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De wi,nterstop nadert alweer. 0f is a1
begonnen gezien de recente afgelastingen.
Tijd voor een terugblik dus, hoewel we
dat misschien beter maar niet kunnen
doen. Vorige keer kon ik nog schrijven
dat het de uitgedunde selectie redelijk
lukte het schip varende te houden. Nu
varen i,Íe nog steeds maar \4/at hebben
we stuurloos rondgedobbert, om te
janken zo erg.
Het begon met de wedstrijd thuis tegen
Blauwhuis. Dik B0 mlnuten voetballen
we op hun helft, pàs 1n de tweede
helft lukt het ons op voorsprong te
komen. En dan benutten zij twee van de
totaal drie kansen en kunnen wij rnet
een dikke nu1 onder de douche.
Vervolgens eem hectische wedstrijd om
de periodetltel tegen de Wàlden. Een
zeer fijne wedstrijd voor het publiek
maar uiteindelijk niet voor ons.
Misschien waren wij inderdaad beter
maar net a1s Blauwhuis benutte de
Wà1den gewoon de kansen die ze kregen.
0nderweg raakte ik serieus waar de
te1 kwijt maar het werd 5-4 voor de
I,{àlden en de eerste periodetitel was
voor hen.
De week daarop spelen r+e uit bij een
duidelijke degradatiekandidaar Warga.
En daar hebben we toch slecht ge-
speeld! Onge1oof1ijk. Dir keer
creeerden we niet eens de kansen dle
we normaal gesproken wel eens vergeten
Ée benutten. We mochten nu blíj zíjn
dat we de ba1 het middenveld overkregen.
En na een klein half uur waren wij
al uit de wedstrijd. i{arga stond toen
met 2-0 voor en verdedigde die voor-
sprong met bloed aan de paa1. Hopeloos
voetbal maar onze eigen schuld. We
mochten b1i-j zijn dat de score nj_et
hoger opliep.
Dit is nou mijn derde jaar bij de
selectie maar 3 x op rij verliezen dat
had ik hier nog niet meegemaakt. En
iedereen maar roepen: Ja jongens,
s0nneklaseteid hè. Alsof onze oog-
bo11en bloeddoorlopen waren en het
zweet ons met. een schuimkraag op de
rug stond. Ik geloof meer in pech,'blessures en - dat het ook we1 eens
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niet wil - maa:.dat schijnt in novemberhier niet mogelijk te ziin-rn reder geval hebben we"ons, in dezelfdes0nneklaserejd, rh;i; ià*Jï-i"rsche11ingweer eens van, de goede Ë"f iutun zÍen.Deze "ReddingbootË;;; ;ï;.n' .r, seprem_ber al dat ze ons hier ir-IJuaun maken
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weer 1_2 ..h;i.,i:;'il:,ï.:: ï":ï:gelijh'aker. De 

-uií"à-,iuiàààrà.".renseheer Edward de J";Ë-;;r'I'iàr.r"t hetkarwei af maar
spannend,oo, nJf,l,íií"f:ïif,..i,
gevaar kwamen we niet meer. W.t ,uf
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ze in een dik uur overv/aren.
I:u, geef mij o".niul-íààr,'bij víinsrot verlies alrija feesr-J.r,5Ë-[or,
waar je r,ueze mot.
tsn aangezien de tr{àlden met een
11:i?g.ligul op zak hetïàt-iï"rieu.aan doet ( 2x verlÍes en i. *"ïrr.r.lís TrynwàIden nu de re k1;;p:;-p1oeg.Daar staan we tlv_ee punten op achter
Í::^_r" er, nos 

"rru"-ÀoJàïiryg.'.r,aren we hopen dat na àu ,iriursropde selecLie weet(F.";; -iiË"" i.I',,l:iirliln.iË. uu,onwillige knie bij .1"r,-Àrrliio..n
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Het tweede elfta1 speelde zondag 25

