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TERUG ZiliN

fn d-eze laatste 3eeI-wit krant voor het seizoen l97B - \979, dte

we tevens als i.e eeeste krant van het seizoen 7979 - 1980 moeten

zien, lijkt het mij verstandig noí even terug te zien naar het
afgelopen seizoen"

Zoals gewoonlijk was de start om alles rond te krijgen weer eïg

moeilijk, irelen lieten het weer afweten.

l[aar met rieel lcr:nst en vliegwerk of technisch trapwerk, zijn we

er ioch wecr in 6'esiaagd. alies -vreerirae.n de bak en aan d-e bal te
L>rI a fFhrI

I{et begin van d.e kor:rpetitie liep zoal-s altijd weer

van spelerszijd.e werd er goed" getraind en gespeeld.,

av- - a.leró óvuu,

d.e leid-ers

waren weeï erg enthousiast en C.e resultaten waren op d.ie l"an een

enkel elftal na rroor d.e grote winierstop d"an ook erg optimistisch.

Ook van hct besttri:.r- moet wcrden gezegd. dat ze er vrij fit en

actief tegen'aan gingen en hield nen d.e zaken vrij goed bij en

tot d,e grote winterstop ging het allemaal prima.

L.ln toen kwan d.e lange barre winter met d.e bergen srleeuïI.

Buiten op d.e veld-en kon niet ueer worden .getraind, zodat d-e leid.ers

met hr:n pupÍllen raoesten '*itr,rijken naar een overóekt veld. en kwan

nen terecht in ltde boege?, een d.roog en }ÍatÍn óentr.m, naar rtjnàër'

goed.koop als het buitenveld-.
I ..

Deze nieuwe nanier van trainen d.eed gegl wit technisch

de das on .

Ook financieel ging cle vereniging er niet op vooru-it met d-eze

nieuwe nethod-e van traj-::en.

Deze onverwaehte '*inter heeft Íed-ereen verzast en velen van ons

(spelers en bestuursleclen) zijn in oo:: C.i-epe winterslaap gevallen.

iien'Lichtpur:tje was het tweetal sen-iorentoernooien die werden 8e-.

houàen or:i ile spelers even extra in actie te hebben en tevens om d.e

kas een beetje op peil te houden

Een rrelkorae actie vcor zowel spelers als voor d.e verenigingi

--0p het ve1d. :



0p het velil werd, het slel-peil- van r.cor de winterstop nLet neer
bereikt. Het rbsultait u:s C.zn cok dat we d,it jaar geen kanpioen
konden huld,igen, al i,a::en e:: enkele teans toch in d-e buurt gekonen.

Ook aan d.e bestuu-rsf,afel liep het' niei rreer zo íl'esneercl en onclanks

het geregerd- wai<ker sch::il,'ken, kon het beginenthcusiasne van lroor
d.e lidnter niet i:eer ivord"en bereikt.

Toch ben il: van raening, a1s r;e yoo:r:itzien, clat clie sloonheid.

weer van ied.ereen af noet va11en, rvant het nieuvre seizoen staat
aI wecr vocr c1c cleur.

Een aantal aaröige oefenwed-strijden staan op het prograrr.la, enkqle
zijn inni-d"clcls al 5cspcclC.
Toch zijrr er no8 een 3'rooi aantal problenen d,ie ncg r:oeten word"en

opgelost. Dat oplossen is echter niet alleen d.e taak van het bestuur,
zoals velen C.enkerr, naar ook cen taak van cle spelenc1e leclen.
rk ben van uening clat het bestuur cle grote lijn noet aangeven, yoor-
aan noet lopen'bij alles en nog 1.8t.

Ik ben echter ook van nen-ing; clat ile spelend.e 1ec1en, zSlëgg_-q{ $qgr-!
hr:n benen verd-er u:it het vcetbalbroekje steken d"an tot d-e bal.
Iat is iets r,rat in een (h)ectrte vereni5,;ing a1s Lg#-lj€§. raoet word_en

onschreven,

Problenen zijn er (d-at weet iedereen haarfijn te vertellen)
Problenen zul-Ien er ook blijven (aat is d.uid.elijk)
l{aar ze zijn er ook oi:: opgelcst te r*ord-en. lhr de beste na;rier or:i

d"at te doen is clie door het gezanenlijk te clcen.

l,Iant wanneer elke GtrEL iíITTER die ecn beetje IIÀRT .rcor zíjn
club heeft, cen klein stukje vnn ri.e irotc kcek cp zich neent

crian is d-e oplossíng bijna al aanluezig"

Dan zal nienancl rijecr veÍrloeió raken en zal nienand- neer inslapen
ook aI kont er nog weer zoin lange, ba::re. winter"

En aan hot eind- van het seizcen zal- ö,e konklusie luid,en;
Iat hebbcn trIli SA-'lEiii goecl geCaa.n en ,.1an kururen r.ve tevred.en TERUGZIXN.

jan eppi:rg.
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SENIOREN.

