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( goede, gezond.e naar vooral. belangrijke zaak)

rn d.e maafod. maart zijn bij onze veïeniging tijd.ens d.e sportkeuring
C.oor d.okter lïofroan ongeveer J0 1eclen gekeurd..

Helaa,s noet ik rned.ed.e1en, d.at er ook bij d.eze keuring weer enkele
Ied.en waren, d.ie zond.er opgaaf van red.enen weer van d"e keuring weg-
gebleven zijn,
zelfs waren er weer trsportnarrnenre bij d.ie d.eze rlsportieve d.aad.rl

voor d.e tweed-e keer uithaald.en, hetgeen niet alleen betreurefls-
waard.ig kan word,en gencend., naar ook ten zeerste af te keuren is.
l,trant het is nl . zo waÍ.rreer ienand. verhind.erd- is en d-it d.a:r aan het l

buro sportkeuring d.o:r 6leeft, het huro ienand. and.ers oproept en

zod.oend.e weer een extra kan keuren.
Ook waren er d"eze keer r+eer een aantal led.en die geen oproep hebben
gekregen. Die led.en kunnen we in 2 groepen verd.elen nl .
1. Iie leden d.ie J jaar geJ-ed.en reed,s gekeurd. zijn en zod.oende nog

niet aan d.e beurt waren.

?, Te zgn, ?rVastewall-erstr

Deze groep worclt wel gaecl in d.e gaten gehoud-en en zullen zeer
zeker een kans op keuring krijgen a1 is dan nog niet preeies
bekend. wanneer en tvaar.

Getracht word,t nog rroor het zonerseizoen d.if rond, te rnaken en

als dat niet luktod.an tijd,ens d,e eerst volgend.e keuring welke
ve:moeclelijk praats za1 vind.en in septenbbr f oktober van d.it jaar.

Tegelijk wil ik even in d,eze :rubriek d.okter Hofr.ran bed.anken voor d.e

nedewerking, want het is niet zo genakkelijk tegenwoord.ig een sport-
arbs te hijgen. Ook voorzitter D l(ooiker, hartelijk dank voor d.e

ned.ewerking in d.eze, want anclers hadcen we d.eze keer geen J0 1ed.en

kunnen keuren.

jan epping.

stg. ned.sportkeuring

afd.. nes-buren.
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naaITI

leeftijd :

geboofteplaats
-. beroep

ho 0by

heb je vïoeger gevoetbald

bij welke vereniging(en)
.t.

wat speeld.e je daar

in welk e1ftaI

waar speel je bij G\,1

en i.n welke elftaI

hoe vind je GW

favoriete sportprogranr-:a
fevoriete onïoep

favori ete radiopro g3a^nna

favoriete tv progranna
polÍtieke intresse

ben je nog bij ,rrdn, sportver
op aneland.
wat vincl' je van het clubblacl

welke krant lees je

wat vind- je van roken en
d.rinken àls sportnan 

:

wat vind je van onze klub-
kleuren

Herrran Silvius
'2A -i^^*

)w J.L-L

Sneek

hcofd.ond.erwijzer l(ard d,e Jongschool

nuziek, natuur. sport, filn
ja
hIZS (Sneek) Robur (Harlingen)
E"xtador (zaalvoetbalver. Harlingen)
3ij LIZS centr4al verd.ed.iger en later
nid.vocr.

van pupillen via junioren naav 2e
daarne" 1e elftal .

neestal eentn-mspits ilaar als het
noet ock wel op eerl and.ere plaats
in het {e elftaI.

- Ik heb eigenlijk afleen naar net het'4e ie r:àkèn'61ehac1. Prina sfeer, ge-
rr'eldige ínzet eo. . . serieuze kanpioens-
ke"nàid-aat De noeilijkste tegenstander
l&V2 ontnoeten we nog 2 keer.
al-'l-e kans d-us. .

