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De toeschouwers bij de wedstrijd Geel wit
I - Dokkum 1 vdn zondag 2l februari jl.,
althans diegene welke gerekend mogen
worden tot de Geel Wit aanhang, verlieten
na afloop nogal gedeprimeerd het sportter-
rein aan de Noordwal. öirn wondèr, ons
eerste elftal had van de Dokkumers een
afstraffing gehad met 0-3. Die uitslag is
voor.een rechtgeaard
Geelwitter zonder meer al een diepe laen-
king. Van Dokkum verliezen is haast even
erg als van Amelandia verliezen en zeker
dan te verliezen van willekeurig welke
andere club van het vasteland dan ook.

De geringschatting voor de inwoners van
Dokkum blijkt zelfs uit het Amelander
taalgebruik: een bepaald soort miskleun bd
het biljarten wordt een ',dokkumer,, gel
noemd. Dokkum is de enige plaats ter
wereld waar men af en toe ,'geen w@rn
heeft, de belastinginspecteurs worden van-
uit Dokkum op ons dak gestuurd.
Al deze ongein wordt slechts ten dele
gecompenseerd door het feit dat onze
redaktiemedewerker Henk Roemers uit de
Bonifatiusstad afkomstig is.
Maar het was niet in eerste plaats de uit-
slag die het humeur van de Geelwitsuppor-
ters tot ver onder het nulpunt deed dalen;
het spel dàt ons eertse elftal het publiek
voorschotelde was om er moedeloos van te
worden en dat bepaald niet doordat de
inzet van de spelers individueel onder de
maat bleef.
Die inzet was er wel, maar er kwam vol-
strekt niets uit, het leidde allemaal tot
vrijwel geen enkele gevaarlijke aanval. En
als dat nu veroorzaakt werd door het
superieure spel van de gasten, dan zou je
daar nog vrede mee kunnen hebben, maar
dat was zeer zeker niet het geval.
Ook Dokkum draait mee in de onderste

regionen van de vierde klasse C en dat is
gezien het spelpeil terecht.

De doelpunten l«vamen voort uit misver-
standen of fouten in de Geel V/it defensie
en niet uit overrompelende aanvallen die
de Amelander verdedigers voor onoplosba-
re problemen plaatsen.
Het konstateren van de weinig bemoedi-
gende feiten is nogal wat @nvoudiger dan
het aandragen van oplossingen voor die
problemen, want van problemen l«an inder-
daad gesproken worden. Geel VÍit, was
jarenlang in de vierde klasse van de
KNVB-noord een gevreesde tegenstander
en meestal een serieuze kandidaat voor de
titel. DaaÍ lijkt het nu niet meer op. Dat
komt hard aan. Temeer daar we de toe-
komst aan het begin van deze kompetitie
optimistisch inschatten, omdat we over een
sterk tweede elftal met veel jonge spelers
beschilten.
Maar het noodlot slaat op meerdere fron-
ten toe, want ook het tweede elftal boekt
povere resultaten, nadat het jarenlang in de
top van de reserve eerste klasse of de
reserve hoofdklasse van de FVB heeft
meegedraaid. Het lijkt er dus op dat van
versterking van het eerste uit de gelederen
van het tweede niet al te veel verwacht
mag worden.

Alleen de spelers, de trainer en de begelei-
ders van het eerste elftal kunnen eryoor
zorgen dat het elftal de opwaartse lijn
weer te palí<en krijgt en dat de degradatie-
zone wordt verla,ten. Het zou toch wel heel
schrijnend zijn als de Geel Wit kleuren
alleen nog worden hooggdrouden, door de
zetels op de tribune en dan alleen nog als
er geen toeschouwers op plaats neÍneÍI.
Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Inmiddels zijn sinds de afgang tegen Dok-
kum 'ook de wedstrijden tegan SVMH en
Zuidhorn in nederlagen
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geeindigd. Vooral de nederlaag tegen
SVMH kwam hard aan, omdat deze club
tot nu toe vrijwel kansloos onderaan bun-
gelde. Geel Wit zit nu echt in de degrada-
tiezone en moet er rekening mee worden
gehouden dat bij sommige clubs in de
vierde klasse C de eilandkolder gaat toe-
slaan.