4e klassu A.
À6^n
lr L, oH rD I

2, G.A.U,C.
3. Spàl. Frareker
4. St. Annaparochie
5. Geel lLJit
6.0rsterlittens
7 . Tri jnualden
B, Black Boye
9; Dronrijp

10. Irnsurn
11.5parta t59

Res. 2e klasse A

1 . D.-I'.D. 2

2, Rood Geel 3

3, F.U.C. 3

4. Leeuuarden 4

5. St. Anna 2

6, Franeker 4
7. Dronrijp 3

8. Nicator 5

9. GeeI ',ijit 5

1 0. Harlingen 3

A ]U,N I QRE N.

Groep 1.

1. R. Bergum
2, F.V"C,2a
3. Dronri jP
4, Tri jnuralden
5. Leeuuarden 2a
6. Frisia 2a
7. D.T"D.
8. Gee]_ l.rjit
9. Friesland 2a

20 34
20 23
2Q 24
2A 24
20 24
20 22
20 ?a
20 18
2A 1s
2A 12
2A2

4Q 
'A 

30-11

18 27 39-11
18 27 46-22
18 21 36-?7
18 19 ',39-27
18 16 '42-33
18 12 '29-46
18 11 '24-40
18 10 30-52

15 2? s5- 5

15 23 5?-19
16 ',18 42-39
14 17 25-23
15 14 28-40
'1 5 11 22-32
15 11 16-26
'i 5 7 14-39
14 6 12-48

Res. 1e klasse C

37-i4 1, Stiens.2
33-20 2, Leeuuarden 3

33-17 .3, Geql lrjit 2.

29-19 4, Dokkum 2

27-22 5. Dronrijp 2

21-21 6. Franeker 3

26-30 7, R.f.S. 3

.26-27 B, Frisia 4

22-30 9. Drachten 4

17-32'10. TriJnrr'a1den
1 5-54 11, Nicator 4

12. R. Berqum 3

Res. 2e kLacse C

lvi.K.V. 2

H, Sneek 5

Geel lLi t 4

bjarqa 2

Black BoYs 3
Frisia 5

Rood Geel 4

G.A.U.C. 3

F.U.C. 5

22
22
c9

59-23
46-ie
39-21

22 22 3A-32
22 21 43-38
22 2A 42-50
22 1 I 44-49
22 19 32-43
22 19 25-49

?,, 22 18 34-39
22 '18 32-45
22 15 37-55

18 32 B4-,I
1 B 30 81-26
18 26 43-21
1a 22 41-26
1 8 17 27-56
1 B 14 33-45
1 8 12 22-44
1 8 12 34-66
1 8 8 22-66

?z
32
28

la

2,
3.
4.
5.
6r
7,
a
ora

,18 22-?5 10. Leeuuarden 5 18. '? 22-64
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C ].UNIONEN.

Croep 4

í Fnioeo 2-\,o
'2. HolLrerd

J. I E! ilddr u- 4. De lla1den

Groep 3

1.. U.V.T.
2. 

*Anjum

3. Geel llit

tr o n itJ. U.U ó V .
6Í:q\/\/
! a u.!. v q v .

7. -'Lauueqs

8. U.I.o.D.'
9."À,S.Q,

18. -Friese B:.yc l

D ]UNIORIf!.

Poule 3?

1, De liialden
2. Broekst.Bol's
3 .,.Dakkum
À .flaa 1 l,li +

s. Em;;;-
6,,* An jum
7.- Íernaard'
B.* Amelandia

".i8 34 100-14.
16 29 81- 6

. .17. .?a.- ^ 52-24_
18 20 53-56
18 

'18 
46-27

17 12 32-Lg
16 10' 23-L3
'16 10 18-s7
1/ b \t-ao:'15 s 13-74

1* ?4.
14 24
4,1 ac

-:.. ..-

11t 11
a / 4n

4/, tr

5. Geel [t it'6. Be C.uick D 2C

7, 0osterqo'''8. Ropta Boys

.-, 
,. Lauurers

1"

