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I,AET EENS EEN LOOPJE ldET JE

NE!{EN.

Een voetballer is gedurende
à*r, t.r,edqtri jd o$gëveer 2

rninuten aan I de ba1 en de
ov"tig" 88 minuten loo-Pt -(ofstaatÍ hij zonder bat' AIs
je de overgrote meerderheid
íi" de vo"Lballers hun zin
gààtr, trainen ze uitslui-
Éend met de bal en wordt er
vooral niets gedaan aan loo-
ptraining. Zo is althans de
àituatie in Nederland'
De weinige sPeciale looP-
irainers die in Nederland,
bijna alle in deeltijd, -aan
voótb.1"Iubs zijn verbonden'
maken zich over de geringe
,uutà"tinq voor looPtraining
Éi: voetÉaltrainers en de
weérzin ertegen bij de spe-
Iers ernstige zorgen'

Fons van den Brande, de voo-
rrnalige looPtrainer van vi-
tesse] rneenl zelf s de nood-
klok over het Nederlandse
voetbal te moeten luiden;
hij waarschuwt voor de ge-
riÉxxiq* beweeglijkheid die
steeds nadrukkelijker oP de
velden te zlen is' Ïn de ons
omringende landen wordt daar
wel aan gewerkt en zo loPen
wii volgens hem een achter-
stlnd vàn jewelste oP' onze
spelers behalve dan een Marc
Overmars, een Patrick Klui-
vert en een Youri Mulder'
die over een goede looPtech-
nieX beschikkàn en daar ook
iàqermatiq aan werken Ajax
i='aà enile Nederlandse club
met een 1óoPtrainer in full-
timedienst worden er r-n

ini"tr.rtionale wedstrijden
door hun tegenstanders re-
gelmatig uÍtgeloPen' Een

volgens van den Brande his-
ióií="n diePtePunt betekende
àà-àt*ttreding-die Aron win-
ter in de wedstrijd tegen
wit-nusfana een rode kaart
opleverde en die louter en

àïi""" 'nodig' was doord-at
r,àt vlinter àun looPsnerheid

ontbrak.

Theo Joosten, die al 4 jaar
de looptrainingen bij NECverzorgt is overtuigd van depositieve effecten. Hetheeft hem wel veel moeite enoverredingskracht gekost,
maar de spelers hebben nu delooptraining geaccepteerd en
sommigen vragen soms zelfs
om eén extra looptraÍning.
Hij werkt constant aan on-
derdelen a1s de stand van
het J-ichaam, de af zet, de
afwikkeling van de voet en
de paslengte. Voor verdedi-gers besteedt hij in hetbijzonder aandacht aan
draai- en wendbaarheid. Doe-
lverdedigers hoeven geën
afstanden te lopen, maar zij
doen veel loopsprongen, hor-
densprongen en reactie-oefe-
nl-ngen,

Cees Koppelaar was van tg66
tot 1-97 L looptrainer bi j
Ajax ën van tgTL tot tgTg
bij FC Utrecht. Hij beveelt
aan om bij voetballers die
echt een gruwelijke hekel
aan lopen hebben en dat zijn
de meesten, te beginnen met
een looptraining in de war-
ming-up te verwerken. Hij
noemt Marc Overmars, Finidi
George en Ulrich van Gobbe}
als goede lopers met een
fraaie stijl, a1 moet van
GobbeI aLs verdediger aan
zijn wendbaarheid werken.
Een mooie stijl is overigens
geen voorwaarde voor snel-
heid. Vooral de startsnel-
heid is voor voetballers,
zowel aanvallers aIs verde-
digers van het grootste be-
lang en daarvoor heb je geen
mooi-e loopsti j 1 nodig: dat
zie je aan Romario en Ronal-
do, die beiden wat sjokkerig
en slungelachtig 1open, maar
razandsnel kunnen wegflit-
sen.
De looptraining bij PSV
wordt verzorgd door Luc van
Àgt, van huis uit qymnas-
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tiekleraar en ex-tienkamper
Robert de wit. Van Agt geeft
op dinsdagochtend een stevi-
ge conditietraining zonder
bal, waarin gewerkt wordt
aan snelheid. behendigheid
en kracht. Aanvallersrmid-
denvelders en verdedi-gers
krijgen allemaaI dezelfde
oefenstof, hoewel een mid-
denvelder per wedstrijd on-
geveer L4 kilometer rent,
een aanvaller L0 en een ver-
dediger I kilometer. Hij
verwacht vooral goede resul-
taten van jonge spelers,
niet van Jan Wouters en René
Eijkelkamp, die hun gebrek-
kige loopstijl niet meer
zullen kunnen verbeteren.
Van Agt vindt het, en niet
alleen voor het voetbal, van
wezenLijk belang dat de
jeugd op de basisschool e1e-
mentaire bewegingen als spr-
ingen, rollen en vallen weer
leert beheersen. Als de 1i-
chamelijke opvoeding hier zo
gebrekkig blijft als hij nu
is, wordt de achterstand van
de Nederlandse sporters t.-
o.v. het buitenland alleen
maar groter. Hij heeft grote
bewondering voor de Brazili-
anen die mede zulke goed
Iopers zijn doordat ze za
'swingend kunnen dansen.
Wie regelmatig de elftallen
van Geel Wit in actie ziet,
zaL ongetwijfeld tot de con-
clusie komen dat een uurtje
in de week looptraining aan
verrewegi de meeste sPelers
goed besteed zou zijn, want
èr wordt op de velden aan de
Noordwal heel wat afgestamPt
en geptoegd. Het voetbal zort
a1s kijkspel a1leen al aan
waarde winnenr no9 afgezien
van het rendement in doel-
punten, competitiePunte en
iriet vergeten sPeelPlezier'