Als ze tegen Geel V/it alles uit de kast
spelen en ze doen het tegen SVMH kalm-
pjes aan, dan kan hun dat volgend jaar een
duur retourtje naar Ameland besparen.
Dit lijkt een zeer onbehoorlijke insinuatie,
maaÍ we hebben iets wat er verdacht veel
op leek al eens eerder beleefd.
Alleen een flinke extra inspanning van het
eerste elftal en de enthousiaste steun van
de supporters kan voorkomen dat een
dergelijk spelletje opnieuw succes heeft.

Frans H.
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In Ho11um wordt deze naand her-
dacht dat er 65 jaar geleden voor
het eerst in clubverband tegen
een bal werd getrapÈ. Dat gebeurde
door de spelers van de Hollumer
Voetbal Verenigj.ng.." Op 1.1 septen-
ber L946 gÍBg HVY samen -sl.et dé
herengymnastÍektreren;l- g1.qp DOS,en
de dameshandbal- en §ynubstiek*
vereniging Atalanta. DaaruÍt ont-
stond de sportclub Amelandia.
0nlangs had ik het genoe,gen on
voor de NÍe;rr*e .Dockup?f : Couran,fi,,
een interíiË.r ut'e treËbCÈt,tèt IIèL
Wij nber.g-Lu,b.1j+k, . Y
Tj erk vis§er.ï(e1ten

't VAÀT HEKKEREN huys
- galerie - brasserie - restaurant -

ln dJ.cpt-ila - Gn horcoe -
proilulten
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dienste) , oud-voor zíEter' 0ene de
Yries en .huidig voorzÍftl"r Bob
Rijpstra. Daarin knru .nefuurliik
de relatie net Geel-hlit aan de
orde. lrlat daarover nerË ggze!d
wil ik de lezers van hetr club-
blad niet onÈhouden. "'''".,.''..:..

fnitiatiefneBer voor'de oPrich-
ting van HVV was Cor l{Ljnbere,
na zijn dood posthuuÉ benoemd
tot erelid. "Foar hen had j e
respect. Gien mins haalde ut in
sien hoofd teugen sien beslis-
singen in te gàanttrherinnert
de Vries zÍch. Na het overlijden
van de man van het eerste uur
bood zijn weduve de Coi-viSnberg-
beker aan, een trofee waaron
de 32-plussers van Gee'1' hlit en
Anelandia nog steeds j'aarlijks
strij den.
Aanvankelijk speelden de jongens
in Ho11un onderlinge partijtjes
en dienden nelkbussen a1s doel-
pa1en. De eerste wedstrÍjd, tegen
NSC uit Nes, ging net 6-0 ver-
loren. fn L934 kreeg HVV ten
noorden van de Badweg een eigen
ve1d. De eerste wedstrijd die daar
werd gespeeld Ías tegen §ee1 Uit
uit Buren en ein"digdc in 3-3.
De Vries heeft in zijn aetieve l