to tY
'16 25'
'q 

= .oi
I ) LJ

15 17
atr. 17

16 12'
16 '10

11. 9

is o

73-16
67 -42
55-20
hQ-a/r

36-46
'i6-35
7q_14

26-28
? /- LU3

D JUNiOREN

. Poule 40

ï?- 6 -- 1. lJolr.rerd 2

a2- 7 -. 2, Kollr.lm 2

í5-13 -- 3. Be Quick D

48-18 -., 4, !sS:_!fj-!
:0-36 .- 5. 0ostetga 2

21-28 .- 6, Dokkum 2

1C-63 ... 7. Ropte Boys

,2-89 .. B. Ternaard 2

14 27 66-13
42 4A q1-À,7' IU IU

14 17 |e-zO
n), ào' àa .o.- l+ I I JL-La

13 14 29-34
4/t O 'rO-Cqlï

13 6 8-38
4.7 n 4-QíIU U I

E PUPlLLIN

Poule 29

1 , Lauuers
rt öI. D.L'U. Z

5. HnJUm
4. Friese Boys
5, Dokkum
6. Geel tLiit
'7 , Zuaagu. einde 2

B. Kootstertilfe
IYIEDEDELïNG e

M. i. u. nu dient de

26 63- 5
4o )c-4/

aÀ
lö l/-ll

4 / o-í o

14 15-14
I 5-18 .-

6 6-36..
5 6-26

te uorden ingeleveid
.....,._...'..

de overbëkende-copYbox

l.+

14
13
14
14
14
13

copy van dit clubblad

bi j Koos Í\lolenaar, Li jnbaan 6, Nes''of in

i.n het clubhuis, Gezien de belangstelling liqt het a1 in de be-

doeling de box te vergroten.

a



GttL 1.'iIï BIJNI BII DE DRItDUIZt\lD.

fen balans, gemaakt over het alqelopen seizoen, slaat voor Geel

LlÍt uit naar de gunstige kant, I n 16'7 uedstri jden uerden 176 iled-
e tri jdpunten verzameJ-d. De e1fl teams zorgden voor 326 doelpunten
en',r.rerden zelf 289 keer met een tegentreffer geconfronteerd. i'la

neqen seizoenen komt Geel Llit daarmee op een tot:al- van 2955 ge-

scoorde goa1s. Aangenomen maq dus uorden dat nog dÍt jaar de

3000-grens uordt overschreden.

Het E-team uas het produkliefste Geel-L:iit elftal- in het seizoen

197B. t 7g. I n 17 duels r:-rerC =2 i<eer gescoord (g"". 3 r 06 ) . Rela-

tief gezien dcelpuntte het l-+"ean behoorlijk betere 4B keer in 1/+

/ - ,É \uedstrijden (gem.3rL3), Tu:-.e eiftallen bleven onder het gemicl*

delde van 66n treffer per ontnoeting g de A rs en de r rs.

AIleen het tu.reede el-ftal- incasseerCe minder teqendoelpunten dan

dat het aan uedstrijden spe=1ce en kuam zo op een Eeniddelde van

0r95, gevolgd door het eerste met 1r10. De rninst gepasseerde ver-
dedlgingen uaren die van 1j en f.
De meeste overuinningen u:erden t"ehaald door het vierde Én de Bts

("ff. 12), het Èr:Leede uerd ka,rpioen gelijke spelen (g) en het

derde moest de meeste nederlagen siikken ( t S ).
A11e ci ifers: tr L l'l GEI Gt[1

team GS Lr PT v-ï PÏ VOsR-TtGIN]

1 20 ii
2. 22 10
3 18 5

4 18 12
q. 15 2

B 17 12
c 15 6

1D 14 9

2D 1/+ B

t 14 3

, / ,1-22
28 39-21
4I ?' ED

ac /, 1 a4Lf q,-L I

- À /- --
) /t tr,) 

-) /t

1 3 36-L6
An /,^ àal> qo-ló

17 32-28
I 5-18

2

I
n

2
?

0

1

1

1

I

7
11

13
4

1!
5

B

4
5

9

1 ,20
I tL t

0,56
4 //,I , qq

tt+t

1,41
0r87
4 aaI t JU

lrzl
ncnU,Jí

1r35-1 ,10
I a"7-n oqtr "
t roa-t ró>
) 7A_1 11
L,J!

a r93-2 r50
3,06-1 ,41
2 ,40-3 r.17
'1 À'\-1 2Q

2 r2g-2,OC
n 7A-1 

'Au t ue

loti. 167 78 2A 69 176 326-289 ^ ^nI l UJ 1 ,'18-1 ,62

Groots te
Ternaard
Geel uit
Geel uit
Geel LJit
Geel bjit
Geel ldi t

overirinningen:
2D - Geel lJit,2D
3 - Harlingen 3

4 - El-ack Boys 3
a-ncTn
''lD - Terna.'rd 1D

2D - Oostergo 2D

Grootste nederl-aqBng

0-8 De r,làlden C - Geel Uit C 9-1
7-O VVT B - Geel Uit B B-'1

?-0 0ostergo 2D - Gee.l- Uit 2D B-1
?-A Holuerd C - Geel liit C 7-1
?-A'Nicator 5 - Geel urit 3 6-0
7-0



TNpELTNGIN Gr*Ef rrrr - TIAÍrs_^s!IZgEN_1 e7e-'1 e80..