noyember, 's middags om 2 uur thuis
tegen Harlingen 3 een merkwaardige
wedstrijd, waaruit in ieder geval deconclusie getrokken kan wordàn datlhee een opwekkende drank 1s, r^/ant nahet nuttlgen van enkele teugen van dituit China afkomstige vocht lukte degeelwitten ongeveer a11es wat voor derust mis ging.
fn de eerste helft namen de Harlingers
op onthutsenC eenvcudige wijze een ver_diende 2-0 voorsprong. Verdiend, omdatze technisch beter voetbal speelden endoordat ze tr,/ee maal een groie dek_kingsfout rn de Geel i{itvàrdedrging
adequaat afstraften. Het tweede schootin technisch opzicht tekort op een ma_nier die !/e van dit e1fta1 niet gewend
zijn. Het aannemen yan de ba1 leverdevoor de meeste spelers onoverkomelijke
problemen op tenmlnste r^/anneer er eenbal aan te nëmen vie1, want de passes
die afgegeven werden kwamen meest of bitegenstanders, of bij Harlingers terechBovendien verliepen de actieÀ in een
dusdanig slaapverwekkend tempo, daL deweinige toeschouwers de neiging nlet
konden onderdrukken verband te leggen
met het "pakmaken,,.
Zoals gemeld deed de Lhee en/of de
donderspeech van coach Jaap Molenaar inde rust wonderen. Het kan àok zijn datde vertoning in de eerste helft de Ilar_lingers in slaap hacl gesust, want dezelieren zich in de rweàde freifr gedwee
op de eigen helft terugdringen en be_perkten zich ror 3 of i uitiallen die
overJ_gens toch nog één levensgrote
scoringskans opleverden
Geel l{it 2 wierp zich met een prij_
zenswaardige inzet in de strljà encreéérde een aantal goede kanlen. Deschoten dle deze kanÀen in klinkende
rnunten hadden moeten omzetten !/arenechter een regelrechte propaganda voorde plannen van de FIFA à, àu"aoàlen revergroten, maar het za1 dan geen kwestievan centimetel:s moeten worden, maar hetmeest effectief- en tevens het goerl_koopst 2il. dan zljn om de bestaànde
doelen te verwijderen en de Uuii.norn_gers tot doelen te promoveren. Drt wasalthans de suggestie van Martin van cierHaring, die aan de zijl-.ijn ae-r"Ostrijri
van conmentaar voorzag.
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Met name centrumspits Mark Brouwer
zag heï wat dit betreft bepaald ruim.
Hoe het wel moet, demonstreerde Richard
Snid ongeveer 20 minuten na rust: in de
buurt van de 11-meLèrstip nam hij, om-
ringd door tegenstanders de bq1 perfekt
aan, zocht en vond de onbeschèrmde
hoek van het doel en bracht *dt .",
vi-nnige schuiver, de stand op 1-2. Deze
aktie was voor toeschouwer Martinus Metz
aanleiding de sympaLhieke telg uit de
voeLbalfamilÍe Smid met een rat te ver-
gelijken : "Hi3 steekt op de meest on-
verwachte momenten zijn kop op en slaat
genadeloos Loett.
Geel Wit 2 putte uit dit doelpunt zícht'
baar moed en zette de Harlingers, d1e
kennelijk nog steeds ín de waan verkeer-
den dat ze de wedstrÍjd alleen maar
hoefden uit te spelen om met 2 winst-
punten naar de thuishaven terug te kun-
nen koersen, nog meer onderdruk. Theo
de Haan werd enkele malen gevaarlijk,
doordat hij de bal goed afschermde en
kans zag, belaagd door 2 of 3 tegen-
standers, schoten op het doel af te
vuren, maar de doelverdedíger stak in
voortreffelijke vorm. Ongeveer een
kwarti-er voor tijd scoorde Theo toch,
a1 kwam het doelpunt niet in aanmer-
king voor de schoonheidsprijs: een op
het eerste gezicht niet al te gevaar-
1íjke hoekschop van Mark Brouwer werd
door een drietal verdedi-gers van de
gasten helemaal of half gemist en dit
buitenkansje accepteerde de zoon van
Joop dankbaar. De laatstgenoemde had,
waarschijnlijk ter opvrolijking van
enkele toeschouwers dle niet meer in
een gunstige uitslag geloofden, uiL-
voerig verhaald hoe wÍjlen Dirk de melk-
boer bij het beluisLeren van een radio-
verslag van een interland Belgiö -
Nederland op een Nederlands doelpunL
reageerde door het complete theeservies
van de tafel te, meppen.
Met nog ruim 10 minuten te spelen zag
iedereen het weer helemaal zítt'en: zo
ook Paul Ki-ewiet. Hij stormde herhaal-
delijk mee naar voren en op een gegeven
ogenblik lag hij voor het doel van de
tegenslander op zijn rug en zag van links
de ba1 op zich afkomen. De harlinger
doelman onderschatte de tegenwoordigheid
van geesL van Paul en kwam zijn doel
uit, welke onbezonnen daad met een onna-
volgbare 1ob werd afgestraft (2-3).
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Hahmhamk
geld en goede raad
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Pas nu begon het tot de gasten door te
dringen dat ze de zaken in de tweede
helfi anders hadden moeten aanpakken,
maar terwijl ze hun zonden liepen te
overwegen, dook Mark Brouwer uit het
nieLs op en met een forse knal in de

voor de keeper onbereikbare hoek logen-
strafte hij het hierboven gemelde com-

mentaar van Martln van der Haring, die
vervolgens deemoedig constateerde dat
bepaalde opmerkingen zijnerzijds maar

beter uitgewist konden worden. A1 met

a1 een wedstrijd die de toeschouwers
en Geel Wit 2 niet alleen ruimschoots
spanning en Yerrassing, maar ook een

alleszins acceptabele ultslag opleverde'

Frans Hulsebos

ÏDEEEN....
Bart Molenaar vaste grensrechter
3e e1fta1.

Sloop de douches.

De sterren van Geel l{1t een eigen
B.M.W. van de c1ub.

De sterren van Geel ldlt een eigen
shirt met naam (of artiestennaam)

Van de Wereld moet links
dan gaat Staal links voor
moet hij teveul lopen.
Alhoewel hij deer totaal
met het.

mldden
want anders

glen moeite

Ruurd Spoelstra in het 1e"

Nog steeds geen "ABUS" slotj e

Bestuur !
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Wtar u.a,
. . dat Ben de Kruyff ook bij de mede-

werkers hoort van deze krant.
Het is dat u dat even weet,

. . dat deze Ben spontaan weer een ba1

heeft aangeboden voor het Kersttoer-
nooi, namens SLAGERI-T B. DE KRUYFF

..dat de beschutting rondom het veld

steeds beter wordt.

. . dat er nu al 26 reklameborden hangen.

. . dat een opleiding bij G\^/ tot iets 1eidt.

. . dat je dat kurrl- merken aan onze oud

voetballer DOKTCR D.Beyaard.

. . onze voorzitter laatst een strlp-
tease nummer heeft opgevoerd op het

ve1d. . .gratls !