periode meerdere malen dè strij d
met de nannen van dc o.ostkant vAn
het eiland aangebonden. IDat ware
wedsrrijden van leven op doad.
Nog foetballe se naari,§.€0k, nB.?r
doë speulde je aaar'un"'ÉËar keer
per jaar. Ut uare prqsqigeduels,
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keiha'de wedstrijden. Doë HVV inde oarloch naar oast mos ginge
wij as jeugdige supporters tópend
naar Buren. Dan had je mazzel asspeulers je op hun fiets op kussie-
bannen f oarbij ginge in seii":
sprÍng maar achterop. ïn lbter bijde Klok gesellech naprate. Doë ikself in ut easte sat ginge we Eetde bus heen en weer. Deai sach je
tieden naar uutrt.
De herinneringen aan de onÈmoetin-
gen met ldillem en AnLj e Molenaar
blijven hem nog altijà Ui5. "Gee1I{it in Amelandia speulden om unbeker. Uw waar mistech in GeelWit stond binnen un half uur a1met 4-L f oar. ï{illem sei doë
teugen mij : dut wo t dt un katastrofe.
Een andere keer stonden htillem enAntje langs de lijn toen Bertus
Visser namens Amelandia dreigde
door te breken. De toen volgànde
dialoog sÈaaÈ Oene nog goed bij:rrAntse: floere die *.i. l,/i1Iem:
Soa moete jou niët prate. Jou
Toeqg kieke hoe fakkundech hij
die ba1 ferovertrt. 0ene kent Ànt5e0ud, zoals ze toen heette, ook
nog als keepster van de handbal-ploeg van Buren, De Schalken.
HoogtepunEen in de jaren vijftig
hraren de wedstrijden van Amelanàia
tegen een combinatie van Ba11um
en Nes om de St.Jan-beker op
24 juni. Na afloop was er dànsen,
vanzelfsprekend bij Nobe1.
Tj erk ( "Bonne" ) Visser zi-:- a1 rui.m
25 jaar in het bestuur van Ame-,
landia. Hij was erbij roen Amelandia
in 1970 roerrad ror de FVB. De
competitiestart voor Amelandia
ï/as prima: ,..kampioen van de derde
klasse met een punt voorsprong
op Geel hlit. Daarna bleef Ameiandia
in de tweede klasse voetballen,
toLdat vier jaar geleden einde-
1i:t weer eens de kampioensvlag
in top kon. Een jaar later degia-
deerde Amelandia overj.gens naar
de eerste klasse, waarin Amelandia
nu vecht tegen degradatie.
Daar waar Visser zijn hoop heeftgevestig op de positieve invloed
van teruggekeerde ervaren krachten
als Leo Minne Kanger en Theo IJnsenerkent Rij pstra dat de aanvulling
vanuit de jeugd te weinig is.

lori.lonrs.n - lsrichtnderr
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Als het om vezel«eren, en frnolrdertrg€ír goot

T.Töben
1{.Wesselpad 1 rel.2988

omdat er geen teams voor A- en
B-junioren zíjn moeten deze ion-
gens nu a1 met de senioren mee-
doen. Hij heeft een verklaring voor
de niet optimale motivatÍe van
de jeugd: t'Se beginne froecher
Èe werken, en niët allién in de
fekansie. De hele saterdach is
beset. Ik kwam ok frijdechs thuus,
gÍng avens te trainen, sàterdechs
overdach foetballe in avens
fo11ieba11e".
De konst van de sPorÈhal De Slin-
ger is van groot belang voor
Amelandia geweest. Er wordt aan
vol1eyba1, handbal, aerobic, zaaL-
vo,etba1, tennis en badminton ge-
daan. Pogingen om basketbal en
gymnastiek Yan de grond te krij-
gen mislukten.
A1s het aan Tjerk Visser had 8e-
legen was die hal er nooit gekomen,
vant de accommodatie heeft zíjn
voetbalsport bepaald Eeen goed ge-
daan. Met pij n en moeite krij gt
de wedstrijdsecretaris wekelijks
twee teams op de been. Het trai-
ningsbezoek staaÈ oP een laag
pitje. RijPstra naakt er geen
geheim Yan dat als het zo door
gaat het bestuur zíio maatregelen
zaL nenen: ttUL bestuur het de
nadruk op de omni-fereniging 1èèd.
Ut Ís niët soa fanselfsPrekend
as froecher dat de Prioriteit
bij ut foetballen 1èèd. As ut
,oét trekke we un elftal terug*.
Amelandia heef:' deze winter de
B-junioren a1 moeten terugtrekken,
deels oIn het tweede te comPlete-
ren. Ook met de begeleidlng gaat
heL, net als bij Geel hlit overi-
gens minder. YBe BrÍjker daarover:
ttVoorheen had je per team twee
vaste leiders. Later vías j e blii
met een leider en nu moet j e weke-
lij ks wisselentr .