Frans Hulsebos.

(cegevens voor dit artikel werden
àntÍeena aan een artikel van EddY

Jansen in Runner's ?Íorld okt '95)
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Exupeaus ,ÍRaNANea 1B Ngs 7€t 4Zlso

YERSLAG ALGEMENE
LEDENVERGADERING
VV GEEL WIT

De algemene ledenvergadering van Geel
V/it op 28 augustus werd geopend met een

moment stilte ter nagedachtenis aan Michel
Kooiker.
Voorzitter Dirk Kooiker meldde in zijn
openingswoord dat het voorbije seizoen

voor Geel Wit zrjn ups en downs heeft
gehad. In de ledenvergadering van februari
heeft hij zich kritisch uitgelaten. Zljn
woorden hebben enige weerklank gevonden.

Met de nieuwe technisehe staf zijn
afspraken gemaakt, waarvan de voorzitter
hoopt dat zij door de leden worden
nageleefd. Er wordt één lijn getrokken voor
alle teams. Kader en bestuur steken er hun

nek voor uit en zullen hun persoonlijke
consequenties trekken indien de afspraken

niet worden nageleefd.
Geel Wit kende een financieel goed jaar
ondanks bijvoorbeeld de aanschaf van een

copyprinter.

De notulen van de ALV van 17 februari
werden goedgekeurd.

Medegedeeld werd dat bij het toegangshek

aan de Noordwal tien fietsenrekken worden

geplaatst, De lage begroeiing aan de

oostkant van het kaartenhokje is al
verwijderd. Het grote hek zal voor de

wedstrijden van het eerste elftal worden
geopend. Het tussenhek daarentegen gaat op

slot om te voorkomen dat fietsen voor de

kantine worden geparkeerd.
Het trainingsveld wordt volgend jaar

gerenoveerd. Het schuift op in oostelijke
richting. Aan de kant van de Vrije Wilweg
komt een ballenvanger. Aan de noordkant

komen de 'NAM-rtasten'. Aan de westkant

verrijst een verhard parkeerterrein, dat kan

worden bereikt via een te verharden

toegangsweg.
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De voorzitter merkte voor de volledigheid

op dat het trainingsveld zo slecht is omdat

het veel te intensief wordt bespeeld, het

hoofdveld daarentegen veel te weinig.

Het jaarverslag van de secretaris werd

zonder op- en of aanmerkingen
aangenomen. Ook het jaaroverzicht van de

penningmeester werd zonder problemen

goedgekeurd, nadat enkele opmerkelijke
posten werden toegelicht en enige vragen

werden beantwoord. De kascommissie had

geen onregelmatigheden in de boekhouding
geconstateerd.

Bij de bestuursverkiezing werd afscheid

genomen van Koos Molenaar en Johan

Kiewiet, Voor hen in de plaats werden

gekozen Luc van Tiggelen en Murk de

Jong. Jozeph Brouwer en Dirk Kooiker
werden herkozen.