-qtudio sport (zonclagavond)
a1s iled.eoprichter rrziekenonroep Oranje-
ocrd.st te Harlingenr. net. veeI. plezier
naakten we radiàproSrrarurats voor de
patienten in het ziekenhuis.
Superelean d.rear:eachinà (ad vissei:)
De ]ach of ik schietshow: en Pelleboer.
filns en d-uitse politieseries.
jazeker, zowel plaatselijk als land,elijk
en een beetje europees. "l
ben geen ]id. van een partij.

neen
zeer zinvol.. Ik weet wat voor tijd en
noeite het kost ou re'-'elnatig; een club-
blad uit te '

leeuwarcLer courant, Harlinger courant
en natuurlijk onze schoolkrant.

van sport krijg je d.orst. over roken
is al genoeg i{eschreven.

Geel \^Iit pauselijke kleuren n1pJ9r!3rch
bepaa1d..
nind.er prettige kleuren vocr degel're d.ie
Ce lr,as rroet d.oen.
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3TN JE IVIUZIKAAI nin of neer

bespeel je een instn:ment klarinet en gitaar

hoe vind je zaalvoetbal 
3:; };irï]i"i: Hrï3':ï::iïï-:: à:-

ï:ït*-ffi:ï#:'"*''aar veïschrikke-

Funest voor veldvoetbal.
wat denk je van reclane op het
vetrd. als ballenvan€jers zeer geschikt en

bezoek je regelnatig d.e

training ja, net als nijn ned.espelers van het
vierd.e elf taI.

hoe denk je over d.e uit-
ruedstrijd.en. wed,strijd.en d.ie gekennerkt worden door

uitvoerige voorbesprekingen en gezellige
. nagesprekken aaJ:L hoord.

blif je nog lang voetba]len als dat zou kunneÍr . o.

'- 
-li : 

t-l-t-t-o-c-t-'

U'ITSPBÀI{ft]I OIMR VOEIBAT DOOR , BHffi\ÏDE NENERI,ATIDERS

- 

-

'* Staàtssecietaris WAITIS DE \B.IES:

Ik kon in ni-j vrije tijd. niet zo veel op d.e tribunes. I''Taar a1s ik er

ben, dan, kan ik erg genieten van een goed.e wed-stri jd.. E:t als het even

kari net sportief spel en een neelevend niet aqfgss-Lgf tr;r+blisk

. aaaaaata

burgeneester van Rotterd.a;: AJ\BRE VA§ DER LOUV

Ik ben suppàrter van Feyenoordr Sparta en Excelsior.

A1s d.o nensen nij in het staàior: herkennen rcepen ze nogal eens

IISUBSI}IELAUW!. Waarschijnlijk wegens d-e geld.elijke steun d.ie van ons

wordt verwacht. Ik bliif kijken.
aaaoaoaaa

CI]ïANSÀ

nè betaald.e spelers hebben een redelijkrzeg naar goed ealaria en

daar noi;en ze ztch. best 2 x {! ninuten voor inspannen.,
'. 

. i a a.. a. a
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H0E KAN IK tvlIJN V[RENIGING, ï[T BISTq -SïEUNEN ......

1, Het bezoeken van vergaderingen eln bijeenkomsten kunt u eigenlijk
gerust achterurege Laten. lvlaar jar'a1s u toch z. nodiq moeL ...
KOIT DAN IN iEDËN GEUAL TT LAAT ! !

2, Uoor een spreker is het geLJoon heerlijk tegen lege rijen aan te pra-
tCN .... ZOTgt U CT dUS VC.Cr VOOR HIT IINDE VAN DT UERGADERlNG

I]JTG Tt GAAN! I

3" Tijdens de'vergadering iets te berde brengen, ach, dat houdt de

boel maar opr. Brenqt U liever €uirIN uu menÍng naar voren, dat is
, r r r-, ,véééó1' beter (voor. U terr:inste) t !

4. Zeg rustlgrtJAl, ars men in eenv3rgaderinq vraagt cf u met tre-
paalde evenem€nten meeccet. iltN HtIFT LATTR DI GR00TSïE L0L, ALs

ER NIITAND KO lT !!
5. Als ze allemaal- zo rea!Eren ai-s J, dan: kont er nati-rurli jk van het

verenigingsuerk geen barst t.erecht ..., doch niets aan cj e hand,
u:ant ik zulke gevallen ktiiqt iet bestuur toch de schufd...
ZE DOEN 20 I1]TINIG II

6, En dan noq dit terzijde. Herpen met uierk voor de vereniging is
so-riJie-so zonde van je t j. jC . . . al-leen zi jn r"i j ook sterk genoeg ! !