Met Rij pstra is hij van mening
dat een juiste man voor de Ploeg
voor nieuwe impulsen kan zotgen,
Laten we hopen dat die nieur.re
inspiratle er kont uant. het zotJ
eeuwig zonde zíjn a1s de voetbal-
afdeling van Amelandia van het
tonee L zou verdr*Íj nen. Daar
houden ze bij Amelandia overigens
geen moment rekenÍng Dee.

Koos Molenaar
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6.ÏANDÉN
Vierde klasse C KNVB

GOMOS
Bakkevee n
de Wilper Boys
Trynwalden
Dokkum
To1 ber t
Zuidhorn
Geel I{riL
Be rgum
Houtigehage
SVMH

Res. hoofdklasse FVB

16 28
16 23
15 20
15 -'', 17
15 - \16
15 15
16 15
15 10
15 10
15 9
15 5

13 22
t4 22
L2 19
13 16
14 L2
12 92pt
in mindering
L4 11
13 10
13 9
L47
L47

15 23
ls 18
L4 t7
L4 16
L4 16
1.4 16
L4 15
13 L2
13 11
L4 11
9- 4

13 LZ pt
in mindering

*

Friesland 2
ONB 2
Akkrum 2

0lyphia 2
Frisia 1883 3
Zwaagwes te ind e

Friso 2
Cambuur/Leeuw.
Jubbega 3
GeeI hlit 2
Heerenveen 3

Res. tweede klasse B FVB

CAB 2
St. Annaparochie 2
Frisia 1883 5
Ni-euweschoot 4
Drachten 4
DTD 4
Dronrij p 2
Geel hlit 3
MKV tzg 3
LSC 1890 4
osr 178 2
Friesland,3

Derde klasse C FVB

Zwaagwes t einde
ïrynwalden 3
Surhuisterveen
FVC 5
Geel Wit 4
Dokkum 3
ONB 4
Buitenpost 2
Rood Geel 5
Cambuur / 1eeuw.
Blue Boys 2

13
13
13
L4
11
L4
L4
13
L2
13
t2

24
20
L6
16
13
t2
11
10

8
7
5

Kerd. & Joagirct I, I{§ (Ao-)
Te{efor05l9l .2iX5

BUF ,rltrildervanktt
voor aL uy
SOIIHI{EBI(E§
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6TANDEN -- ,}
Dames derde klasse

Eastermar
Geel llit
0Dv
SC Kootstertil-1e
VIOD

Junioren A derde klas

Robur
FVC 2
Geel Wit
SC Franeker 3
SSS I 68

Junioren C derde klas

De l,lalden
V IOD
Geel lrit
cv0
FC Birdaard
Blij a

Pupillen D klasse 453

Blauw hlit | 34 4
CSL 3
rvc 3
Geel Wit
MKV | 29

PupÍ11en D klaase 469

Be QuÍck D 4
Ropta Boys 2
Geel Wit 2
Blauw hlit r34 3
Trynwaldster Boys 2

Pupillen E klasse 501

Rood Geel
Hardegarij p
Bergun
S t ien.s
hlyckels Hallun
Geel lrlit

Pupillen E klasse 553

Geel hrit 2
Zeerobben 3
SC Berlikum 3
Robur 2
SC Praneker 4
Mulier 3

45
3- 4
5- 3
2- 3
2- 2

C

46
4-6
4-6
5-2
3-0
J

1-2
1-2
1-1
1-1
1-0
1-0

/*,!r"fta:*?*,SÉ<t(,k*s styaè,é
1-2
1-0
00
0-0
0-0

1-2
1-1
1-l
1-0
00

1-2
1-2
1-2
1-0
1-0
1-0

1-2
1-2
1-2
1-0
1-0
1-0

"{a

7.W
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TCA
TAXTCENTRÀLE

AME LAN D

vrc, RL Uw V€RVoEt?
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Exupteus ;,rReNBht€G 1g t{és ïa glb

FTAtrDTO BOELEÈIS
KOLIflEG 1A ilES tetr. 2&zo

ur adres \roor:
radi.o, televisie, video

huishoudaliJke apparaten,
tslefoon apparatuur,
antenne systetan.
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Meisj es klasse 788