4e klae A-:6t\-Ug

Akkrunr
Black Boys-Sneek
Dronr: jp
CAVC-Grouur

i l: !LreUl UJ-L L

I t.r* "-tïKU 29-Leeur.uarden
0osteriittens
Soc1. Franel<er
St. Annaparochie
ïrynu.ià1den-0enkerk

Res 1e klas C fVB

Dokkum 2

Drachten 4

DTD 2- Jelsum
Franeker 3

Frisia 4- Lee"uularden
Ceel lLJ:t 2

fiortiq"h.q":
Leeu'u;arcl en 3

lilicator 4-Leeuuarden
HL5 J.UOl.SUJAIO
R Bergum 2

Trynualden 2

Res. 2e klas A

5t. Anna 2

Black Boys 3

Frisia 5

FVC 3-Leeurr.rarden
Geel Uit 3

Harlinqen 3

H Sneek 4

Leet rr.rarden 4

Nicator 5 
,

Robur 2-HarIingen.
Rood Geel 3-Leeuu.arden
LIZS 3-Sneek

Res. 2e klas C

I

Buitenpcst 2

Friesland 4-Leeuuarden
Frisia 6

FVC 4

Geel l-uli t 4

HaLlum 2

Leeuuarden 5

Rood Geel lt
Trynuà1den 3

De ilj6lden 2- Damuoude
Zrr.raaguesteinde 3

Ju.n:_À. q-§.:ep 1
Dokkum
DTD
F riesland 2

Frísia 2

rUC 2

Geel tLiit
LeeuLuarden 2

Nicator 2

Rood GeeL 2

ïrynuàlden

-l g_1-*3 ,--S-Lq -e-c Z
CV0-Vrouu,enparochie
DTD
t:isia 2

Gesl _Ui-!
HolLrcrd
Sint Jacob
Nicator 2

lIàrdy
Lud. Zualuuen 2

Jun "_p_r_poule 5

Amel-andia
Be Quick Dokkum 2

Bi rd aard
B ::oeks t . E 2-DiinLlrr.l C :
Dckkum 2

!*"À_lrl+-.t 2

Harcjegari jp 2

VCR-Rinsumaqeest
UarCy 2-Feruerd

Jun. C.'eroe.o 3

Birdaard
Blauirt [ii.t
Frisi.a 2,

FUC 2

Gqel lrit
Hardegar,i jp 2

Hcluerd
Rooo Geel 2

ïrynu. Boys 2

Zualuiren 3

Jun. C, poul-e 6

tsCU 3- Eerqum
HE IJU']CI< U J

Broekst. Bo,vs 2

Dokl<um 2

Geel iLJit_ 2

Hardegari jp 5
Holueld 2

Oostergo 2- fe
R Bergum 2

IIT0C 2-0UDttoude

.?upr_!,_.pqulq q

Amefandia
CUC

Geel l!it
Halfum
Hol,lerd
lYlarrurn
Tarno-rr1

De Uykels-Ha11un
;ir,^ L --, I o '7rUP,, !r !uuru

Amefancia
Be Quick D 2

B i rdaarC
Dokkum
Ceef tLl it
Trynuà1den
De Uàld.en t

llardy

Ter gelegenheid van het
75-jariq bestaan van de
FVB spelen de juni.cren
en puoillen in het ju-
biieui-itoeinooi van de
r'lB, 0p i sePtenber
speJ-en de A-s in Hofir'erd
Ci ; in f e en C2 in Dok-

'kr* o Beide E-teams kornen
in Hol1um uit teqen
Amelandia en Holr:rerd
(aanvang 18,45.uur).
Cp I seotember voetbaL-
f en d e Dls in F err.,.rerC en
de I rs in Hof r.lerd 

"
De conpeli*"ie begint 15
Pn 16 septeraber 

"3-L t.':.- rd:n"" ' -

:,

:.



HEÏ SÏRAFBANKJt.

In a1le af delinqen van d e Ki'i UB rrrordt voór de A- junÍcrèn:t(mct uÍt-
zonderlng van de districts- en hoof dklasserr) het .strafbankje in-
gesteld. Voor de afldeling ïuenthe is dit niet nieurr.r meer omdat

ze er a1 tien jaar mee rr:erkt. Uolgens de leden van de strafcom-
missie rnet veel sucees, i'let zeven andere afldelingen heef t Ttr:enthe

vocr proe.flkonijn van de Kirl UE nogen speien. Het strafbankje Zau

a1 in het vorige seizoen !rorden ingevoerd, maar hel bestuur

amateurvoetbal heeft het voor een jaar uitEesteld, omdat er

nogal uat praktische problemen uraren. Toch heeft de KIiUB ge-

meend er niet omheen te kunien gezien het sterk dalende cijfer
van het aantal strafqevallen in -iukxerland. In 1975-76 u.rerden 264