7 . Het ís helemaal nÍet van belang, of lJ ilel of niet iets doet, vcor
het bestu'i..:r ... HIT 3t3-ufR r't!ET ]rJISï ÀLLt5 U0cR u D0EN !l

8. Uiteraard i,-rordt, u door ';rienden en coilega, s =*,r, beilonderd, af s
u, zo vaak als het maar mcgeiijk is, DREiGT uIï DE vtRINiGING ït
GAAN, AfS..n !!

9. voert u tijdens de vergadering - bij uitzondering natuurlijk -
u-rr::rd, dan moet het uocrd "sA;'ilf^lr-'IRK]NG" eige.rrijk in Urr-r rrond

storven liggen, gn U L:rengt dat zonder ophouden naar vcren. out
uiteraard helemaal nlet tot enige samenuerking bereic bent r..
DAÏ IY]AAKT \IITS UIT II

het
be-

U

10. [iJanneer men u verzoekt, aan enigerlei activiteÍt mee te
natuurli jk U, r,:ant U bent loch zeker de juiste persooR
t ja . . . naar Uu meni,ng neéft daar eigenli jk iedereen de

maar U ... HBt HAI-IN 7r HtT IN HUN H00fD ll
11. Het Geel uit-cl-ubblad krijqt u, omdat dit in de prijs van het lid-

maatschap Ís inbegrepen ..., lezen is echter abso'l,uut overbcdig!
Nu zijn er van die leden, die bepaalde aansporingen uit zorn blad
op U uill-en betrekken, maar dat hoeft U niet, te pikken. U dient Ur,.r

beklaq in , 't LITFST BIJ H[T BtSïUUR !!

doen -
cl aprVoor,
tijd v00r,



Uoor mijn krant moest:ik kortgeleden toeschou'tr.rer§ hun mening
vragen over het betaalde voetbaf in Nederfand. De antuoorden
varieerden van sf echt tot sl-echt. f n dat terr.li j1 ons land toch
voor . de tr-ueede achtereenvr:lqende keer trUize-ir-rel-tmeist,er'r is
geu.r orden.

De ondervraaqden zijn best te spreken ov€r de teehnische vaar-
digheden van de Nederlandse profspelers, maar zijn daarrnee
tegenuoordig verre van tevreden qestetd. De intrede van het,
zogenaamde resuftaatvoetba] heeft de trainers doen besluiten
hun tactiek af te stemmen op hel handhar"ren van de trnLll'r.
Dat houdt in dat.er ven alIes mag gebeuren a1s de eigen doef-
man maar niet mag i!orden Eepasseerd. Als de eigen voorhoede bij
machte blijkt uèl te kunnen scoren, is dat zeffls meeqenorlen.
Geen uonder dat de stacicns steeds leger u.'orden.

De voetbaLlieflhebbers zi;n ret lede oqen toe dat het vretbalpeil
za zakL dat een fikse uandeling nog interessanter is. Iets uJaar-
van moeder de vrouur dank:aar ;cbruik maakt.

0p het veld uordt dus voor afs nr:g ueiniq qedaan om het publiek
te bli jven bceien.