ONS 1.
St. Annaparochie 1 -
Robur 2 I
MKV 129 3 1

Geel Wit 0

?@oeeAMr* 4 *
14 maart

2
2
0: ''
0
0

BE ruíJE LU l(. *

Eerder konden we vanaf deze plaats
melding maken van de Fair Play-com-
petitie die de KNVB heeft ingesteld
De vorige keer stond Geel Uit op de
180-ste plaats bij de zondagamaEeurr
in het district Noord. fnmiddels zí.
h/e afgezakL naar de weinig benijdenr
waardige plaats 209 op de s.tand die
is bijgewerkt t/n L4 februari. Het
overzicht van de clubs uit de vierdr
klasse C is :

'l

lTrynwalden
LIilper Boys
Bakke veen
GeeI 1,'i-t
S! MH

GOMOS

2L maart

Dokkum
Hout i gehage
Trynwalden
Wilper Boys
Bakke veen
Geel Wit

28 maart

ïolbert

4 april

vrij
Zui dho rn
Bergum
GOMOS
SVMH
Geel LIit

10- 1 2 aprí,L

18 april

Tolbert
Dokkum
Houtigehage
Tr ynwalden
Iíilper Boys
vrij

25 april

Zuidho rn
Bergum
GOMOS
SVMH
Geel Wit
Bakke veen

Hout i gehage
Dokkum
Tolbert
Zuidhorn
Bergum
v rij

Tolbert
Zuidho rn
Bergum
GOMOS
SVMH
vrij

Geel hlit

Tolber t
Dokkum
Houti gehage
Trynwalden
I,Iilper Boys
Bakkeveen

inhaal

Zuidhorn
Bergum
GOMOS
SVMH
Geel I'Iít
Bakkeveen

vrij
To1 ber t
Dokkun
Houti gehage
Trynwalden
l,/ilper Boys

-l()-

p1. ver.

l4 Gomos
27 Trynwalden
35 SVMH
62 I'Iilper Boys
88 Zuidhorn

148 Dokkum
158 Bergum
L73 Tolbert
209 Geel hli t
223 Houtigehage
?44 Bakkeveen

str. p. at1 . gem.

L40
13 0
13 0
13 0

14 1

14 1

L4 1

13 I
13 I
13 1

L42
AANVANG COMPETITÏES 1993-I994

De competitie voor de amateurs
begint in het weekeinde van 4 en
5 september. fn het weekeinde ían
28/29 augustus worden wedstrijden
vooruit gespeeld in verband met
de Amelander herfstvakantie.
Geel Wit 1 speelt de eerste ronde
van het distrÍctsbekertoernooÍ
in het weekeinde van 2L/22 augus-
tus. De eventuele tweede ronde is
voor Geel l,/iÈ op 28/29 augustus
gepland.

PROGRAMMA GEEL hIIT 1

Het resterende progranma voor
Geel I,/it 1 dit sei zoer, is:

28 maart Tolbert-Geel hlit
4 april Geel I{it-Bakkeveen

10-12 april inhaal
18 april hlÍ1per Boys-Gee1 Wit
25 april Geel I.Jit-Trynwalden

WADDENTOERNOOI

In het weekeinde van 15-16 mei
doet Geel hlit mee aan het l,/adden-
toernooi.

6
I
I

11

l4
18
19
19
23
25
37

ïr
ï
u
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HERSTRUCTURERING KNVB