zaken r,it 4854 ir,redstri jden behandeid " f en seizoen Jater Leverden

4758 rrredstrijden 21A straffen cp en sinds het vorige seizoen

blijkt de Tudntse jeugd zicn ai'ue hebben aangepast aan het nieuue

strafmicicjelc'107 gevallen tn 52L5 uedstrijden. In Truenthe qeldt

het strafbankje tevens voor 3- en C-junioren. De meeste strafge-
va1len komen echter voor bi j de A-junioren.
Het strafbankje r,rordt opgezccht voor vijf minuten (in Tr.lenthe

Voor lichte overtredingen cirie minuten ). Ien speler kan maar een

keer per uedstrijd naar het bankje uorden gestuurd. Eii een

volgende overtreding volgt Éen- iri aarschuuinq of tlordt de oVer-

trsder uit het vefd qestuurd. Het nplopen van s traf ti jd in ti,lee

achtereenvolgende uedstrijden kan leiden tot een strafgeva.L.

De scheidsrechter schrijft op het tledstrijdformulier Lraarom hij
spelers naar de bank heeflt veruJezen, uJaarna de strafcommissie

tot straffen over kan gaan (van de 70 9eva11en per u.leek in,

Trrlenthe v.Ioeit slechts tien procent voort uit jeuqdiledstri jde ).
tÏocht een spelerfrquent uorden bestrafl, dan ulordt zin straf-
tijd onderzocht door de cornmissie onreqelmatj.gheden, Het is
overigens niet zo dat bii el-ke juniorenu.red:trijd een bankje

langs de lijn slaat. De bestrafte voei:ba11er is bhiten het veld

vrij in doen en laten mits hij zich niet onttrekl aan het zicht
van de scheidsrechter. Hij kan niet uJOrden vervanqenr 0mdat de

rpeler gedurende de strafperiode kou kan vatten moet Een

functioneris van de thuis spele.ide vereniging er op loezien

dat voor de spelers extra kledinq aanueziq is. Hij houdt cok,

tle tijd bij en noteert de naam van de speler(s) die cp de

strafbank plaats neemt (nemen).



Spelers u.torden naar de s traf bank \/eruleze n voor een cvertredinq

uit onderstaairde 0Dgeve 3

- He-t opze'tleii j'k uegirappen'oi -ut'e'rpen vai) ce bai, +-erui jI

het spsl "docd" -s.
- De ba1 opzetleli jk buiten he+- speelrre-l,d l:appe n met a'e be'-.

dnel-ing tijo te rckkcn

- Het niet Írp vereiste aistand staan bij r.' l:ie schapnsx:f het

nietonmidde11ijkdeaanuijzrngenVandeschej.cjsrcchterC,!-
volEen.

- Het si:eelve.l-d betreden nacar dc uedctri-iC :-s he2cni,er zcnder

daartoe Van de sch:icjsrecnfer.een tcl.<en t,e hebbei'l círi.vang3n.

- Het ep:etrelijk vasl-houden cf meenamcn rËn de -'=i, terui jI het

spel cor:C :-s.

- He"u treuzelen met een Ín'|J.rp o doelschop e, d.

- Het:onder toestemminq van de scheicisrechter velie'uen \lan het

speelvcto.

- Het al-e doelverdediger onnod:9 Iang cp de ba1 51--ven liqqen

of deze vasihoudc'r"

- ccmmentaar qcven cp ce leiding, zonder dai het a1s e;-:n be.-

lediqinq kan uc:den beschou.trd, op- oÍ' aanr, Ërkln9=n n aken op

de leiding of op deÍronctralieve r.r í jze te k':nnen geven het ni;e'u

- Tegensianders onilelvceglij< bejegenen"

- rlet ne-rdere nrlen aChla;:Cn cVerircci "'1 lZ= .!ezc-'-f oc ''peJ--'

reqel (qeldt niet voor bijr,'. i,iliien spel)"

- Het plegen van ee:1 nanclcirnq b1j het namen van een straf-

schop, die volqens de schei-dsrechter 1n strijd zíjn r:et het :

correct uitvoerer val de slrafschop,

- Het vasthouden van een teqenstander aan shirt of broek (net

spel uordt na deze overtreding hervat met een directe rtri je

schop c.q. straf schop, cjit 1n .beqenstell...nq tot c= andere

overtredinqen hierboven^ genoemd.

