdege beuustn Rood Geel draait
niet als vorj.g jaar ureer gelijk
mee in de top en uiteinaeÍijk-
rnag je daar b1i j zi jrr met, ËËnpunt" Het uas geen goede trled-
strljd voor het publiek.
Ueel spel tussen de strafschop-
gebieden, ueinig spectaculairs
sf creatief,s binnen de beruchte
lijoen.
Een ieder uoorzag de uitslag
0-0 of de ploeg die het eeràte
scoort zou aan het langste eindtrekken. 0ngelukkiqeru,íjs pas-
seerden Geel"-LrJit verdediger§
hun eigen keeper en deze fout
kon niet recht getrokken urorden.
Het, uJeekend daarna uaren ue
yrij. ( zqn" bezinningsueekend) enin die uieek daarop togen u,e
naar Leeutrrarden om tegen de
derde klasser Friesland te
oefenen" Het zou een goede ued-strijd trJorden en ook een vex-
diende 3-2 ui"nst.
Daarna troffen u,e thuis het
alueer of noE steeds in degrada-
tie verkerende HaIlum. Dezè ploeg
ktrlam hier duidelijk niet om te
voetbaLlen maar om een puntje
te behouden, fn de eerste helft
ulisten de Geel-iJitters daar geen
raad mee en pas in de tureedehelft ulerd HaIlum opgesloten.
Het veldoveruicht had echter geen
doelpunten aIs resultaat. pas 5
minuten uoor het einde uiist
Gerard lYletz de ban te breken doorna divelse 1-2 combinaties het
cordon te doorbreken en beheerstte scoren. Het tjs uras gebroken,

a -t
1 

----i.

ler GAar N/€T @€D -

str na ndweq 2
rr6e ïeut 2o7l

voor al ur.r te tog§€a en tc verto.r,.:err.
objeeten staen uij uoor o Lloar.

pÈtELpNb

tel: 22/2
Hàt wERb
tl: /472
v§RvaËelroaa
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eqie -luillcrrt- da"L:
c t;..- SeeI

hd" g@hele joar gespt A.

d"{*beTx

d persoone apparteuentcn

het gehele Jaa,r geopend
Ia voon elr naselzocn zcet gpschÍkt
voor veren-tgÍlgpn m vcrgadcrÍn€rn
tot t 2J peraonen.

grEAlEl^í€6 S t§ÍÈtN. ïELl c'**A'

dnoq istenij

knensËr.a

Jan Brouuer tekende 2-0 aan Bor
hoe nipt dan ook, de zege u,as
binnen. En GeeI trit stond ueer
bovenaan, samen met Rood Geel.
Dan uit naar C.A.B. uit Bolsuard,
Het eerste krrlartier moeten beide
ploegen duidelijk nog in hun
spel komen. Uan een fout in de
Geel-tlit:verdediging rrrordt door
C. A.B. gret,ig geprof iteerd ( 1-0) .
Daarna neemt Geel-trjlt het initia-
tief en ook meer risico. Fransi.sco
tïetz scoort schitterend 1-1 ,
andere kansen rdorden niet benut.
0ndertussen bleef C.A.B. gevaar-
lijk in de counter.
Na rust hetzelfde bee1d. Geel-lrJit
sterker met goede kansen, het
gevaarlijke C. A.B. op de 1oer.
Dan ueer een fout in de Geel-trJit
verdedi.ging met direct de af-
straffing van de kant van Bols-
rÀ,ard ( 1-2 ) , En dan maar ueer
beuken op die muur van spelers,
net als tegen Hal1um, maax dit
keer zonder resultaat. En uit-
eindelijk speel je geu,oon aIs
ploeE een zeer slechte uedstrijd
door zelf niet te scoren en de
tegenstander tu,ee kadootJes te
geven.
Het gemopper na de tijd u,as dan
ook niet van de lucht, Niemand
had dit resultaat veruachtr Eo
dan komt de klap hard aan.
Trainer-coach llillem Kooiker Iiet
metken dat hij het hier niet bij
zou laten. Hi j zal dus ulel enige
ingrepen in gedachten hebben.
Hopelijk met goed resultaat tr,ant
ue mogen nlet in een neeruraartse
spiraal geraken. Daarvoor zijn
de kansen van Geel ldit in 4a te
go ed.