".dat onze voorzi-tter de Leeuwarder

van vrijdag 14 decenber: niet heeft
ontvangen.

. . dat in deze krant een foto stond

van het nieuwe veld van vv Drachten

met een ,...tribune.
..dat- onze jeugd a1 winterstop heeft.
. . dat de A-junioren dit volgens ons

nooit krljgen.(Die moeten nog 4)

. . dat Janco naar de kapper is geweest.

..dat we dat we1 in deze krant moch-

ten schrljven, omdat a1les wat hierin
staat toch dom, een puinhoop, flau-
wekul , errz. ) is.

Het is maar even dat U dar weet ! ! ! !

JARIG IN JANUARï

Douwe v,d" I'1ey

Martijn Boelens

Benjamin w'estra

(= april ook nog

de eieren I )

januari
januari
januari
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Het gaat niet echt goed met GEEL-
I4IIT en dan bedoel ik niet in spor-
tief opzicht, L,ant dat zíL gelukkig
wel redelijk in elkaar.
Ik bedoel eigenlijk de terugloop
van het aantal seniorenteams.
Enkele jaren terug besloten een
serie oud voetballers, die nog
niet za oud waren, offi de draad
vJeer eens op te pakken en zich l/eer
eens in de voetbalstrijd te werpen.
Een prachtig initiatief met het
gevolg daL GI4/ plotseling weer 5
senioreteams op gaf bfj de kompe-
Litieleiding.
Een ongekende weelde.
Er werd enthousiast gespeeld en
gedaan , zodat het er a11eszíns op
leek dat het geweldig ging bij onze
vereniging.

Nu december 1990, zijn we echter
zover dat zelfs het 4e elfta1, waar
toch nog een hele serie voeÈba11ers
voor beschikbaar zijn, uit de kom-
petitle is teruggetrokken.
hlat is hiervan de reden ?

Te oud geworden ? Teyeel blessures
0-fo"é**4e reden misschi-en heel sim-
fEÍ,*?
Geen zin meer in een lekkere partij
voetbal thuis en ..aan de wa1.

A1 met a1 geen positieve geluiden.

Toch mogen we niet wanhopen, want
wie het vorige GEEL WIT NIEUWS goed
heeft gelezen, moet tot de konklusir
komen dat er we1 degeli-j k positieve
geluiden te bespeuren zijn.
I,{ant we konden kennis nemen van
enkele zeer verrassende artikelen
met daarin uitspraken en ínstelling-
en van spelers, die er niet om loger

Beginnen we meL het eerste artikel
van onze columnist H.Roemers,
waarin hij het zgn, sportieve leed
in de sport en met name in'het
voetbal uit de doeken doet.
Hij is n1. ontroostbaar dat hij
niet in de basiself speelt, maar
door het zgn. spotieve 1eed, g€-
leden door enkele collega's, 1Íjkt
het er nu !íeer op dat een basis-
plaats weer gewaarborgd is.
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Vermoedelijk door zijn positieye
opstelling en begríp, maar van een
faire onderlinge competitie is
volgens de schrij ver geen enkele
sprake en dat vindt hij Loch de
spannende kant van het spelen in
het eerste e1fta1.
Hoewel ... ,e......

Bladeren l/e verder in hetzelfde
nummer dan zien wij tevens dat
H.R. zích inmiddels ook heeft op-
gerdorpen als j eugdtraÍner.
Een positieve daad die zeker a1s
voorbeeld voor velen mag worden
gesteld.

Blz " 4, 5 en 6 gaat oyer Jan Oud,
scheidsrechter van formaat, vele
jaren acLief a1s voetballer en a1s
scheidsrechter voor GEEL l,ttIT.
Hij is gestopt met fluiLen op de
GEEL I^/fT velden en terecht is daar
een artikel aan gewij d.
Opvallend is echter we1 het antwoord
op de vraag, of hij afgeschreven Ís
voor Geel tr\iit.
Dan zegr hij n1. 'rIk dacht van niettf
Ik weeL niet wat ik daar nu precies
van denken moet
Zou hij toch nog weer begínnen ?

Aangekomen op bl-z 7. van ons GW
nieuws zi-en we een afdruk van een
ansichtkaart uit een yer en vreemd
land , afz. Aukj e en Berny
met de opmerking dat ze daar (in
dat warme land) ook voetbalvelden
hebben.
Ja waarom ook niet., daar wordt ook
gevoetbald en vaak nog beter dan
bij ons.
Het is echter wel de vraag of
spelers vanuit die landen tijdens
de kompetitie een kaartje vanuit
ons land naar hun vereniging sturen.
Toch een aardig gebaar dat een
speler tijdens zíjn vakantie nog
aan de yereniging denkt.

0p de middenpagina de meest nuchtere
rubriek van ons blad, n1 de standen
dus, niks op aan te merken.

Maar dan komt b1-z, 10,11 en L2.
Eindelijk eens lemand die niet in
de redaktie zit. 0p zích al een
positiev e zaak.

Prachtig Chrls, ga zo door.
In zijn artikel doet hij het voor-
konen alsof er bijna niets anders
meer is dan voetbal.
Uitspraken a1s:
Jammer dat het afgelast was of
Lekker getraind of Trainen met
dit \{eer mooier is er ni-et, zijn
niet van de 1ucht.
Evenals HR. staat ook hij even
stil bij het zgn. sportieve 1eed,
a1s hfj het heeft oYer Tonio.