- fV€ntueef andere overtredinqen in de vori'\.ran onbehoorl-ijk

gedrag "

vnor andere overtredingen is plaatsi-ng op c'c sl:af'L:ank cn'-

mogelijk.. Flaatsinq op de sirafbank kan derhalve ninnen in

de pl-aate komen van en.der.e stlafien, zoals enn ulsar'3chu'::ing

of veruijder:nq,
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Cois ci e C I s lircrCen verdeel-{i overir;.'ee eLf tall-en " CL ,rrordt ileer
he,releir! r;cor i:ee{:l: .'oienaai er. icli:ert 0osterllamn" Zi.l hebbei
oGit een íi11-tea:ï toi i:et l:a:r,pioenschap !rel-eid dus l,rie',reei
i,Iaërtoc zij nu l,eer in staat zJ-jn. Lec 0ud cntr"ernit zich over C2.

lroDeli jl( is ei noq ie :ianC riÍe htr.i caarree wi l- heJ.pen.

3e sel-ectie s r,.rcr.:i en gei::aa!tt ui t de vo.'l-r,ence speiers:r
ï1aL-Ler i:ee!<:ra, ?uiol-1" BeeÍ<ema, iudolf leijaard, fferarC i3oeIens,
,iari< i.roui.,er, Theo de !-laan, Robert de Haan, The* Cc 3oi,',, i'a,l!-
r{{,=ori6:'i- r;i:hert l(i.enstra, l,lartin !(ooÍker, !-iarolC !(t-lperus, ilcnal-ei.\ & v ,, a r/ w 3

v3n Lie::, Cor van ,'l e;: l-eij, l;av-§':i iieoaT, ïheo ''ei--'-, ïlrec,ci c+n iretz-,

Harolrj i':e'r.2, i'ar'c-'I ".eï2, 
' yi:e ei1, Pietcr i,oste rt:']an, Iii.c::ari

.',osteÍ'rran, irii: Schuurr:an, -.iciia:"- 5niri, iiuucl SpoeIstra, Stcfan
TeuLrens 3ori '/eLCr.:an en FÍ.etei: 'its::a.
/'EEL I'trT D.

tloo:' eel plaats i.g-r hei D-teau z',:l-ien strijden:
Leo !eei<e:ra, I.enny iei jëai"ri, /in.icn li,rour';e::, Paui van cier iiaring,
Anciré rie Jong, Johan de -1onq, lc;-,6 cle 3ong, Frans 11Í.eirstra,

Peter liol!r ,'arco Kr-rper[JS, Peter-i'-,etz, ï.onaid :.etze ilríio l'j o1]-

en Serard Teubcn.
{ioll hj.er veer ciezelfde leiders, i.-is i'l.=eiela cn '!oh P.i.jpstra. Zij
zull-en het weI roei.l"ijll kri-igen o., r.: *csïe el-f te selecteren,
ciat kun je t'reI zien aen dc narrlen, iiie i.:Iinken iini,iers al-s een l<1ok.

í.=:t I iTT t:\rL:-L I ! i- §

ilo!l de jonEsl;e aarcie r./an [leeI lilii za] traehten zijn beste heent,Te
./qror +,e zetten. Fen t;:aini.ngskanp hehLe:r iic ;cnl;cns ni.:t eeirs

noCig" Vocr deze spelers !<an cje aanvanc r"/an heL seizoer i9''9-tt0
ï0r:Een al- z§- jn,
ir?i.irrar ';al<e:na, ?ichaiC Lei jaard, f cidie ilroui.ver, iiendi'i;: i.rnouwer,

larcei. van der luesL, Pctc,: :r; l'aar, 1 .".i.i1 € il;n-;sl, Ii:;a::l lc
3ong, i(ees de 3cng, Iri-ï. Nieirs-tra, Johan !,/a;', ,-'er Leii, ian
l"enschcn, ioul:,e oicnaëi, Jchr.ny 1u:,, itnó Cuil, :l:rl.eri Culi, Arian
1./erbi,esi, Sil -,1e1-:i:;.an 2r; Sohnny Yl:sr,ra.
7:3 r',^-.rl n1 i:ege} .oi{: (OOf ljOhan . alZ en iiClCS lO!.=nAar,..._'r, --J---'-'



f-r: - I '.,T ?L-'-._- ., -t- ï

Coie cie | | s ilcrCen verdeeld overirrree cLf tall-en " i:l .i,ordt u;eer

begelei.d ricor ireetje .roienaar en Iolkert 0osterl<a=p " Zíi heb!:en

oGit een íirr-team tot i:et í,:a:ripioenscl-lap {,releid ti us'lie r,,reet

i,,aartoo zi.i' nu !!eer in staat zJ-jn. Lec 0uc o:rtfermt zi-ch over C2.

lro,lcli- jll is ei :roe io--:anC ti Í.* h,lr. ri aarr,ee i:r-i ! hei.pen.
l= seLccti-es ,.rcrien ;eraal:t uit :ie volr,enue sleiers'
',1a1-ter leel<:ra, nuCotrf Beeicema, iudolf I,r-iÍjaard, Ge:arC iloelens,
,iari< i.ro,.lt.,er, Th:o de l.! aan, Ílobert c1e Haa:, Theo c: Jonl, irau!.

l(i,:::'ici;, o\ert lli.cnstia, arlinr{ooikei', !"ia::olrj !lutnerLli, ''c,1al-tl
',/?'i Licr, Ccr van .ia:: i-cijr 'iar.'.'i::'rei-;, Ï'leo eÈ2, ïheodc+n 'eT.z,

lrarold i'et.z, l"arce l- t',eï2, i:'yi:e ' ci)., Pi.eter i,osterti'] an, Iiíc:raril
.,o-qterran, 5i:ii: -ichuuri":an, ïichar'; 5niri, Iiur:rl Spoelstra, Stefan
Teui:en, Sorc '/el-Ci-,an en Fíetei: Yis::a.

CEEI- ï'1T D"

1/oo:: eeÍ] plaats is-r het f-tear: z'':J-1en stri-;clen:
!-ec, Iee i<era, lerny iei:ïaai"tl , Éin"icn !--:rouver, Faui van cier iiaring,
Aniiré :ie 3ong, Sohan de 3onq, te:":ó cle 3ong, Fra.ns iíi.errsira,
Fetet |t,ol,. t , arcc Xr-rperus, Feter -i'ietz, lanal-d l.etz e irPíio i'i o1l-

cn Serarrl ïeubcn.
0ol< hi.er i;Teer iiezel-r"de 1ei,:iers, i*s :-ieercna en !,oh P.ijpstra' Zij
zull_en het we I nroe j.f i jil kri jgefl oi,; ri; scste elf te selecteren ?

Cat kun je t.tel zien aan dc naíien, di.e !illnken i;,il,iers al-s een i<lok.

C[:L 1 ïT [.

ilok de jongsue .flarrie r./an íleeI 1'lit zal- trachten zijn heste heent,le
voor te zet'ce;r. fen traini.ngskar,rp heh!:en r.ic ;cnr'c;ts ni.:t eerrs

noCÍ,g" Voor deze spelers l<an cje aanvanE 1./a;1 het seizoer i-9''?-tEll
:'rorEen al zÍ. jn:
ir/i.i-rar I,al<etna, Picha;:C Le i jaard, Idtli.o ilrouiver, iienCi'ii' lnou'^ret,
i,arceI van cler ieest, Pete:: ic !-faanl,r'i,ti1B i',cn.3st, li:"rarC Ce,

3ong, !(ees de 3cng, Iri-ï< !Íierrstra, iiohan !,/ai', ,-r8r Le§-i, jal
liensche:r, Iou,,,:e l'oienaar, Jchnny 0ud, lenó Cud, iloi:eri Cu(ir Arian
1/erbiest, Sil- -,/cl:i:,,an zr; Íc\rn1l YL;ira.
Z:j r,,,r:rdt* begeleiti i'loor .johan :,etz en i(ocs l,o!-eíröëF



arrt t'rT t À
t;:L ,jI: rr.

,lee I ili"t A i.s voor het komende seizoen i.ngedeeld i'n grcep i,
hoger lcan cius ei.genliJ'l< a1 niet" ;e voJ.gende spe-Lers zulLen er
voor zcrqen'-iat riÍe status bIi-;ti ge\anclhaafci :

Jan 3rou1;r1g; e 1,"iJ.trer il,ror:,."er, Jan iJ.qe rsína, Cerarci van ti er Geesi:,
Lnne rl c 3cn.;. i,elni: ,-ie 3on3, S"1f !1ooÍker, CecarJ':etz, Teun

i,''etz, Di.rk :'etzr ilert-Jan :'ia,.;tegaal, Sohan CuC, 3cep 0ud, A"uke

!treriftSàr Chrj-s Ri"'Dstra, uans Spcelstra 3n !ir:on ISnsen.
iÍ'c elf ta-l o,ror,;t r e',renais 1,/orii' seizcen, i..eEeieid cl cor Sac.iues
rlrr.tize ?ii Anton irlcoiicer. Ëeiden hebhen hogere verlvachtinoen
dan voril jaar: cia'L ,-rel,oof t \ya-Ë.