Toch proberen de clubs ióts aari de terr":glocp te doen. Steeds
meer verenigingen qaan rp zaterdagauond voetballen. De gezeilig-
heicl in 'de stadions urcrdt er daardoor m. i. niet minder cD.
De sfeer bij de riredstrijci en die b.v. F.C.Tuiente ap u.roensdaEavonden
speelt is aangenamer dan bij die cp zondagmiddag. Al mcet daarbij
uel- rekening rrlcrden gehcuden dat de Europa Cup-uedstri jden so-
r.r,tie-so sfleervolier zi jn.
Bij het amateurvoetbat neeft het spelen op resultaat ock zijn
Íntrede a1 gedaan. tik jaar uJeer moet uordeR qestreden vóór
promotie en tógen degradatie. In deze fase hocr je Ce trainers
verkondigen dat ze hoe dan ook punten mceten verzamelen orl
aansluiting te behouden. Indien een club een redeiijk aantal
punlen heeft verzameld maakt dit argument plaats vocr dat dal
zegL dat de ciub een gcoi ui1 doen naar het karnpi.renschap,
oftei,.r eI: hij blijft dcarEaan met r-e-sultaatvcetbal.
H-"-t valt niet te cntkennen dat hetzelfde ook met Geel ,Llit h"!
geval is. Na de nederlaqen teg..n DAts en St. Ànna -casten perse
overuii.nninqen u.torden behaald op da vclgende tegenstanders.
Indien meer goede resultaten volgen.zulIen Sip En c.s. onge-
tuijfóid een gooi naar de titel doen. fn dan maar hopen dat
het ongeduongen voet,L:a1 in de derde klasse t=rugkeert.
lLlat de publieke belangstellinq batreft heeft GeeI ILJÍt niet te ': "

klagen. Uan Verzadiging is noq qeen sprake, maar uat noq
belangrijker is: er is gecn ccncJrrentie..
Andere sporten uJ!rden hier zondegs,vrijuel niet hedreven, bij
t,huisuedst,ri jden van Geel lllit speelt AmelandÍa uit en
Burekerrnis is r:ok maar 6ón keer per jaar..

K. [vl.



HOI KAN IK IVITJN UERIN]G]NG HTT BtSTI SÏTUNEN

Het bezoeken var'r ver"gaderin'gen en hijeenkomsten kunl U eigenlijk
gerust achterujeqe 1at,en" [4aar ja, ars u toch 21 nodig moet ...
KOIÏ DAN ]N ]TDER GEVAL TI LAAT ! !

voon een sprek:er is het, gerr.r ocn heerlijk tegen rege rÍjen aan te pra-
ten ...r Zorgt U er dus vo'cr U00R HtT EINDI VAN Dt UTRGADERTNG

Il]EG Tt GAAN! I

3' Tijdens de'vergadering iet,s te berde brengen, ach, dat houdt de

boel- maal op| B.rengt U liever €i.jiTtN Uu mening naar Voren, dat is
a r a r.. ,véééé1' beter (voor. U terrninste) t !

4. Zeg rustig'rJAfr, aLs men in eEÍ-tv:=rgadering vraaqt cf U met be-
paalde ev-enem€nten meeccet. rIt,, ltIFT LATIR Dt GR00ïsrI L0L, ALS

tR N]E[\/IAND KOI'1T !!
5. A1s ze alLemaal zo reageren a1s -'1, dan: kcmt er n.atuurli jk

vereniginqsrr.rerk geen barst +"arecht d'och niets aan ci e

uant ik zulke gevalien kri iqt ïe t 5estu-.,r toch de schr, Id
Zl DOEN ZA TTIEINIG !l

6. En dan nog dit terzijde, Heipen met uerk voor de vereniging is
so-uie-so zonde van je -!iJd .,. al-ieen zi jn ui j ook st,erk genoeg ! !

7 , Het is he.Lemaal- niet var'r :eJ-ang, of u u-rel- of niet iets doet voor
het bestuLr ... Htr 3E:-L-P iItï luISï ALLIs v00R u ]0tN ll

8. Uiteraard uordt u door - ri-:ncer: :li c:11egar s zeet beironderd, ars
U, zo vaak als het maar nrcgej-ijk i"l DRIIGï UIï DI UIRINiGiNG ït
GAAN , AIS !!

9. voert U tijdens de vergadering - bij uitzondering natuurtijk - het
uo:rd, dan moet het u.locrd rr5AHf rl ,jERKII\G" eigenli jk in Uu rqond be-
storven liggen en U brengt dat zonder ophouden naar v!ren. Out U

uiteraard helemaal- niet tot enige same nu.rerking bereid bent. q..
DAT iTAAKT NITïS UIÏ !I

10. [iJanneer men u verzoekt, aan enigerlei activiteil mee le
natuurli jk u, ulant, u bent toch zeker de juisle persooil
tja ... naar Uu meníng nedft daar eigenlijk ièdereen de

4

2,

van het
hand,

doen -
daarVoor,
t i jd voor,

maar U .. . HO[ HALTN ZT HTT IIJ HUN HCOFD ! !