Met het oog op het seizoen '95-'96 werd

medegedeeld dat nog wordt gezocht naar

een grensrechter voor het tweede elfta1,

alsmede naar scheidsrechters op de

zaterdag, een leider voor E1 en een trainer

voor de meisjes.
In Leeuwarden is de training voor de

'vaste-wallers' gestart.
René de Jong gaat de junioren-keepers

trainen.

Nadat in de rondvraag enkele punten aan de

orde zijn gekomen nam de voorzitter
afscheid van Koos Molenaar, die vijf jaar

deel heeft uitgernaakt van het bestuur. De

voorzitter prees Molenaar's manier van

werken en diens arbeid aan het

jubileumboek.

De ex-secretaris
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U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rabobank

" I;t ,

amóbe mentsparh
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DRANKEN I{ÀNDEL

Eetunmecwaa 6 NEs reL|4AZ6Q.

Het Derde drukt door !

Even denken, hoe was het ook alweer' O

ja, vorig jaar zijn we kampioen Sew9.1-

den. Heel fijn, heel keurig en eigenlijk

ongeslagen. Een nadeel van karnpioen

worden is, dat je promoveert. Giganti-

sche strijden worden gestreden om maar

te kunnen promoveren. Periode-titels en

na-competities zijn uitgevonden om maar

te promoveren. Ook al eindig je in de

gewone competitie bijna onderaan, geen

nood wanneer je de na-competitie.maar
gehaald hebt. Het Derde hoefde niet zo

nodig, maar werd weg gepromoveerd'

Nou ja, als de FVB dat nu zo graag wil
dan gaan we wel omhoog. Maar nu

zitten ook wij hoger dan Amelandia 1,

dat is toch wel zot. Bovendien komen we

nu te spelen tegen elftallen die ieder jaar

verjongen, terwijl wij na een seizoen

toch gauw 16 of L7 jaar ouder wsrden.

Redenen genoeg om ditjaar te gaan

badmintonnen, maaÍ aangezien wij eind

vorig seizoen met gebrul en gebral Nico

beloofd hadden onze " promotie " me[

hand en tand te verdedigen, ( hlj zegt dat

wij dat gezegd hebben, wij wisten dat

echt niet meer ?) moesten wij ons weer

aanmelden als lid van Geel-'Wit. En dus

zit ik weer achter de compjoeter, dingen

te doen waar ik niets van snap opdat dit
leesbaar in de GW-krant verschijnt.

V/at hebben we tot nu toe alweer beleefd

in dit zo prille seizoen. Bijv. de eerste

wedstrijd uit legen Dronrijp. \#egens

verplichtingen elders kon ik oa niet mee,

duslijdzaam afwachten op de dingen die

komen gaan. J4,hoor, 2-0 verloren, maar

ze hadden toch zo verschrikkelijk goed

gespeeid ! Zo goed had het derde nog

noolt g*tpeeid'! Zo mooi, zo fijn, zavenl

uitgesfieelde kansen. Màar'dat wil er bij

mij niet in, heel goed speien en,toch

,.ili*rtn dan zit er ergens den draadje

los. Sa gfit dot net, dot moat oars! De

week dàroP naar Grouw, tegen GAVC'

Een ploeg fitte jongetingen van 
-rond 

de

25 jerrr, iolop iwetend werkende aan de

DE RVSADVISEUR DIENKTAAN ALLES
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gezamelijke warming-up. Als ik het zie,

breekt mij het zweet ook uit : dit vraagt

lA0% routine en geslepenheid want an-

ders kornt het weer niet goed. Celukkig
denkt de rest er net zo over en met geen

stap teveel, ( kost lucht en dat hebben

we niet ) rolten we deze jongens uitein-

delijk op met 1-5. Zelfs Meinte Bonthuis

weet te scoren, en dat was hem in geen

dertig jaar meer overkomen, het hele

gezïn heeft er een week van genoten en

het haalde in Bolsward de krant. Het

eerste elftal won die zondag trouwens

ook met 1-5.

Dan de eerste thuiswedstrijd, meteen

maar tegen Rood-Geel uit Leeuwarden.

Deze jongens gingen zo tekeer in de

warming-up dat ze voor de wedstrijd
nieuwe shirtjes kregen, fris en schoon.