CEEL 1TÏï I]"

CeeI r';it . tell eer :recie sel-ecti-e {2: o;igel,,-tlili, tranpele;rCc
knapen ) ,1raa,*r . i;isschien is rroetbalien sr ni.st e ens L,iu*.

tr1 zijn no! geen .'l-aiciers berlijl" Geel !i'it toch itlee --teams
aan rle conrpetiti-e :iee wiL lateri doer-, " Per slot 1/ari rekenin;1 r:loet,

er yeeÍ, egns. ee.n ka;:pioen koinen en daarvoor zouCen Ce voJ-!-:ende

;orrcens kunn:n zor:en:
A.rnol,d :ei jaarii , .aoop liei"!aard, 3i.etse ce Boer, Frank iiuLsebos,
;'artin ce 3ong, Àlbert i(ielri.ed, Cerl-of llieviei, 3c!ran liieni-et,
i'lans Kirperus:? iacoh i.(laassen, Dick l(cli<, Thecccor (ooiker, 3os

ï':etz, l"i artin 'r.'etz , i-ei:;lrik ;,,etz , Pau i ' ,etz , 4. niilci i': olgnaar, 
:

Andries iioi"enaar, Íoos :"rolenaar, Cerlof ijolenaar, 3an-loui,ve
,r:gtegaaJ-, i'!artin 0ud, i' j-co 0trd, Alex de 1ee, Soop Snid, Ail je

Spoelstna, ilucloLf ïeube,n en !{laas Trienstra.

1]T3 FELTCIï[?[I1
À'lr^f'CTl!C/1J.J.JíUJ

i'.3 -xal -Itou:ier (l']
i{.: l.Í.ij:} Spcelstra 1-) en i!cnciil.: irouir;r {E)
lÍr: í:ranl< l-iul"sebos ii-r,)
29z f,ohan 0url {,q)

3f DTi ::: '

2t ïheoCocr :io+i.irer' í=')
{:t i}ocp leijaarr.l {i-l) en.lan-Irouwe.ra.gtegaal (n}

l-{'): f.f::oi,-r ,:ct.enaa1. { }
l-l: Theocioor ctz íC)
L3; íirÍ.1< Schrrurnan { C )
l6: ÀLl-rert i(i.eyrj-eci {ij) en S.ichard ',ros'Lerfian (C)
L7t iicl< l,lolk ttit.
.i3: Ironerl 0r-rd ([)
ZZa ioirert cie iiaan íC)
?t+z Schnny *ui! {rl



ïn verband" met een kleine technische stcring van onze nachÍne

ruas het helaas niet nogelÍjk on d-e ad,vertenties van onze ADVEREERIERS

af te d.nrkken.

Daar het echter d.e A-D\IERTEIIRIERS zijn, d-ie het vooï ecn groot góc1eelte

mogelijk r:.eken, dat onze krant van tijd. tot iijd, kan verschijnen, hebben

Irij geneend, on ze toch a} is het clan op een ninder opvallend.e manier

op deze pagina stuk voor stnk tc noenen.J!!,v:-rvl}.

I t DIT ZIJII ZE nal'T CITZE KEÀITTSPOITSORS ' I

KÀPSAL0I] IRIE'S I{IEIISTIA

schoerrl:and.e1 A Kienstra - d-e IÍ.T.0 - IJs C\rcl (aarr::ener) - n:rmlant

aannener hT Kienstra - Aclri lletz (elektra) - bloei:enhoetiek
CTiDITT TMryT !,

. U IAEIII'É

bakkerij H c1e Jong -hotel Het trrlapen van ÀnelaniL - bar DUG OUT.,

1EGE buren - hotel Noord-zee - DE BOEG - ne lrneland-er -\rishal -
-- het ZUTVIL HUIS nes --

Bart Molenaar(irrsta11àtic) -gutobedrijf r.neland - warenhuis vd Brink
]ruI{ÀR supe::markt - rad.ío l[.etz - SIflLt tarJ<station-

drogisterij Kienstra - STtuiTSLOTIIRIJ - groothandel J EDES-pension OIII '

bour,ubedri j f 1^,{LDERVirllK.

BOmfNG CEIItRUM - bar ff'lIGO -slijterij De Jcng - fa. leegst::a -
P"Appe1rran(schi1d.er)*trotetÀ],tLi}D-TheoKier,,,iet-

d.isctheek Red. Apple - cafe d.e meerpaal - boetiek rt \Iinckeltje
fctchanh.el Hes s elir:,r

J H Kienstra (nakelaar) - SPrG l,ïes - hctel de Klok - slagerij SCHI iIÀMÀ§.

AI\rERTEEffiERS itLLEIl IíJT,RTELIJI( nitil{K y00R lllrl lmDEX.,trnKING.

otol"lnt.í.

Langs deze weg zegt het bestuur ook hartelijk C.ank aan alle necle-

werkers van d.e geeè r+i-t krant in het bijzond-er de bciile ilarees clie

zelfs geen 1id, zÍjn van Geel-I,Iit n1. G-.ppy en l^ii11y c1j-e el-ke keer

zonder te norren of het af te winpelen in no tine d.e krant weer

hebben getlpt.