Evenals F{R. geef t ook hij training.
Hij schrijft oYer een week uit het
leven vaíI .ro. r
Dinsdag trainlng voorberelden voor
woensdagmiddag om dan samen met
Vincent de Jong er eens flink aan
te trekken.
l{oensdagavond zelf tralnen, goed
op de proef gesteld door Jan 0ud
om dan na zo'D 5 kwartier voidaan
thuis te komen, zo vu11 en zo
smerig dat zelfs i{ies zij n levens-
gezel hem nauwelljks herkent, maar

. . voldaan.

Vrij dag alweer de irele dag denken
aan de avonritrar-n i ng.
Lekker getralnd. Toch geeft hij de
voorkeur aan de woensdag, want dan
kun je lekker door het lint gaan.
Zaterdag weer craining geven nu aan
Chris Br ouwer, het kan niet op.
En dan komt de zondag spelen in het
2e e1f ta1.
Hij wordt na de gezamenlijke warminl
up nog even flink onde:: handen ge-
nomen door Mark en René en dan er
tegerl aan en proberen de nu1 te
houden.
En a1s hij dan in het eind yan zijn
epistel 1 doelpunt om de oren heeft
gekregen, is dat voor hem weer een
goede reden om er de komende woens-
dag weer flink tegen aan te gaan.

0ok de j eugd, die het in de kompe-
tÍtÍe redeli--j k doet laat zich in de
hrant ook niet onbetuigd. Er is
sprake van een -j eugdreriaktie.

En tot slot zien we \,/ó en Pé, hun
positieve steentj e ook bij
dragen door zich af te vragen
wanneer zíj eens een srukje in de
GW krant moeten schr'1j ven.
T'erwij 1 ze er NB elke rnaand in staar
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Éra*pËhl
GEEL w'IT 1

0pva11end is echter wel dai ij van
a1le personetl die genoemd zl j n be-
horen tot de grote selec t:-e van het
eerste team,
Een zeer zeikerlg i.ngestelrle nega-
tieveling zau na het 7.ezen van de
door hun geschreven artikeien en
het af gedrukte ansichthaart-j e er
misschien wei iets meer achter
kunnerl zaeken, ïfiaar :k rflag denk ik
we1 stellen da*u de leiding daai:
niet intrap t .

Tenslotte mag 1k stelleri dat ondanks
het f eit n dat het begin val tjit stuk
nlet za optimir;tiscir ovÉrkoliit er
toch nog genoeg pos-Lr-,ieve gelulden
ziln die GEEi,',,1r ïT voort doeit bestaan,.
en dat 1{e ncg niet wanhopig hoeyen te
worden.

Ups en downs zullerr er a1t:,1d b1i j ven.
Jaq

Asrd tv#
ffer Gé*tr
se Ssr
Keagr*-g Vr*ïr reg&§fr/

Trynwalden
Emmeloord
Geel \dit
De ldalden
Read Swart
D.T. D.
Terschelling
Dronrl j p
C.A"B.
Sparta '59
Warga
Blauwhuis

Stand 2e periode:

Emrnel oor d

Trynwalden
Read Swart
D. T. D.
Sparta '59
C. A. B.
Geel Wit
Dronri j p
Warga
Blaurnrhuis
De \{a1den
Terschelllng

GEEL l,\rIT 2

13- 19
1' 1aL)-A I

t2-16
t, 1(I )-a )

1 1-13
1 a 'l')
IL-L)

1"2-11
12- 10
14- 10
11 Cr

13- 9
11- 6

Geel h'it 2

Akkrurn 2

Franel<er 3
Ni cator 3
Heerenveen 3
De Walden 2

Harlingen 3

M.K.V . '29 3
W.Z.S, 3
TÓA'1-").\-, J
Joure 3

Halluni 2

GEEL 1{IT 3

Frisia 4
Bl ack Boys 2

Dronrrjp 2

Geel l{it 3
Trynrualden 2

St. Anna 2

Franeker 4
Rood Geel 3
Stiens 3 .

C.A.B. 2

L.S.C. 5

<o
(-7

4-)
4-5
5-5-
/- )
4-4
4-4
Ë. /,

J)+-)
)-1
1.4+*L

r 1 alI L-L I

L2-20
10*16
13- 14
12 1ar_J--L_i
-ta'l)
r, 1a1 )-IL

I 1-10
12- 9

t, (
1J- )

10- 2

I]_ZI
r2-76
t4-16
15-15
1 1-14
i 1-12
13- 10
11- 9
10- B
1.) Oa a- i)

11- 6

Ar B60oetp

& l#*, : tí*

o,*, ** u
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tDE GEEL-TÍTT ÀVOI{D I{IET I\I,LEEII VOOR. GEEL'I{IT LEDEH

ï5, HÀÀÈ, vgoR TEDEREEI{, DUS OOK VOOR U1l!!!!!!!!
i

DEZE GE!{ELDÏGE ÀVOND WORDT GEHOUDEN OP 12 JÀNUÀRT'

U DIT FEEST BESLIST NIET I'{ÀG I{ISSENI!I!t!t!!!I!!t

DEZE GEEL-WIT ÀVOND OVER EEN '!ÀNDERE BOEGN WORDT

GEGOOID.

DE ÀVOND OVERÏGENS WEL IN IIDE BOEG'I WORDT GEHOUDEN

U VERSTELD ZULT STÀÀN Và}I DE VERSIERING.
( ''ÀNDERE BOËG'' )

I
DE ENTREE NIET MEER KOSÍ DÀN F 5,OO GULDEN"

DEZE ÀVOND OM 2O:3O UUR LOSBÀRST!!I!!!!!!!!