11. HeL Geel 'rilit-clubbrad kri jqt u, omdat dit in 'de pri js van het lid-
maatschap is inh:egrepen ..., Lezen is echter absoi:uut overbodig l

Nu zijn er van.di.e 1eden, die bepaalde aansporingen uit zorn blad
op U tlillen belrekken, naar dat hoef t U niet le pikken. U dient Ur,t

beklag in ... , 't LitFST BIJ HtT BTSTUUR !!
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IEDER VOGELTJE ZIi{GT ZOALS HET.GIBEK.T.IS.,

0ok dÍt seizcen het oo'r gescherpt houdend beluisterden r,.re met de redac-
ties van Geel lLlit en ii.Z.S. (Sneek) ureer de opmerkingen in Noord en ulest
Iangs de 1ijn. De resultaten van deze samenuierking en onze eigen inbreng,
ul aaruit Uu luistervinken ueer hun conclusie trekken u.r at betreft'de
beroepen, zijn hieronder vermeld. "

f0T0GRAAF : met zorn keeper sta je er qekleurd op.

L00DGlEïER : het zit cjaar achter p:tdicht.
ACTEUR : r.,:at maakt die man een ccmedie.

C0RUEEER 3 opruimen daar achtcr I I

BCKSTR : dat moet ni j met zi jn vuisten doen.

RTPARATEUR : B zet tm cp jcngens !

SLOPER i ze bli jve n op nàt d:el beul<en.

ÍIAKtLAAR : die be] gaat hr-izenh:ca.,rer.
IIKIR : de voorhoede ]-s veel- te l-icht.
pïANIST : goci eie '.e-l :vel f; vIeugel.
BEHANGER z de schei-dsrechter plakt er ncg een paar mi-nuten aan.

00GARTS : g,:ed gezie- !

ARBITïIR : ik z.u:è: Lecer doen.

GTNERAAL : aanval-len is Ce beste verdediging.
VERZAI'.IELAAR : Laerdef i:s.
K0LtNÍvlAN : ik zie de tcekomst zuart in.
0L ïEivlAN 3 het -,-:,gc .;esmeerri.

0LIE-SHEIK 3 geef mij raar dames-voetbal-.

R0ERGANGIR 2 de:este stuurluÍ staan aan ua1.

. z hij gecft een uitgekorkt baLletje.
G00CHtLIi,l,R : rr.r at een getruct nriddenveld.

QUIZ-HASïER : hoe kan ie missen.
RECHTER : het is de schuld vaÍ-'l rJ e laatste man.

T0Ui.iiSLAGER : de scheidsrechter heef t de touurt jes goed in handen.

iNBREKt'R : net op tijd haalden ze de buit binnen.
JUlrtL ItR :. een gouden inqreep r.ran de. trainer, die r.,.,ilsse1 rneteen

een juueel van een doelpunt.
ïERREINKNECHT : het veld J-iqt cr in ieder geval goed bij.
scH0ENiïAKER.: : op Ëen slof en. een schoen Lr,lordt Ll .z.s. c.g. Geef-

Uit KilYlPI0[N !!

lrlij b1i-jven"luist,eren: Tot de volgende keer.

D.



K 1 u b c h a u ui n i s,me_r__ge z oI!_:

-

In een voethalklub met een gezcnde qeest (zca1s in de GLI-
qelederen), en die gezonde geest bevet .z?kgr ook het eLement
eerTucht, kcmt het (vaak) voor dat hel klubchauvinisme'
tcch zekere gDenzen oversclri jdt en dat zich uit in nogal
lnvriendelijke opmerkin,gen aan hqt adres van de tegen-
stander uelke ueel-al niet door cJd beugel kunnen. l-i oe korÍr€
dat ?

Het biijkt maer a] te vaak dat irre afs r:orzaak ueten te
noemens het vcriics, 1e1- Le iTa:r noeiii jk KJr'lnen s-ikken.
Hard, maar uJaar. Slechte verliezers zijn ile als dÍl zich
hierin en in andere Cingen ,.lit. Schi.eten lrre dan toch b kort'
ín or:,ze sportie',rc .-?tèt::r:gel ?