Zoals weliicht bekend wordÈ oP dit
momenL druk gepraat over een her-
structurering van de KNVB', B.'
langrijkste punEen daaruit zijn
dat de huidige 20 afdelingen
plaats gaan maken voor acht dis-
tricten. Het distrÍct Noord zou
besLaan uit FrÍes1and, Groningen,
DrenLhe, de Noord-0osÈPolder en
de kop van 0verijssel. Dit zou
betekenen dat de afdeling FrÍes-
land ohoudt te bestaan. Ook zaL
er geen verschil meer zÍjn tussen
de KNVB/competiEies (waarin ons
eerste speelt) en de FVB-comPe-
tities. Dus bij voorbeeld minder
veruarring bii afgelastingen en
meer afstemming van de thuiswed-
sLrijden van het eerste en het
tweede.
Bestuursleden van de FVB zijn bii
a1le verenigingen oP bezoek ge-
weest. hlij hebben gehanerd oP de
instandhouding Yan de l'ladden-
regeling.'0ok wilden wii weten
hoe het gaat met de financien
van de afdelingen die verdwijnen.
Ons is verzekers daÈ de Wadden-
regeling Íntact blii ft en over
de financien hoeven we ons geen
al te grote zorgen te maken daar
de FVB geen eigen bondsbureau
heeft. Inmiddels hebben de vere-
nigingen van Friesland al inge-
stemd met de reorganisatie.
Doch, twaalf van de twintig af-
delingsbesturen zijn tegen en als
op de vergaderingen van die afde-
lingen ook zo wordt beslist dan
wordt de reorganisatie voor lange
tijd in ds ijskast gezeL.

GER STENNATTOERNOO I

Het tradiLionele Gerstennattoer-
nooi wordL diÈ jaar door Geel hlit
georganiseerd. Hetzelfde geldt
voor het Bruine Benentoernooi voor
de dames.

VELDEN DICHT

Het eerste veld gaat maandag 24 mei
dicht, het tweede veld maandag
I juni. Beide terreinen blijven
zes weken gesloten.
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TOERNOOI DE MONNIK

In verband meE het 60-jarig be-
staan houdt de voetbalvereniging
De Monnik op 20 en 27 augustus een
t,oernooi. Geel hlit gaat met
Cts, Dts en Ets naar
Schiermonnikoog.

PR IJSAANPASS ING

De prÍj s voor de meeste con-
sumpties in de kantine is met
een kwartje verhoogd.

GEEL-hIIT A I{IILLEM II

De A-j unioren van Geel hrit
oefenen 6 juni Èegen de Ats
van l'/illem ïI uit Tilburg

* SCHETDSRECTTTERS TEKORT

Zoals u ook regelmatig in voetbaltijd-
schriften kunt lezen is er in Nederland een
groot tekort aaÍl
scheidsrechters.Vooral in het juniorenvoet-
bal en in de lager spelende seniorenteams
is er vaak niet een gediplomeerd scheids-
rechter aanwezig. Bij thuiswedstrijden van
Geel Wit is dit nog niet direct merkbaar,
maar bij uitwedstrijden komt het toch
regelmatig voor dat dat er geen officiele
scheidsrechter aanwezig is. Dit komt
vooral voor bij wedstrijden van Geel l$/it

3, 4 en de A-junioren.
Bij de pupillenteams van de vereniging
heeft Geel rWit op een enkele uitzondering
ria ook niet de mogelijkfieid om gediplo-
meerde scheidsrechters aan te stellen. Wij
hebben daarom moeten besluiten onrÉ
teden bij deze wedstrijden in te schakelen.
Nu Geel Wit er in de voorjaarsreeks weer
een team bij heeft, nl. de meisjespupillen,
was het voor ons ondoenlijk om telefo-
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nisch scheidsrechters te zoeken voor deze

wedstrijden. Met ingang van het weekend

l3tl4 maart worden de leden dan osk
aangesteld om deze wedstrijden te leiden.

Degenen die worden aangesteld kijgen
hiervan schriftelijk bericht. Mocht u on-

danks de aanstelling toch verhinderd zijn
dan dient u zelf voor een vervanger te

zorgen.
Uiteraard zljn eÍ altijd een aantal, die

T.eggen -daar heb ik geen verstand van-,

maar daar hebben we ook een oplossing

voor gevonden.
Het gaat in deze gevallen voor het grootste

deel om de pupillen 7 tallen en in een

enkel geval voor de

Op de aanstellingslijst hebben wij de spel-

regels geplaÉtst van het 7-tallen voetbal.