I{ÀT ER. ÀI,LEI{ÀÀL TS TE BELEVEN:

tÍIStr U DÀT:

-r

*
/

/

*

v.v. GEEL WIT

GEWELDIGE

EN DUS ZOI{EL

OM TE BEGINNEN SPEELT ER S'ÀVONDS EEN
BÀND, ONDER DE NÀÀM tlFÀSIirOHrr.

EEN BÀND DIE VÀN ÀLLE MÀRKTEN THUIS IS
JONG ÀLS OUD ZÀL VERMÀKEN.
ONS ÀLLEN WEL BEKENT VÀN DE BTJREKER}'IIS.

VERDER KRÏJGT U DE KÀNS OM ÀÀN 3 RONDJES BÏNGO MEE

TE SPELEN, KAÀRTEN F 2I5O GULDEN.
SCHRÏK NIET VÀN DE PRÏJS WÀNT WIJ STELLEN HÏER WEL

WÀT PRIJZEN TEGENOVER !{ÀÀRONDER: EEI{ C.D. SPBLER
EEI{ I{IDI-SHT
EEII DRÀAGBÀRE T.V.
EN VELE ÀNDERE

I 
PRTJZEN.

/
NET OF WIJ DÏT NOG NIETIGENOEG VÏNDEN HEBBEN WIJ
Noc cRorE vERRÀssrNG vodR u, RECHTSTREEKS rRoM THE

u. s.À.
EEN ONE I.IÀN PERFORI{ÀNCE VÀN EEN HÀN DIE VELEN VÀN U
l,tIscHIEN NOG NÏET KENNEN, l.IÀÀR NÀ DEZE ÀVOND OOK

NïET UEER VERGETEN, TÀrE UtrEr.r.S.
EEN I.íÀN WÀÀRVÀN WIJ ONS ÀF\IRAGEN WÀT HIJ NÏET KÀN.

WÀT HÏ.] }ru ÀLLEET{ HOG KI'HNEH ZEGGEN IS:

KOB,Í OF TÏ.7t), VifÀ'3$Ïf
\./or- ïs \zoï- ! ! g

ln- lJ" * 13-

rï



ÉïAnt"D§&{,
A-JUNIOREN

Geel Wit
Robur
\darga
Harlingen
Rood Geel
E.E"S. 2

Eindstanden

B-JUNlOREN

De Wykels
Be Quick
Geel Wit
0ostergo
Trynwalden
Dokkurn

C*JUNIOREN

I/ T 1/l Nv.f .v.!.

Geel tr"lit
Trynw" Boys
Trvnwalden
RÍjperkerk

D_PUPILI,EIi

Wardy
Ternaard
Holwerd
Geel Wit
Marrum
C. S. L.

E1-PUPILLEN

0ostergo
Geel Wit
\,í.T"0.c.
De Lauwer s
Noordbergum
Dokkum

E2_PL]PlLLEN

Be Quick 3
Ternaard 2

Geel htlt 2
v"T.0.D.2
Dokkun 2

Ri jperkerk 2

6-12
7*Í2
9-B
t-6
5-1
6-t

Najaars-reeksen:

10*16
i0-13
10- 13
10- B

10- 5
a a\ trI \-l- )

10-18
10-17
10- 13
10- B

LA- 2
10- 2

10- 17
10-17
10-11
10--10
10- 3
70- 2

10-18
10-14
LA-t2
10- 9
10- 4
10- 3

2

2

B* 15
a1

B*6
AA

B-6

§p.V.5,lrugzigrÍrg{=rà
De Fifa wi1 de doelen groter maken om
het voetbalspel attractiever te maken.
A1s er meer goals worden gescoord
komen meer mensen kijken. Ik geloof
daar niet in. De doelen zijn groot
zat. Het is de manier waarop wordt
gespeeld en de rotzooi op de tribunes
die de mensen uit de stadions houdt.
HeL is niet vreemd dat de FiFa ní met
de spelregelwij zi-gJ-ng komt. De I{K van
1994 wordt namelijk in de Verenigde
Staten gehouden, Í/aar de wedstrijden
al door de televisiemaaËschappijen
voor veel geld zijn gekocht. Ik heb
dan ook het donker bruine vermoeden
dat de doelpalen verder ult elkaar
moeten staan omdat de tv-makers dat
willen. Voetbal moet snel en dynamisch
zijn anders pruimt het Amerikaanse
publiek het niet.
Maar we moeLen ervoor waken dat voetbalniet afglijdt naar het nlveau van korf-
ba1 of basketbal, waar zo'n beetje elke
aanval een punt is.
De werelvoetbalbond doet er van a11es
aan om de sport uiL het da1 te halen.
Elk jaar worden er we1 regels aangepast,
maar zelden halen ze waL uit.
De vijf-passenregel voor de keeper. l{ezijn a1lang vergeten dat die regel be-staat. Zo af en toe fluit een scheÍds-
recht.er ervoor en dan verklaren wij die
man voor gek. Logisch want de regeling
haalt de vaart uit het spe1.
De bedoeling van de regel is dat de
keeper de ba1 niet te lang vast houdt.
Nu gaat nog meer tijd verioren omdat
het spel stil wordt gelegd.
Nee, dan zijn er we1 urgàr. vornen vanspelbederf. Ooit is aangekondigd daË ookhet wegtrappen van de bal a1s het spel
dood is en het treuzelen bi5 het her-
vatten van het spel zwaar zou wordenbestraft. Na een maand was die aan-
kondiging alweer in het vergeetboek
geraakt.
De wijziging van de buitenspelregel tijkr-nauwelijks een stap voorwaarts. fn het
beLaalde voetbal zal- d,e maatregel hetspel aantrekkelijker maken, maàr hetgevaar besÈaat natuurlijk dat de ver_
dedigende partij nog deiensiever gaar
spelen. Bij de amateurs heb je te maken
met clubgrensrechter.

* i'ld*
-15-



Die vlaggen de eigen verdediging en
zulTen, ook na deze versoepeling van
de rege1, niet blijven schromen de
vlag in menig geval van nood in de lucht
Ee steken.
De buitenspelregel helemaal afschaffen
lijkt me helemaal fout. De aanvallende
partij zal een of twee mannetjes bij
het vijandelijke doel posteren en deze
via lange ballen proberen te bereiken.
Het gevolg za7 zijn dat de tegenstander
hetzelfde doet en dat betekent dat je
een soort veldkorfbal krijgt meL het
verfoeÍlijke middenvak, waar veel te
weinig gebeurt.
Mogelijk vergis lk me en kan voetballen
zonder bultenspel aantrekkelijker zijn
maar ik kan me niet voorsteilen daL ze
daar dan niet een eeuw eerder op gekomen
zijn.
En dan de voorschriften van hoe de
spelers erbij moeten 1open" Scheenbe-
schermers worden verplicht gesteld. Een
goede zaak, daar zult U mij nlet over
horen. Maar de motivering vind ik hoogst
merkwaardig" 41 zolang er wordt gevoet-
bald is het wenselijk dat die dingen
worden gedragen om kwetsuren te voor-
komen, maar nog nooit heeft een bond
het dragen ervan verplicht gesteld. Nu
bekend is geworden dat -je van bloed-
contact we1 eens AIDS kunl kríjgen rs
men er als de dood voor en kunnen nog
we1 eens de gekste maatregelen worden
bedacht.
Ronduit belachelijk is de eenheid van
tenue. federeen moet met het hemd in de
broek en opgetrokken kousen lopen. Nog
even en ze gaan verbieden dat de mouwen
mogen worden opgestroopt en verplichten
hoe je haar moet zitten. Nee, met deze
maatregel gaat de voetbalbond te ver.
De spelers zijn a1 tot een nuinmer ge-
dregadeerd door het c13'fer dat ze ap
de rug dragen en tot een reclamezuil
door de teksten op de borst waar ze,
soms al1een figuurlljk achter staan.
Spelers zijn herkenbaar aan hun nummer,
maar ook aan de afgezakte kousen, het
ruim om het lijf hangende shirt, de
opgestroopte mouwen en het strlkje
in het haar. Waren de keepers maar eens
wat vaker te onderscheiden van de veld-
spelers wat betreft de kleur van het
tenue.

V.V. GEEL WIT
&t1ur{R L!)tc..

8 LEDENVERGADERING 4 JANUARI 1991

Hierbij nodigen wij u uit voor deze

vergadering,welke plaats vindt in
de kantine. Aanvang 20.30 uur.

Agenda:

1 ,0pening.

2. Notulen.

3.Ingekomen stukken en mededelingen.
4.Tussentijds financieel verslag.
5. Competitieverloop .

6 . Bestuursverkiezing :

Tussentijds aftredend: J.Wilman.
7. Rondvraag.

B. Sluiting.

* Eind december vindt, na het succes

van vorig jaar, de acLle 0LIEB0L weer

plaats. Over het hoe en r^/at: volg de

kabelkrant.

Zaterdaganrond 12 januarl 1991 hebben

we in de Boeg te Buren onze jaarl{jkse
feestavond. Zoals u elders in deze

krant kunt zien, is het programma \^rat

anders dan voorgaande jaren, maar ho-
pelljk net zo leuk. Komt a11en !

Na vele jaren met vier seniorenelftal_
1en te hebben gevoeLbald is daar nu
jammerlijk een eind aangekomen. I,rregens

gebrek aan voeLballers was het bestuur
genoodzaakt om het vierde e1ftal terug
te trekken. Elders in deze krant het
verslag van de laatste wedstrijd.

lle-L Be-zÍuun aert.tt e-en izrla-n /)1ne
lee-.tfulagen íoe a-n e-e.n .t,eoríie-l 799/ !

-Í6- l7-
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MATERIÀAL

Wist je dat je volgens de
officiëIe regels op blote voeten
een competitiewedstrijd mag
spelen? Maar dan moeten ook a1
je teamgenoten en het elftal-
waartegen je speelt dat doen.

Dat kl-inkt gek maar zo staat het
toch echt in de regels die de
KNVB gemaakt heeft en die gaan
over je voetbaluitrusting. Nou
za1 niemand het getukkig in zijn
of haar hoofd halen om bloot-
voets het veld op te stappen. Je
moet er ook niet aan denken. Het
aantal "wachtende voor je" bij
de huisarts of polikliniek zou
enorm stijgen"

Voetbaluitrusting. Het shÍrtje,
de korte broek, de kousen maar
vooral natuurlijk de voetbal-
schoen die even onmisbaar is aIs
het racket voor de tennisser, de
stick voor de hockeyer of de
spikes voor de sprinter.
Allemaa1 atributen waarmee het
op het sportveld moet gebeuren.
De voetbal-schoen is daarom meer
dan gewoon schoeisel. Met lekker
zittende voetbalschoenen heb je
dat belangrijke "balgevo€I", dat
goede "balcontact", je traptech-
niek komt er ook beter uit.

lg-



Hee1 belangrijk allemaal- want
voetbalt om te laten zien wat
kunt. Maar de voetbalschoen
heeft nög een functie- Een
beschermende. Ja, €D dan kan je
bij het koPen van voetbal-
schoenen toctr voor de vraag'
komen te staan wat het
belangrijkste is. Dat mooie,
lichte, lage schoentje of
misschien toch die wat stuggere
met de verhogÍng rond de enkels.

Die eerste schoen is
weI heel erg
verleidelijk want je
zíet ze ook vaak dragen
door eredivisiesPelers
en spelers van het
Nederlands elftal. De
bekende profs dus. Aan
de andere kant weet je
van jezeJ-f of van
ongelukjes met je
medespelers, dat de
enkel het nogal eens
moet ontgelden. En nu
mi-st net dat moderne
schoentje op die Plaats
die bescherming.

Eigentijk moet de keus dan al-
niet meer zo moeilijk zijn.
Zeker als je weet dat die Profs
toch wat meer stootjes kunnen
verdragen. Omdat ze dagelijks
soms twee keer trainen zijn hun
spieren en Pezen een stuk
sterker en bovendien laten ze
hun voeten vaak j-ntaPen voordat
ze dat lage schoentje instaPpen-

Wanneer je schoenen kooPt, is
het ook belangrijk dat je naar
de onderkant kiikt. Naar de
noppen die eronder zitten om
uitglijden te voorkomen, om meer
greep te geven oP het veld en om
je in balans te houden.
Daarvoor zorgen inderdaad die
kleine noppen. Mits er voldoende
zijn want ze moeten je lichaams-
gewicht goed verdelen en dat
gaat nu eenmaal beter met
mi-nstens acht noppen dan met
ze.s. Nog beter Ís acht noppen
voor en vier achter. Noppen
mogen niet te lang zijn. Ga uit
van 7 tot 1l- millimeter en kies
voor ge\^rone vaste noppen, het
Ij-efst van rubber of kunststof ,
want verwisselbare geven op den
duur nogal eens bobbels in de

je
je
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heL gehel.e§w.v Wsqre

De Oual sónoot
aan de Rixi v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)

PASFOTO'S
DIREKT KTAAR

Veel- klachten zijn achterhaald.
Zeker met de been- in plaats van
scheenbeschermer. De beenbe-
schermer dekt naast je
scheenbeen, dat bj-j een trap
heel erg pj-jngevoelig is, ook de
achillespees en enkel af. Een
uitkomst, Bl zu1 je er inderdaad
even aan moeten wennen. Toch zul
je de jonge voetballer, die een
slagzin bedacht over die
scheenbeschermer gelijk moeten
geven. "Beenbeschermers kun je
kopen, nieuwe benen niet",
schreef hij. Dat klinkt erg hard
en zo'n vaart loopt het ook
meestal niet. Maar alleen aI het
voorkomen van een aantal
blessureweken moet je toch tot
denken zetten. Gewoon proberen
dus. Voor je het weet ben je
eraan gewend. Echt.

Natuurlijk ben je als voetballer
geen ijshockeyer of American
Footballer, die zich van koP tot
teen inpakken. Bii voetbal
blijft het bij een goede schoen
èn goede scheenbeschermers-

De excuses om die scheenbescher-
mers niet te dragen zijn bekend-
"Ik ben 't niet gewend, ze
zweten, verschuiven/ zitten te
strak, zoveel helPen ze ook lreer
niet, ze:-.fs profs dragen ze niet
a1tijd". Een heel rijtje maar om
nu te zeggen dat het goede
excuses zíjn, neen.

Restaulramt
,.d.e l/iool"

NU met gezellig overdekt terras

aan de Strandweg te Buren

* SPEC|ALITEIT'
Pannekoeken vele soorten

app. Or..gD
Strondweg Buren, tel. 2057

dnoqisrenij

klensËr.a
uw veÍeaa - specalisÉ,

dtild aen [arka aanbadína

ffiwÉaa? h€5.4&4

vER!*t]ue vAAn

FIEÍ5EN -
ÏAN§E M 5

.SÍRANDWA6E

tl l4rre
Q a brrran *el , 24ta
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Goet-Wtïr -ÀK&ËoM 2,
EEN EXPERIMENTEEL VERSLAG I\ÍET EEN KWAN-

TITAT]EVE, KI{ALTTÀTIEVE EN PSYCHO SO-

CIALE ANALYSE VAN EEN TOPPER ]N DE RE_

SERVE EERSTE KLASSE B FVB, OPGESTELD

VANUIT EEN FUNDAMENTEEL HOLISTISCHE

BENADERING VAN HET VOETBALSPEL IN AL

ZIJN FACETTEJ{ EI{ GEPLAÀTST IN DE KONTEXT

VAN DE HUIDIGE TENIENZEN -TN DE VOETBAL_

JOURNALISTTEK, i,{AARBIJ HET ACCENT MEER

EN MEER KOMI TE LIGGEN OP HET VERST'REK_

KEN VAN ACHTERGRONDINFORMATIE IN HET

ALGEMEEN EN HET LITTD]EPEI\{ VAN DEEL-

ACHTERGRONDEN TN HEl' BIJZONDER.

' En toen kregen we een kratje bier
van Jaap' .