Henk Roemers

KuNsrGALEpij

K§LSER

*f*öd a*n {*uke aanb"rpdíns

ËËswËe 27 M6.tu4

VERI{íJUE VA'f
FIEÍ9EN -
TAN§E M S

ffi trv€mr&
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*tppoered-
Ajax maq een jaar niet in furo-
peas verband spel-en omdat een of
andere malloot met een staaf gooi-
de" Liuerpool mag al- langer niet
meedoen omdat de zoqeheten suppor-
ters hun "tegenstandersrtonder de
voet liepen. De overige fngelse
ploegen íïr0gen niet meer naar het,
vasteland 0m dezelfde reden.
Het is nj.et vaak voor gekomen dat
de UtFA, de EuroPese Voetbalunie,
cl-ubs het voetballen verbood. De
l(N.l\/B heeft dat in het betaalde
ucetbaL nog nooit geciaan. LJe zou-
den vreemd opki jken als vereniqin-
gen Ben jaar lang niet aan de
nationale competitie zouden moqen
meedoen, en ci at, alleen omdat een
stel gekken zich niet ri:eet te Qe-
dragen 

"Het z0Li ask niel moEenr liikt R8'
De uoeiballers uorden voor hun ver-
r j-chtingen betaald. Voor de besten
:-$ hel zelfs hun enige broodrr.rin-
nÍn6. Je kr-.rnt, hen niet verbieden
hun u:erk te doen vanulege invloeden
uan buitenaf' Schcrsingen door
eigen schuld, eoals de overtre-
rJÍngen op het veId, zi jn nri jn
insziens rr.leI geacrloofd. CIok a1
uras lret alleen maar om de sport
zuiver te hcuden (urelk een nobel
^+-^",^^ \
f, LI=V=tl / a

lr*ei l'lederl-and is nu kilaad op de
stauen?ooier, net zoals ons Land
unaniem tbiee jaar geieden de bom-
mengr:oier van nss da vreselijkste
dingen veruenste. Toen u;as Ér r

vcnr zover bekendr een Persoon
die een nationaal" voetbalfeest
letterlijk verknalde, Jn Amster-
dam uias het anders. ldelisulaar u;as
hel een pers00n die doel trof,
maar in uerkeJ.ijkheid maakten veel
meer mensen zicli schuldig aan de
uanordeli ikheden. Zi j zi jn evengoed
schuldi.q aan het siaken van Ajax-
Austria"
i n het geval van het ltlederlands
elftai rlerd de boete teruqgedraaid
lot een geidstrafl. Daar voelden
LJe niets vanr uie namen sPortief
uraak en uerden furopees kampioen.
De revanche van Ajax zal nog even
op zici, iaten u,lachten. 7a moet
Ajax boeten ucr0r Ben probleem dat
het, in zijn eentje niet kan oP-
]ossenu In de supporters zijn hard-
leers- liijk maar naar Ingelanci.

. O 
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TAXICENTRALE
AME LAN O

r&, aL Uw veRvogt?
6K vAN EN NAee HE-r VELD.

Ëxup*xas srRF,,Í,AwË& 4B NÉs 7€t 2$o

lLJie gedacht mocht hebben dat
ze tot inkeer zijn gekomen heb:
ben ongelijk. Vrijuel elke
(uit-)rr.redstrijd van het fnqelse
elftal gaat, ulel met ongeregeld-
heden gepaard, tdie mocht denken
dat deze problemen zich aIleen
in de Randstad voordoen heeft
het eveneens bij het verkeerde
eind. 0nlangs deelde de Leeu-
uarder politierechte.r straffen
uit aan een zootje ongeregeld
uit Anjum. Uolgens hun advocaat
hadden de jongens slechts turee
passies: voetballen en naar de
di s co . I n a1s cie jo ng ens ulat
pÍ1sjes op hebben u.rorden ze
vrijer en krijgen ze er plezier
in om de boel te vernielen.
liJaaraan ligt dat nu? Kri jgen ze
niet, genoeg aandacht van de
ouders? Konden ze niet meekomen
op school? 0f is het omdat ze
geen uerk kunnen vinden? íïogeli;
spelen dergelijkÉ persoonlijke
zaken een ro1, maax toch denk
ik dat, velen niet uÍt de ban
zouden springËn als hun maatjes
dat ook níet zouden doen. Samen
voelen ze zich sterk en durven
ze meer, Zou je de F-side ovex
het stadion verdelen dan zou
er qeen uanklank te bespeurtsn
zÍ jn geu,eest. Daarvan ben ik
overtuigd.
Dit is gemakkelijker verteld
dan gedaan, De jongens ulillen
helemaal niet naar eËn ander
vak en reken ook maar niet dat
de echte supporters blij zull_en
zijn met zotn maatreqeln Een
oplossing is 1-2-3 niet, voor
handen. lJi e het ueet mag het
zeggen. ïtJat sr ook gebeurt, de
boostrri chten zuJaarder straf ien
kan nooj-t ku;aado De staven-
gooier heeft aangeboden klusjes
op te knappen v00r Ajax" Geluk-
kig heeft de club dit aanbod af-
geuiezenr ALs elke uandaal zo aar
urerk urerd geholpen had Ajax
geen betaal de u:erknemers meer
in dienst hoeven hebben. lk zou
zo ook qeen passende oplossing
ureten. Vrijheidsstraffen Iijkt
me ulel ulat.

Koos lïoIenaar.
WAGËNBOHG
PASSAGIERSOiE}ISïEN B.YÓ

REEI^IEG 4, 9163 cV NES/ÀMELÀND

Telefoon:
200.l : inliehtingen vertrektijden
6ltí: reserveringen en verdere

informatie - tl-
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Sinds meer dan 25 jaar uorden de
muzikale rondgangen van eerst
'het f anf arecoEPs, later de
brassband f,anite Tuba ritmisch
ondersteund door een drumband.
De oprichting uan deze drumband
ulas in de zesti ger jaren een
initiatief van de onvergete-
Iijke voorzitter Jan de Jong.

Behalve bii de rondgangen door de
dorpen en over de compings, le-
verde de drumband ook een bij-
drage bij concerten" Al jaren
berust de Ieidinq van de drummers
bij Jan Boelen§, die uanaf de
oprichtir-rg deel uÍtmaakte \ran
de gtoepo Een van zijn grootste
proÉlenren k as o dat elk jaar
enkeLe leden moesten bedanken,
omdat ze hun oPleiding aan het
vasteland gingen voortzetten of
orndat het ulerk een aktief 1id-
maatschap onmogelijk maakte.
Bouendien bood het i.nstrurnen-
tarium uleinig mogeli jkheden om

buÍten de rondgangen met het
blaassrkest zetfstandig 0P te
tredenu Na vele jaren \ran tel-
kens opnieuul beginnen met een
gedeeltelijk verjongde drum-
6and, heeft Jan Boelens gemeend
er een punt achter te moeten
zetten. Dit besluit kan Ínen
alleen maar resPecterenr hoe
zeer het overj.gens ook betreurd
moet tuotden.
In overleg met de leden van de
drumband heeft het bestuur uan
Canite Ïuba besloten een nieutle
koers in te slaan. De bestaande
kern van drummers zal tsorden
aangevuld rnet {1 tot 5 doedel-
zakàpe1€rsc Als deze eenmaaf zijn
opegeleid, zaL een rePertoire
r.t,orden opgestel"d uaarmee de
doedelzakspelers en drummers
zouel zelfstandig als samen met
de brassband kunnen oPtreden.
De enige doedelzaksPeler die
Amelanr-i riik is, Johan Brouuert
aktief iid aIs euPhoniumblazer
bij Canite Tuba, heeft zich be-
reid verklaard, de oPi.eiding
van de doedelzaksPelers uoor
zi jn rekening te Íl€rlëR o

sluba r:r wiinf,a.rdel

n e5 - amelan-à a3L4

onderiislge
Brandri aarborg }iaatschappij
'AMELAND' u.a. anno 1888

Het adres roor .AL iru rerzekeringen Lrp elk gelried

Bil ons deelr u mee in de rrinsr.

Inl'ormeer .,i"i.tbli.irenci ol korn ecn:, iani:,,.

Rirt van Doniarveg 1"1 NES
rel.05l9l-2608

oow
Met elkaar. Voor elkaar.
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Het bespelen van een doedelzak
levert technisch geen grote
problemen op: het is een echt
volksinstrument, te vergelijken
met een blokfluit of mondhar-
moni ca.
Degenen die geïnteresseerd zijn
in het meespelen in het corps
als doedelzakspeler kunnen zi.ch
melden bij Johan Brouwer,
Kardinaal de Jongueg 28, Nes,
telefoon 2466.

Bestuur Canite Tuba
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ïcen kregen uJB ouue nieuule

traininqsPakken' HEt uas mooi

ueer. Efl toen kuam Richard
rde Ratrr. De Ats ktrlamen 1-tl

voor. In toen ',r,r erd het ook

2-A bij ons. In toen kregen

ure thee. Het \Jas al 3-0 door

de Rat. De eerste uras met zijn

oor. In toen r-uerd Fiet tr'risse]t '
Hij v}à9de goed. Theo ginq er

uit en IdurarcJ kulam Br in, En

toen maakte Idtr;ard 4-0, Ronald

kreeq een traP v0or zien Poten.
Vclgende uieek is het Burekermiso
In tcen skont l]ene niet tegen

cJe paal 5-0. tr u.rerd ook een uit
gestuurd. En toen zei Jos Cnris

mcet niet za sjoo-kiePe. En

toen krege uie een krat bier van

fme Kooi en Jos. [inde.
van Henk Roemers'
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