Bij het pupillen voetbal gaat het er niet om

in het veld als baas op te treden maar om

de spelers te begeleiden.
Mochten èr mensen zijn die er voor voelen

om eens een scheidsrechtercursus te vol-
gen dan zijn wij natuurldk altijd bereid om

een cursus op Poten te zetten.

We hebben hier echter wel voldoende

deelnemers voor nodig.
Zie onderstaande

Jan van Os.

* opclv-u* SCHEID§RECHTERCI R-
§US:

De cursus is bestemd voor personen van

16 jaar en ouder.
Het doel van de cursus, is om de cursisten

dusdanig vertrouwd te maken met het

toepassen van de sPelregels

dat zij leiding kunnen geven bij
wedstrijden.
De èursus duurt 6 lesavonden van 3 uur.

De inhoud van de cursus bestaat uit:
spetregels; leiding geven; gezondheidsleer;
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organisatie en administratie. De literatuur
bestaat uit een handleiding veldvoetbal en
een werk- en leeóoek scheidsrechter.
Aan het eind van de cursus wordt er via
multiple choice vragen een examen afgeno-
men. Zij die het examen met goed gevolg
afleggen onwangen een certificaat;
De cursus is zowel voor mannen als vrou-
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* opclvE ScHETDREcHTER CLIRSUS:

naam:

adres:

postcode:

woonplaats:

geb. datum:

tel. nummer:

Inleveren bij Jan van Os
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ÉPaNl*rsruJ ? *
Het is mij de afgeloperr weken weer
eens gelukt waÈ wedstrijden van het
eerste e1ftal te volgen. Het betreft
natuurlijk thuiswedstrijden r./ant even-
tueel verder dan Leeuwarden kom ik in
uiLerste noodzaak maar één of twee
keer per jaar. Daar ik vorig jaar nog
deel uitnaakLe van ons vlaggeschip
kijk ik toe met gemengde gevoelens.
Neem nou de wedstrÍjden tegen G0I'{OS,
de onbetwiste koploper. Deze ploeg
r+ordt op zijn sloffen kampj-oen en ik
hras benieuwd naar dit wonderteam.
Nu konden ze inderdaad wel voeÈballen
en stond er ook een hecht team in het
veld. Die jongens gaat het voor de
wind en hebben elke week weer zin er
in te vliegen.
Dan kan ik me indenken dat je a1s
Geel l{it 1 niet meteen, a1s vanouds,
op de aanval gaat spelen. Je wilt
eerst even aankijken hoe je organi-
satie uÍtpakt tegen deze tfwonderboystt.

Daar heb .ik geen problemen nee. hlaar
ik wel moeite mee heb, is de Ínzet
bij de persoonlijke duels. Vooral als
je weet dat je tegen een goed draaÍende
ploeg speelt, is het van belang 802 van
die persoonlijke duels te winnen of in
ieder geval uit te vechten tot op het
bot. Af en toe taktisch een stapje
terug of alleen ruiotedekking kan
goed zijn, maar mÍnstens 4 van de 5x
moet je boven op de bal zitten. Dat
daar af en toe een tegenstander tussen
zit is dan janner voor die nan. Dat.
gevecht miste ik in die wedstrijd. En
toen G0M0S genakkelijk scoorde tot
0-2 was het met de strÍ5d gedaan. Zij
deden een stapje terug om af te uach-
ten wat Gdel Wit ging doen en toen
ons eerste ondankÀ dà kansen niet
scoorde, haalden zij hun puntjes
De andere wedstrijd was die tegen
Dokkun. Mijn gevoetens waren toen
maal vermengd. Eni-ge drei.gementen
gerout j.neerde Geelwitsupporters

binnen.