Ja, ool< ai zoeken ,;e vaak een alternatief voor het verl.ies
b.v. een n-iet .j ui.sre ''rlaarneming door de qrensrechter, nota
bene een van j,.rilre eigen nensen" Een nÍet juiste beslis-
sing van de scheidsrechter een niet gezj-en handsgeval in
het straf schcpqebied een le harde duu.t of tackle. Sta'n ue

met dezel-f de kritiek kiaar afs een van ons b. v.
":n 

harCe
tackle uiideel-t ?

Llat 1.§ ergenJ-i jk de ziel van het sDef: uraar0m voetbalten
ile ?

Toch zcker niet al.leet cm te ruinnen" Dit vinden rr:e ailemaal
bij:onCer belangri;k nraar a1s het alleen puu:: om de rr']inst
is, h1i jf dan maat liever tiruis i
Het voetbafs:el- uordt qesneeld om net snel dat gclol -'crl
aile spelers. !oor de 2x elf spelers d-ie elkaars krachten
in sportieve zin meten en ze dragen daarbij de leiding op

aan de man die f luit in samenuerking iii t',,t de grenslechters.
In het veld lopen qcqde en ninder goede voetballers,
-i 

-.^rn1:ssNlgJ-1 uat onqË1i jk verdeeld over de tr,"i ee e1f tallen.
Het 6ne el_ftal zíeL zijn aktiés en evl. succes uitgevoerd
door sollsten op de rn2, een ander team d:iarentegen doet
het zondp]l die sr:loakties maar met een hechte eenheid. De

vraaq ts i,taar, hce kcn je er rqe'" Ce een of ander spPel-
uijze, aflhankelijk van het besc[r ikbare "materiea'r'f . Ir zijn
t'harde,t en tttechnischet! ploegen. Het uitgangspurt van de

ene ploeg liqt zeet vèr af van die vnÍ1 de andere.
De harde ploeg is zich meestal- i,'e1 qoed beL,.rust ri an zi jn
tekorten op hei iechnische vlak en tracht oit dcor hard
spel (ook uei hard uerken) te kcmpenseren, De "kl-ubmanrl
van die herde plceg za. dat, echter nooÍt toe geven. Ze

zeggens t'lJij spelen een ander spel (tat<tiet<) dat de tegen-
stander n:.àt ligt'r, Deze zi jn vaak net ieis eerder bi j de

bal en dan ilordt Ide pontrrfi:a:r aangehaald len koSte van
a 11es
Toch kun je niet af les 2,,-rart-'li-t stelf en. Hel vocrb e1d
van de technische goede olceg die toch van zotn harde
ploeg' verliest' veroordeeld niet alieen de harde ploe9,
inteqendecl-.
De technische ploeg mist ook rets n.1. het inzicht hoe
zorn harde ploeg het meest effel<tief is te bestri jden. l

Daar:ijn heus gr:ede middelen vocr. Hier komt eËn van de

goede zijden van .het klubchauvinisme tevoorschi jn 
"
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Bij zatn e1ïta1 moet een uare teamgaest zijn die met elkaar,
a1a het moet, een taktiek uit,voeren dat e1k hard spel al
in de kiem smoort. Zodoende is datzelfde kl.ubchauvinisme
hier in staat pa.a1 en perk t,e stell-en aen de "harde" speel-
r,r r' i; o

Ceeí de ba1 af voor de te.genstander bij je is. Blijf ook
z-Èii i:uiten schDtr spaar'cD Cia ranrer je zelf en u.r in de
UedstrÍjci en l-: ou..bov.e+rdicn c? -a^r'Jan jezelf en de
vèreniging hooq.
Tèrugkijkend op de tital'va- ctr s:-<je, dat een vraag
inhielrl , kunnsn ue vasts'tr, Iler Ca: ki-rbchai,vrnisne-Eoed-en
gëzond krn z:jn, A1s aer-- ot LCor'*a.rdcn lorlt vo]daan,
binnen de. qrenzen die nrEt cvetschreden uorCen. Dit geld
voor de ak'ueurs in he: ,,er:. ":a1r ze(er JCK vocr de toe-
schouuLrs a:in de lij-.
§ebeuri dai nieL ia: <:-t :-: :r.r?^: u?- cc uc:c:,i9il-,;i
nlet ten qoede en uorceir',-E ze i: :l ciTE :egenstanders
misschien "onprettige' leger,-:aniersrr.
Dit te vcorkomen is Le: -=esr .?z.nce ki"bci2gr"rinisme.

t
,-;:: := jeL,gc e1 l-n fe:Jer:.