En wij maar weer wat sloom op het doel

van Murk rammen, die ook nog geen-

eens pogingen doet de ballen te stoppen

omdat hij zich voor een wedstrijd niet

wenst in te spannen. Al met a} weer een

wereld van verschil; Maar consequent als

wij zijn, direct na de aftrap rammen we

ook op hun doel en binnen de minuut

staan we al met 1-0 voor. Dan sta je met

je frisse roodgele shirtjes toch eigenlijk
in je hemd. Daarna hebben wij nog wel

even moeten zweten maar we bleven met

3-0 aan de goede kant van de score,

weer drie kostbare puntjes in de tuk. En

ook het eerste elftal won die middag met

3-0 van Rood-Geel' Heel f,rjn.

En toen konden we eindelijk op vakantie'

Daar waren we na deze lange hete zomer

we1 aan toe. Nico wenste ons allen pret-

tige dagen toe, maar of we ons zondags

*il *eer wiiden melden want tijdens de

vakantie liep de competitie gewoon door'

Echt belacheiijk, zelfs het middelste

vakantie-weekend ntoesten we spelen'

Het is dat de FVB a1 oPgeheven wordt,

anders had ik dat hierbij voorgesteld'

Dobber ik fijn met mijn boode ergens in

Friesland, ringringtelefoon, met Henk

met Nico, waar ben je Pieringawier'

mooi sta klaar busje komt zo, mopper-

mopper, vrouï/ boos tuut-tuut, mee naar

louià. En dat is al niet naast de deur !

Afijn, er wordt gevoetbald. Met de thee

weliswaar 2-0 achter maar dat was ge-

heel onze eigen schulcl, dus de beuk erin

en toch weer een puntje want bij 2-2 is

dat tegenwoordig de troostprijs' En. 
-

nrtuuiti.lk speelt Geel-Wit 1 die middag

aok 2-2. Op de terugreis word ik zomaar

ergens uit het busje gegooid want men

*i a. boot halen. Na drie kwartier

lopen ben ik bij de mijne en zijn zij toeh

nog te laat. Weer minstens zes Yrouwen

boós en Nico wordt disciplinair gestraft :

hrj mag niet meer mee met uitwedstrij-

den. De heren vermaken zich best in

diverse Leeuwarder bioscopen en spre-

ken af over twee weken weer de boot te

missen.
Dan midden in de herfstvakantie thuis

tegen RES uit Bolsward. Gerard Metz en

Jan Brouwer moeten aantreden om elf
voetballers binnen de kalklijnen te krij-
gen. En dat pakt goed uit want er wordt

àet 3-1 ge*ànnen' Gerard dacht met dit

resultaat dus s'middags ook goed te

zitten maar die koek was oP want het

eerste verloor.
Het laatste vakantie-weekend togen we

naar LSC uit Sneek. V/el redelijk com-

pleet maar daar meer dan de helft zo van

àe Canarische Eilanden op het veld ge-

plant was, draaide het elftal nog niet

ioals het hoort. We scoorden vooral op

het gebied van de gele kaarten en hun

spitJ deed de rest : 3-1 , afgedroogd naar

huis.
En wie denkt dat daarna de draad van de

gewone dagelijkse dingen weer opgepakt

Éan worden, die komt bedrogen uit' De

training van woensdag wordt verzet naar

zaterdagavond in verband met de Bure-

kermis. Ongehoord maar waar ! En een

opkomst, niet te geloven ! En dat niet

uil."n, een inzet en een uithoudingsver-

mogen. Het is dat die tent het a1 was

maàr anders was ie geelwit geworden'

En je kunt natuurlijk lullen wat je wilt'

netls slecht voor je lever maar goed

-&-
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voor de moraal. En dan is het maar net

watje de volgende dag nodig bent.

Het vierde en het derde gedijen goed op

de moraal en verpletterden hun tqgen-

standers met resp. 5-2 en 7-3, het eerste

moest zwarat aan de bak maar bleef
dankzij een heerlijke actie van Peter Oud

aan de goede kant van de score ; 3-2,

alleen het tweede ging voor de bijl'
Misschien maar goed ook want anders

was het elke zaterdag feest. Hoewel,

eigeniijk helemaal niet zo'n gek idee !

Of wel. Toch niet, toch wel ! Wordt
vervolgd,

Henk Roemers.
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UItr EET LEVEN VAN EEN BESTUT'RSLXD'

Na vijf jaar het secretariaat van de 
'

;;ffiiG te heben gevoerd -'11l',11"n"

tiid om de pen oo"'ï" dragen' Het werk

ïil ;; ;;irursria gebeurt voornamelijk in

d" unonimiteit. Pas it "t 
iets fout gaat dan

;.dt# men zich dat het bestuur wel

O-.*t,iO iets doet,.of dat juist nalaat'

Een bestuurstunctre is een hobby' Je-wordt

"r 
iiàiï""r betaald' Je steekt er veel vrije

;ttfi;. met ats enige compensatie gratis

cànsumpties tijdens de vergadenngen'

;;;;"ï het otk ziin' Deet willen uitmaken

van een bestuur moet als het ware een

;;ptd riin. ntttitsingen moeten Ï:1t:
!*no*!n in het belang van de vereflgmg'

niet om je eigen persíontje te profileren' Dd

beslissingsbevoegdheid heb ik altijd ais een

van de nadelen van de functie ervaren'

il;;; h;;rt bii een machtshebber' ik heb

me veel meer een dienaar gevoeld'

Uitg*"0. van de in het beAil q?,nT*d'
tt"fï"É hoop ik dat u het met mij eens kunt

,ii" oí ik mijn werk aardig in de 
-

"ioni*ir.it 
nàb kunnen uitvoeren' Dat

neemt niet weg dat er gedurende mijn

il"*inotp"riodÉ (wat een naar woord) het

;;, uïd., is iebeurd' om e9n indruk te

geven van wat eÉn bestuut zoal doet wil ik

ï UiigaanO overzichtje niet onthouden'

É"Àil"rt over de algemene taken van de

secretaris. Hij schrijït uit en bezorgt (!) de

uitnodigingen voor de vergaderingen voor

i.J.n, ieiiers/trainers en bestuur'.die hij

,Àriftptekend ook notuleert' Hij voert

,o*.tponAende (overwegend.met de bond'

maar ook met de gemeente' denK.

UfroorU"*ld aan ie zaalhuuÏ)' Hrj houdt de

ledenadministratie bij en is de vraagbaak

voor menigeen' Hoe vaak wordt hem om

advies gevraagd en is zijn telefoonnummer

niet gedraaid of ingetoetsf'

Mijn eerste klus was het zoeken naar een

opvolger voor de wedstrijdsecretaris' diediscotheek 
|l)
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plotseling zijn functie wensrc neer te leggen.
Het rondje langs de huisdeuren volgt, met
veelal..het verwachte resultaat. "Ik heb het
nu te druk, kom volgend jaar maar\eens
weer", kreeg ik menigmaal te horeri. De
collega-bestuursleden kunnen meepraten

over de speurtocht naar kader, waarbij valt
te denken aan grensrechters,
kantinepersoneel, trainers en

kaartveikopers.
Voor wat betreft de bezetting van de kantine
en het aansteilen hebben we niet zelden een

beroep moeten doen op de speiende leden.

Niet iedereen wilde verplicht vrijwilliger
zijn, maar door zich toch beschikbaar te

stellen hebben ze de club een grote dienst
bewezen.
Iets doen waarvan je denkt dat hetje niet
ligt moet worden gezien als een uitdaging.
Het kan geen kwaad om een ervaring rijker
te worden, ook al zijn niet alle
gebeurtenissen even opbeurend. Zo heb

nrogen figureren als vrijwilliger op het

dorpsfeest. Ik liep niet over van

enthousiasme, maar met hulp van rrijn
'lotgenoten' heb ik van de kermis toch

feestelijks kunnen maken.

Mijn werkzaamheden aan de wal hebben er

mede toe geleid dat ik nu secretaris-af ben.

Maar het had ook voordelen.

Wedstrijdformulieren bracht ik
hoogstpersoonlijk naar het bondsbureau,
prijzen voor toernooien nam ik mee terug

en, wat mij het meest deugd heeft gedaan,

ik kon uitgebreid sneupen in de archieven

van de FVB en de provinciale bibliotheek in

Leeuwarden. Dat betekende dat ik een

plakboek kon aanlegggen met vrijwel alles

wat voor 19?1 (het moment dat ik begon te

verzameien) over Geel Wit is gepubiiceerd,

wat van belang was voor het samenstelien

van het jubileumboek' Bij de uitwerking

daarvan bleek nog een voordeel van mijn

werk aan de wal: ik kon zo regelmatig

contact hebben met de drukker in

de beste score

* FOTO'S in I UUR "'
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,t VAN
- galerie *

TIEECKEREN huys
brasserie - restaurant -

HurdegaryP.
Àrchiveren is altijd al mijn hobby geweest'

Ik heb inmiddels een (nagenoeg) compleet

overzicht van het ledenbestand vanaf 1975'

Ik houd mij van harte aanbevolen voor

iedereen die mrj iets kan vertellen over de

periode daarvoor.
i,Iijn contacten met de FVB en met de

orjanisator van de penaltywedstrijden bij

Cimbuur resulteerden resp' in een

jeugdleiderstraining en in een §1o$ van

ïeipupillenteam aan Cambuur-RBC, eerder

dit jaa;. Ik meld dit niet om mezelf op de

borit te kloppen, maar om aan te tonen hoe

beiangrijk ti.i l, contacten re hebben, en

vooral, te onderhouden.
Zo ztin de ontmoetingen met bestuursleden

van dL tegenstanders van ons eerste niet

louter formaiiteiten. Dat geldt zeker niet

minder voor de bijeenkomsten met

delegaties van Amelandia' Levend in zo'n

kleirïe gemeenschap wordt men geacht alles

van elkaar rc weten' Maar dat is niet zo'

daarom zijn regelmatige ontmoetingen zeker

niet verkderO. bit heeft onder meer geleid

tot gecombineerde jeugdteams, de.

verplaatsing van het jeugdtoernooi van

noilkum nàar Ameland en een bevredigende

oplossing voor wat betreft de

,à.t"g*óoordiging op het waddentoernooi'

In de afgelopen vijf jaar hebben we, onder

meer, gepraat over: de renovatie van de

kleedkamers, het oPknaPPen van het

trainingsveld, de inzameling van het-oud

papier]Oe belasting van de wedstrijdvelden

l*".t erop trainen, niet spelen gedurende

àe veldsluiting), het alcoholgebruik (zowel

in de kroeg als in de kleedkamers), het

vervoer, dè realisering van de tribune'

aanschaf van een stencihnachine alsmede

een copyprinter, de huur van de sporthal in

de winÉrperiode, competitieindeling (wie in

welk team en met hoeveei ploegen" schrijven

**-inl, de organisatie van toernooien' het

orgunir"r"n uàn festiviteiten rondom het

Yee
HAAK eo }IEPI

Kdf;e41sr{

FkfS KENSïÍ<A -rÉ,Liet

tt
lIr:I

aieunboun .onderhoud-verbouw

ln èt cPr:rl!! - ËD horcos -
ProÀrktcn

Poulmlrre , - 9L6' $t §ES-${ELAND

GAOOIEÀ§DEL

I IUS TATIATIE BE DBIJF

METZ
lEL. : 4262?

-13 *

sr"o[rI][§)"
l{tEowEhre6 15

BUR,E,N. A'VI



jubileum in 1994, trainersbenoerningen en
-vervangingen, en het aanstellingsbeleid van
de scheidsrechters.
Onze voorzitter heeft wel eens gezegd dat
het bestuur teveel bestond uit denkers en te
weinig uit werkers. Uit bovenstaande
summiere opsomming moge blijken dat hij,
voor wat het eerste betreft, groot gelijk had.
Maar wat heb je aan plannen zolang ze niet
worden uitgevoerd. En als ik het lijstje
doorneem dan denk ik dat er toch het een
en ander is gerealiseerd, ai dan niet met
behulp van de werkers (en denkers) van
buiten het bestuur. Dat is natuurlijk de
kracht van een vereniging. Sanren sta je
sterk. Ook als niet bestuurslid ben ik bereid
me, samen met zovelen, in te zetten voor
Geel lVit.

Koos Molenaar
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DÀMESVOETBAL ?

De laatste jaren verkondig ik wel eens

dat damesvoetbal eigenlijk niks is'

Vele vrouwelijke voetballeden nemen

mij dat nogal kwalijk. Ergens natuurlijk

*et begrijPehjk want het is wel een

op*"tting-die tegen het zete "voetbal"-

been van onze dames is.

Daarom'ben ik op een goede zaierdag-

middag eens naar het veld getogen om

alles nog eens opnieuw te bekijken, want

*n **nt kan wel eens ongelijk hebben

nietwaar.
Maar helaas moet ik bij mijn bewering

blijven. Het niveau is niet za, dat de

gemiddelde voetballiefhebber zijn heilige

iaterdagmiddag daar graag voor op zal

offeren.
Als ik een cijfer moest geven dan kon er

echt niet meer af dan een 4*' En dan

heb ik met mijn ruime hart nog een te

ruirn cijfer gegeven. ïVat ik zag was van

zo een bijzondere klasse en van za eefi

bijzonder gehalte dat ik reeds richting

fret rustsignaai mij aan de omheining

moest uatt kla*pen om niet voortijdig

huiswaarts te keren.

In de rust ben ik echter wel gegaan'

Wat jammer eigentijk dat dames echt

niet kunnen voetballen.
Ze doen uitermate hun best, . zo nu en

dan lijkt het zelfs voetbal en ze hebben

er nog lol in ook.
Wat ieur je dan zult u wel zeggen beste

lezer(es), laat die meiden lekker op dat

veld stoeien met een bal dat houdt ze

van de straat en uit de kroeg.

Welnu, dat laatste dat betwijfel ik ook

nog, ,als ik, alweer een tijdje geleden

hun kleine bijdrage aan deze krant mocht

geloven.
Natuurlijk zeg ik dan, u hebt gelijk beste

lezer(es). Laat ze lekker tekeer gaan op

dat veld als ze dat leuk vinden.

Maar noem het dan geen voetbal' Waar-

schijnlijk zegt men daarom ook DA-

MESVOETBAL.
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SPECIALITEITEN O.À.:
'STEENGRILLEN
'AMELANDËR LAMSVLEES
'DIV VLEES. EN VISGEHECHTENV{ant het woord damesvoetbal komt

oorspronkelijk in de sport niet vooÍ.

net zo min als er gesProken word van

HEREN-VOETBAL.
Men spreekt alleen van VOETBAL.

Bd andere sporten ligt dat wat anders,

bijvoorbeeld bij het Tennis. Daar spreekt

men wel van Heren- en Damestennis.

Zo ook bij handbal, darnes- en herenhan-

bal en Volleybal idem.
Dat zijn echter allemaal sporten, waarin

de vrouw zich osk veel beter manifes-

teert.
Daar zie je niet die onduidelijke en

moeilijke bewegingen, daat gaat alles

soepel en perfect.
Ik denk als we ooit van plan zijn om in
het VOETBAL ook zonder blikken of
blozen te willen spreken van HEREN -

en DA,MESvoetbal, de hele zaak anders

aangepakt moet worden"
(Eerlijk gezegd voel ik meer voor Man-

nen- en Vrouwenvoetbal, omdat ik en

dat geldt eigenlijk voor alle sporten de

woorden "Heren" en "Dames" op toilet-

deuren van de kantine en op Dansscho-

len meer op hun plaats vind.)
De andere aanpak voor het vrouwenvoet-

bal ligt denk ik al bij het basisonderwijs,

daar moeten de meiden verplicht worden

om met de jongens mee te voetballen,

zodat ze later die specifieke voetbal-

bewegingen net zoals de jongens, ook

kunnen maken.
De jongens daarentegen zullen moeten

leren dat meicïen van meet af aan gelijk-

waardige voetbalPartners zijn.
Als dat allemaal gaat gebeuren dan denk

ik zelfs dat er in het jaw 2A25 misschien

wel betàald VROIIWEN-VOETBAL is

en dat de vrouwen meer publiek zullen

trekken dan de mannen.

Dus Meiden, modder lekker door, de

aanhouder wint en oefening baart kunst'

'Jan E.

Ook geschikt wor reunies en partijen.
Het gehele laar gxpend.
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Yoor een dagj e wadderen
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.,/ WADVAARTEN

met de Lange en de Snelle
gewoon effe be1le
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É,CHOONHAAKBEOR!JF

q B€Klus s1a' -
Rttr vaN Boqnsre ll

NËs - frloELàND ï€Lt
voor o,-: RlooLÉ?El Àr l6EN 4%48rApufrzetNt6eN #

AFV Oe RvE ÍZsïOPpt NGeN'

snackbar

De Bakkerii
Hoofdweg 4a, Buren,

-le-
I

r ,_--\l e:@r