Van de fundamentele psychologische

methoden dle cle morierne voetbalcoach
ter beschikklng .staan yooi- het kreeren
van dié ploegsfeer ivaarbij het maxlmale

rendement uit eerr elf,ta1 kan worden ge-

haa1d, 1s deze methode van Jaap vanuit
holistisch oogpunt gezlen het meest

effektief. Bovendlen zeer goed getimed

door Jaap (na de wedstrl3d, aankondiging

en voorwaarden ervóór). Klrantitatief
minder doordacht (24, geen veelvoud van

14). Kwalitatief juisi (Heineken).

Psychosociaal en mentaal van onschatbare

waarde (Jaap)

titel: Dorus irÍetz
subtltel:Martin Oud
verslag: Mark B;:uuwer
analyse : i ijortgekc,l-nen uit groepsgesprek

meL deeiliame valt a1le spelers
van GL - (Broepsanalyse).
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leesrroereNoot
0p Tweede Kerstdag vindt het jaarTljk-

se Zaalvoetbaltoernooi plaats voor de

senioren. Vanaf + 9.00 uur zu11en de

senioren en A-junioren in sporthal

"de Slenktt elkaar bestrijden. Mochten

er leden zijn dle voor woensdag a.s.
geen bericht hebben ontvangen, maar

toch wi11en voetballen, die moeten

kontakt opnemen met B. Molenaar(2541).

Ook op Tweede Kerstdag zu11en in de

pauzes onze ttF-*lestt hun talenten tonen.
Hier alvast de indeling:

Fevenoord

Dely Boelens
Edwin tr{emer
Williarn Beyaard
ErÍk ter Schure

VITESSE

P. S. V.

Arnold Brouwer
Martijn Beyaard
Heru Metz
Jos Beyaard

AJAX

Dirk Tieman
Danlel Brouwer
A11ard Oud
Pieter Mosterman
Leo Kiewiet

A.C. MILAAN

Wilrik Beyaard
Lars Brouwer
Sybrand de Jong
Maurice Metz
Jacco Brouwer

Frank Beyaard
Jan Kiewiet
Gert Jan Poog
Berhard Brandenburl

REAL MADRID

Sjors Kiewiet
Rick de Jong
Harm Kooiker
George Wildervank
Prem Brouwer

0p donderdag 27 december zu11en de B-

en C-junioren, alsmede de D- en E-pu-

pi1len tegen elkaar voetballen.
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TC«Uï NÀÀB AF
Aan het begin van het seizoen 1990-1991
werd ik gepromoveerd tot leider van het
4e e1fta1. i{e begonnen aan de strijd
met 16 spelers dus ik verwachtte weinig
problemen om elke week 13 man op papier
te kri3gen. Maar binnen 14 dagen vielen
4 man af door blessures en ik had ook
nog een aantal spelers die niet alle
weken konden spelen. Hlerdoor speelden
we a1le weken met een ander elftal.
Na 5 wedstrijden hadden we dus nog
maar 0 punten.
0p zondag 28 oktober moesten we tegen
Oerterp 5 die een na laatste stonden
met 4 punten ult 6 wedstrijden. Er
werd redelijk gevoetbalt. De 1e helft
eindigde in een brilstand en ik had
sti11e hooP oP het eerste Puntje,
maar we gingen de 2e helft met 0-2
het schip in.
0p 4 november moesten we uit naar
Friesland. Ik had inmiddels nog B

voetballers over waar lk op rekenen
kon. Na veel heen en weer Sepraat
had ik vrijdagsavonds 11 sPelers,
mijzelf meegerekend. ZaLerdag 12 uur
had ik nog 9 man over, maar de A-juni-
oren werden afgelast, dus dacht ik
dat het probleem was oPgelost.
Maar tot mi-jn verbazing was niet
één van de heren bereid het 4e uit
de brand te helpen. Gelukkíg werd het
zondagmorgen afgelast.
11 november moesten we thuis tegen
F.V.C. 5. Naar weer een half uur
bellen had ik zondagmorgen 12 man Ín
de kleedkamer zitten. I{e kwamen dank-
zij buurman Jan op 1-0. Er werd aardig
gevoetbalt. I'.V.C" was maar met 10 man

naar het e11and gekomen. Na de rust
werd het 1-1 en we kwamen ook nog
achter met 1-2.
Er werd niet gemopperd en goed doorge-
voetbalt en er kwamen dus ook genoeg
kansen waaryan alweer .Jan Kiewi-et er
2 inschoot. 3-2. De le twee Punten
waren binnen. De week daarna moest het
weer afgelast worden wegens gebrek aan
spelers. De volgende vrijdag moest
helaas besloten worden het 4e uit de

strij d te nemen.

I

| 2' I

i # R€lsauao I

I "'""'" 
-à--..-.- 

I

i n;;ffid i

tl
| \,§oí ko-.pleËe teïee.re. I

I YVY-AvfELAhtD !

àCHOONHAAKBEDRU F

q B€KIUS * -
co?ray?.rér1 de.trrsËr 6 - re€S srra

tel: o'tSt - 2348
voor oA: RlOoI-ÉElN,6eN

TApgÍEzElNÍ6eN
AFV O gr?vË resïoPP I Ne e N .

- FnuiT -r

Lr,m
Ex-leider van het vlerde.

Y@A, AT UW LEYENgM IDÍ}ELE N

À.J. OqD
HooFDwEG 5
Boí?eN -AM TEL:2387

Srandweg 65 I 1 64 (A 8u,e, )e Amerand
IÈr O5l9r 2389

- l+-