hele-
van

brachten mÍj weer op het juiste geel-
witte spoor. Met enige ontzetting aan-
schouwde ik het Dokkum elftal. Toen
ik daar nog speelde had je altijd van
die vervelende c-juniortjes Eet een
grote bek die het hele weekeinde bij
de kantine van het sportcomplex om
ouwehoerden.
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Gee:r zinnig woord kwam eruj-t. Nu
bestond het eerste voor de helft uit
die blaaskaken, Graag had ik even
warm gelopen om te controleren of
mijn sliding nog scherp was. l,Jat moet
het heerlijk zijn om dÍe snotneuzen
gras Le laten eten.AfÍjn, het einde
van het liedje was anders. Het weer
was niet best, GeelwiÈ draaide niet
besÈ, Dokkum ook niet maar nam wel
de puntjes mee naar huis. Bijna liep
het gemoed mij over en ik sjokte naar
huis.
fnmiddels zijn we weer een week
verder, en ons vlaggeschip heeft ver-
zuimd de degradant te laten degra-
deren door een 1-3 voorsprong voor
rust weg te geven tot een 4-3 neder-
1aag. Laten we hopen dat dit de
laatsLe stuiptrekking van SVMH in
4c geweest is want anders zullen de
ruggen tot het eind toe gekrond moeten
worden.
Als supporter , redelijk verwend de
laatste jaren, is dit geen fraai sei-
zoen. Maar ook een elftal dat niet
draait heeft recht op een twaalfde
man. Laten we hopen dat het niet nodig
is, maar als we alsnog de rode streep
naderen dan noeLen !Íe er wel weer
staan. hlant we wiIlen we1 uit de vierde
klas KNVB, maar al1een aan de bovenkant.

Henk Roemers.
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* voErBAL\eo9
l.

VOOR JONGE SPELERS, IN HET BI-
ZONDER VOOR SCHOLIEREN.
uitgegeven door den Koninklijken Neder-
landschen Voetbalbond.
DECEIVIBER 1932.

BALBEHANDELING

Onder balbehandeling verstaat men de

kunst m@ster over den bal te zijn. Een

speler moet in staat zijn een bal onmidde-
lijk volkomen onder zijn macht te brengen,
hoe het leder ook tot hem komt, -stoppen

van den bal- hij moet hard loopend den bal
volkomen onder zijn macht kunnen houden
- drijven vaq den bal - en voorts den bal
zuiver kunnen trappen of koppen.

HET STOPPEN VAN DEN BAL

Ten einde een bal goed te leeren
stoppen raadplege men onderstaande teke-
ning. Het been waarmede men den bal wil
stoppen, brengt men eenigzins losjes ach-

teruit, waarbij men den voet zoodanig
moet draaien, dat den binnenkant front
maakt tegenover de richting van den bal.
Men heffe daaÍbij het been niet te hoog

-tB - -lg-

op, daar anders de bal onder den voet zou
kunnen doorschieten.
Men laat nu den bal tegen de enigszins
slap hengenden voet komen. Geeft men
den voet dan nog iets met den bal mee,
dan zal het mogelijk zijn het hardste schot
onmiddelijk te stoppen
Men moet deze manier van stoppen met
beie beenen beoefenen, daar men evengoe-
de links als rechts moet kunnen stoppen.
Voorts Ínoet men bij het oefenen er vooral
op letten, dat de bal niet terugspringt,
doch dat hij onmiddelijk tot stistand komr.
Een terugspringende bat kan gemal*elijk
door de regenpartij worden afgenomen.
Bovendien kan men een terugspringenden
bal niet onmiddeldk verder spelen.
Ook een bal,-die door de tucht komt, kan
men op die manier stoppen, waarbij men
echter in vele gevallen den voet iets hoger
moet opheffen.
Een bal, die uit de hoogte neerkomt, kan
men ook stoppen op de hieronder aangege-
ven wdze, n.l. door hem op den _grond te
laten komen en dan tegen den buik te laten
springen. Dit is echler niet aanbevelens-
waardig, indien er een tegenstander in de
buurt is; deze zov dan den bal kunnen
onderschep,pen.

Hoewel het hier een stuk betreft dat reeds
geschreven is in 1932 en beseffende dat
het voetbal intussen wel even anders gaat
dan toen (de bal blijft echter wel rond en
degene die er tegenaan fiapt blijft een
mens) lijkt bovenstaand stuse dat bestemd
is voor jonge spelers en scholieren best
nog een basis te kunnen zijn voor vele
spelers van GrW I tm ...
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