0ndanks de lange ,inler js er ioch nog plaats voor enkele
vriendschaprelijke uedst,rijden "en toernooien
H.ieronder volqt het plog.ramma. ' '

0p 5 rnei speelt G.ee.l-iLJit. D1 tegen Assen Dl , t s morEens om

I,I UUI.

Zaterdag 12 mei komt Drachten met zeven D elftallen naar
Ameland en ze uíl-1en graag een toernooi hcuden.
Amelandia D r,.rordt ork uitgen6dlgf,.
Het progremma hÍervan i,:ordt zo spoedig moQeli jk gernaakt,

0p zcndag 20 mei gaan de E^pupi11en naar een loernooi
van UJ.Z.S. in Sneek. r

Cok Cit programma uordt ons noq toegestuurd.

Zaterdag 2 juni komt AmicÍtia Vt\iC uit Groningen een uled-
siri jd spelen tegen de A-junioren, uaatschijnli jk om

3 ;:r rs niCdags.

0ok op 2 juni kornt Vef ox uit Lltrecht 2 uedstri jden soelen,
Respectievetijk zaterdagavond an 7 uLl r en zondag, 1e
pinksterdagr 3.juni tegen een combinatie van B en C-
junioren.

Err voorlopig a1s Iaatste van 11-15
Amsterdam en die ui-Ilen eraaq een
schi jnli jk op een beschikbarr vel-d
i.v.m. de siuitin-o van de Geel-i-iit

Nocht er iets niet doorgaan 0m L,.tat

hocrt U het za spoedig mogelijk"

junr een D-elftaI uit
r.r,leCstri jd spelen, uJaar-

b1 j een kampeerboerderi j
veiden.

voor reden ook, dan

ï.K.



SÏANDIN BIJGEl]]TRKT t /n 12-/+-1s?s.

SENIORTN

4e-.k1as A.

1, C.A"B.
2. St, Annaparochie
3, Sp1c. Franeker
4. G.A"V.C.
5. Geel t!it
6. 0os'"erlitten:
7. ;,La.ck Boys
8. Drcnri jp
9. Trynrr.ralden

10. Irnsum
11. Sparta I 59

Res. 2'e klas A.

1. Rrod Geel 3

2. F.U.C. 3

3, D.T,D. 2

/+, Leeuu.rarden 4
5. St. Anna 2

6" Franeker 4
7. [] icator 5

8. Drnnrijp 3

9. l-larlinqen 3

1 0. Geel lilit -3

A ]UNiOREN

Groep 1.

1. H. Bergum
2. F.V.C. 2a
3. Dronrijp
4. Jrynr,ialden
5. Leeuuarden'2a
6. D.T.D.
7, FrisÍa 2a
8.. Ge.eI lJit
9, Friesland 2a

12 1 8 19-10
13 1'7 2A-11
12 16 2s-11
IJ I: tö-tt
11 14 13-10
ll lJ t)-tz
13 12'19-19
1 3 11 1B-19
12 10 14-20.
14 9 1i-22
12 1 9-33

12 18 31- 7

13 18 30-18
11 16 23-12
12 16 24-17
13 13 24-20
11 13 27-?3
12 1 1 19-'19
4 a - an a /,

1 0 6 13-39
1 L 6 ?n-L?

ll tQ 4u- 3

12 17 42-14
13 17 36-30
Aó 4 /, aó -4

12 10 17-29
11 9 12-1 B

11 7 15-23
11 6 10-25
11 4 ?-36

Yr:tií DEZE I{NANT HAN}ffi

Res. 1e klas C.

4 C+i-^^ nI. JUf EIIÖ L

2. EeeI trit 2

3. Leeuuarden 3

4. Dokkum' 2

5. Dronri jp 2

6. Iraneker 3

7. Frisia 4
ODTCAur ,\.L.J. J

9. Trynualden 2

10.'Nicator 1i

11; .. Drachten 4
12, R. Bergum 3

1 3 22 40-13
14 20 25-11
13 17 29-13
1 3 16 23-18
"t3 14 24^20
14 14 28-28
13 12 2A-23
13 11 26-33
l4 ll Zl-Zq

14 10 22-30
an o aa' /ÀtJ t tL-+u
13 6 20-38

",'1 )/: a1- a

13 20 55-16
12 19 36-14
4/r íO '|a-C1

13 12 16-41
- ^^ 

a /,ll > /u-Jq
13 B 13-26
1 3 ? 25-42
1 3. 7 17-54
1lt 5 16-51

Res. 2e klas C.

a

,
1',
J.

4.
c

6.

o

tu.

l1l.K.\1 . 2

H. Sneek 5

Gàe] Uit 4

[Jarga 2

Black'Boys 3

Fri-sia 5

Rood Ceel 4
G,"A.V.C. 3

r.v.c. s

Leeuuarden 5

BÏJ }E[ TYPEI\T hrE I{EI-IU,S GE,4S A},lnErX ST]rI'IDB\1.
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B JUN"I OR EN

Groep 3

1. U.V.T.
2. Anjum

C JUNIOREN

Croep 4.

14 27 80-11 1. Friese Boys 11 19 37-13
12 22 60- 5 2. Ternaard 12 19 4D-17

14 12 32-23 5. Ë-eeL-.trji! 12 11 Z9:3Q
12 8 13-29 6. Be Quick D 2c 12 1A 13-26

D JUNiOREN

Poule 40

11 20 41- 4

12 17 17- 9

12 15 17-14
11 13 9-i0
12 12 12-1A

3. Geel trji! 14 22 48-20 ' 3. Holtrerd 11 17 s0-31
4,0ostergo 14 17 45-38 4. De l;lalden 11 11 34-26

?, G.S "U.V. 1 3 I 21-38 7. Ropta Boys 11 9 25-20
8, U.I.0.D" 12 7 13-50 B. 0ostergo 13 B 21-34
9. A.S.C" 13 4 1A-54 9. Lauu:ers 11 A 14-61

10. Friese Boys 12 3 9-63

D ]UNlORTN

Poule 3?

1. Broekst. Boys 11 18 31- 7 1, Holuerd 2 11 22 53- 9

2. Dokkum 12 17 43-11 2. Geel Llit D2 12 15 30-20
3. De UJalden 10 16 42- 4 3. Im;-Z g 14 57- B

4. Egl_l,lj! 10 '13 32-16 4. Be Quick D2 12 13 31-20
5. Holuerd 11 I 26-27 S. Dokkum 2 10 I 18-25
6, Anjum 11 A 19-23 O. gostergo 2 10 B 14-33
7. Ïernaard I 3 6-46 7. Ropta Boys 2 10 4 6-28
8. Amel-andia 10 O 2-67 8. Ternaard 2 10 O 1-62

E PUPTLLEN

Poule 29

5, B.C.V.
6. Lauulers

1. Lauuere
2. Anjum
3. B.C.V. 2

4. Friese Boys
5.. Dokkurn

7, Kootstertille
B. Geel lJit

11 5 6-24
11 4 2-14

6, Zr.tr aaguesteinde 2 12 6 5-24

ALS Iffi DE STiTNDEN VI.N O}IZE JUNIOEEN ZO BEKrJICJ{, I«T{}ÍEN 
.1,À]E 

1,{ET

SfEl],trl\T DÀT I{ET HIlLHvinÀL NIET Z0 GEK GAriT.

ZEI,tr,S ONZE E PUPS KUNNEN NIET DEGRTTDEREN, ZODAT ZE }TET VOLGENT

SETZOEN IN DEZE KI,A.SSE i,{EI Eil\S EMí ÀNDEIE PI,AATS OP DE P,]i](G'

LIJST KUNNEN INNM'{EN.

.:


