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voarzitter ! Ïh. lYletz
Strandueg ?, 9164 KA Buren.
telefoo''r 2006

seeretaris 3 J. EPPinq
Torenstraat 5, 9163 HD [Jes,
tetefoon 2289

penningm. 3 J. Kieuiet
.'c' tt: 

",':-q 
tBi Bó:ef 

"teleloon ?:5/.;
uredstr.secr. ; B. lYlofenaar

UJillibrordusstraat 7, 9164 KT Buren
telefoon 2541

jeugdsecr. s T' Kruize-Kooiker
Kooiueg 12, 9164 KwI Buren
tel-efoon 2587

lid ! lJ. llolenaar
Lijnbaan 6, 9163 HN Nes
telefoon 2099

lid s S. de Jong
Strandr::eg 11, 9164 KA Buren
LeLefoan 24?1

terrein 3 Noordual, teleföon kantine 2537

Redactie GLI-krant:
corr. adrest Lijnbaan 6, 9163 HN [Jes, telef:on 2O99



Iets on even te weten"

We zijn inrnicld.els weer een k-' 'ne 2 naanclen i:ret het kompetitie-
voetlbl- 'rlezig en zoals ger,+oonr:-jk rol't cle bal weer elk weekencl
oveï ons veld- aan de lJoord.r,ral .
De ene keer voor het publiek aantrekkeiijk, de and.ere keer r,,rat

nninder aaröig.
Toch karr men bijna eIk weekend ge1:.L:kig vaak een behoorlijk aantal
toeschouwers langs d-e li;n vindcn erl za hoorl het ook.
l4ede d,ank zij d.ie tóeschcurre:rs" is het nogelijk dat aIles'vrij goecl
draait bij GeeI ltiit.
Toch zijn er nog we1 p::c'ni-enen in ons I'beclrijfjett"
BijvccrbeelC C.e ri.amelander iíerfstr..akantie?r. Veel spelers zijn d.an
raet veJ<antie en d.an is het i,:ak :r,'oo:r C-e leiding een .qroot probleen
of,r een konlle--i el-ftal op het v:fd te --rijgen.
Veel van de geplande r,,'ed-strijd-en zrjn welisr{aar afgèzegd en verschoven
maar er zi jn a1-trjd. rnrel r,reilsiri jCen b-''-j, die d"oor moeten gaan.
nan ucet d-e l-eid-ing -.'aal: r:le'b h,Lr:rst en .rliegi+erk een elftal in eI-
kaar C.raaien, net alle gevolgc,n r,'an c1ien.
Bij verlies is er achteraí dan ool< behoorlijk koi,.uentaar vaJr
d,ie s-e1ers, d-ie net \r3,}:an:iie wa.::en"
Seste nensen, is dit::t lrel j";ist ? Denk daar in het vervolg eerst
even cver na.
Je raakt niet alleea d.e leid.-ing, naar ook Ce i'/e1 Aamrezige spelers
en dat is in ecn vereniging dachi j,k ecn niet zo -.n sportief
gebaar.

Een heel and-er prob'leen, uat di-rekt aansluit op d.e Herfsf,rakantie
is wel het clienen van 2 neesterso lae,: bed,oel ik mee, dat men lid. l

lTa de herfstvaicantie is er nl. loor d-e ju-d.ocoranissi-e van de stg.
jeugd.- en jongerenr,rerk een ;uCctoernooi georganiseerd.
0p zich geen probleen nat'Lr.,J::1ijk"
Ivlaar.6.... ond-eï d-e juclokats, bevÍnd.en zich ook enkele soetballers
d,ie in koropetitie spe'len.
EYr daar begint het probleem, nl" in d.e eerste plaats voor c1e voet-
ball-end,e jud.oka en in d-e trreede plaats voor c1e leicler van het elftal.
A1s je van 2 verenigingen lid. bent, &an zul je we1 eens noeten
kiezen, vooral als er iets gelijktijdig aan d.e hand is, waaraan je
beicle gïaag: wil-t need.oen, een vaak moei }i jke zatk.
Kies je voor voetbal, d-an is er teleurstelling op jud.ogebied. (niet
al-leen bij d.e speler, raaar ook bij vad.er of noed.er).
Kies je voor judo, d.an volgt d.iez,elfcle teleurstelling op voet-
balgebied. en sorrs ontstaat er d.a4 een nind,er prettige r-erhouding
tussen spelers en lei-d.ers en soas gaat d.at nog wel eens verd,er.
Wat betroft het voetbal, kan ik needelen d.at het na d,e herfstvakantie
bijna oru:rogelijk is on wedstrijclen tbv, enkele spelers hog weer
uit te stel}er,, teneer al- ond.at het nÍet Geel-.ldit is d.ie de konpetóitie
sanensteld, naar d.ó tr,\r3.

Bij het jud,o, word-t ccn tocrnooi georganiscerC cloor cle jud.occmrrissie
d.ie zelf r:-it kan maken het hoe, wat en tr\raïmeer.

-- irïisschi-en--:. i



M:-sschien is het van j,tdo zijde rreisrand.'ig on eens overleg te
plege:r net G:el*\,/i', -,-oor:l_at e"-n L_,.eu-w toeri:ooi georganiseercl
wo::d"-i" ..ani ,1an 1;l:r-rcn ve :-L n::ob]-einen er teleursiel] ingen
nis:chien -,fc-ric.t v:c r,.c:lcr- .

Ic àenk b_i-j:roo, r:eel-d a:.n ite,,^iinte:stop"
Sanenr,rerk'ng vt:t:, snoi.-i.,re-.lcr::'-gi.nge ,: cnderl_ng ,::_r:. al_l_een naar goeC,
4!J.'1.

ooii a-r s p:ioi:-1-een i:,:n uolrren aangenerkt, iret l'erenceren, verschuiven
.l -+- .i ;.1 ^1- lO. f: het - ellf l:l f _ -r-..1 èr :ro ---.-. =-i i :l csaynrn. .i

van :-n 1;c,rni-s i;e :tel-ii:n"
I]ie:rrico,: lco'lt ;c :::'L .:js, cc d.at je ilt loer.l.i j-àe.:ir:n jr,ont net het
-,reïr/Cr llo
:iet e--e.l-.,::l:tilr; -.-3ít.1,-'.:re:t j,:: dc -i"e:::ltiil:.g hcc: j c,tk nie-i: zo,

0i, .f -: -t -._.I7C t: _--1r., _-.--::. rlil;"
ilet -rs vc.-1ï .':e Leid.:.1g vatn hc'l qrco-i;:te bel-an€ n-.:J tlre speJ-ers
1,,Í.' ï-: .''{1s-.:-'-.'lr*- - '-;'Ji-_: :.-' Ce loc; z;-.r.:e:_i:, :_j-: ( Lj n_n.
-,.ooï :]c J ",:-,rtTe.- van ii. }rot,J le.r k:n {_-L ,:ct {c-r-tr cï ccn v)oï-
boct rs hct i-rele eIÍii,} :re::t::ekke.it, heige,.:i itel -:pel ::kcl ten
goede kc;r;"

v - ("- -.'.ru l,:.1 ,-- t, i;-i 1oc: .le jt'-'--:;-:;:: gebe'--l b"
Hel.1p= is rieb_l_ei:;:r cr,at nirt allc r;iensen.Jie cp d.e lijst staan
ec:r kre::t ,::ijr-.:r., ,:'i ka:i ;.,:;,:i:i- l_i:-ic relcnen h;bbcn aIs.
bijv. te r'.'cin:5 i rrr:tcn, l-e-Ll(e.ïi tc_:ol.:.rr geen zin neb-h.n ,
óha af -! rf.r a

Xi-L kaa ni et r.an,ren., . " . "iils er: -bc -,:-'::i-!'kr'^1;{r-1 z'_:rr, 2c,," C-:t ian evcr .iegen ;e Ieider
dln l<:.n ,: ,.'.'- ?- .2 3.cJ- -n r./oriet.l"
Vergissc:, is :--er:elrrk cn i.:r_:Íq -:r r;c r'.oe::
Geen zin hebbi::t '-s _iou* in h.et ve:rvclg beter d-oenn

\,hnt icrrereeir i-ie ol L=t 1:-js-,;jc rt:i-t, )..:oet ecr krant hcbbcn
wa:rt c1en 7i ;n ze tev:re,1eil en tev::ec'l.en tirensen iie noeten we hebben.

.1t:, il

Het laabsts probleem, wsar t,re bij GW mee zaten, ...a1 het
punt vair c1e nateríaa} verzor6ing"
Een pul-b van esor, sroo I belang, want goed materiaal is het
begin van st.r-cces,
Jarenlar:6' hebben we' met het verzo::gingsprobleen gesukkeld.,
gecleeltel-ijk r,'elcl het l.le1 eens opgelcst, naar nooit helenaal goed-.
Dat r:rob-'l-eera is 'chans hopoli jk voorhii, rr'ant Johan l{o1enaar,
van de Iioofiiweg te Buren, een man d,ie al-tijd. cp het veld.. te vindenis'én geen -lra-rn'ns ove:slaat, gaa'i; voortaan hàt nater*aal ïerzorgen.

lti

De lcid-e::s krinpen -j-n he b ve::;-o16 vco:: het begin va"n d-e ,,.red-strijil
1 of r:ee.r b:,11 en -roor he t intraplen bi j her: nalenn
Àl-s ic r.'cst-"'.jd. br,ginr noctel- ei, :e[àn v-ec]l bij ,rohan ingc]evcrd.
t.lo:icn " ' ..1

iils, iede::ecn r:eer,rer-kt, àan s-ar-rren we siellen d_at chi; toch wel
g:lote p::cbJ-eén op een zeer Soe,i3 nenie:: _i_s opglelos-i;,

.:
j.e"

t,l:i]

i;. i;'--::.jÀu, 
-,*-;;,.Eir.,'-- -. -.
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GEEL I.1]IT IVIET 11 T[',i'is ÏN DE ILi4PETIT]I..

Geel lLJit gaat het seizoen 1979-1980 ueer met 11 teams in c6mpetitie-
verband spelen. Uorig seizoen ilaren het rrsleehts" 10 door het terug-
trekken van het tueede A-elftal. Amelandia stuurt meer e1fta1len
de urei in vergeleken met voorgaande jaren: 6.0ok op de andere eilanden
ia een gestage groei te bespeuren. TUV (titest Terscheltinq) komt op 4,

Quick (iliaslana op 2 en AUU begint met 1; op Schiernonnikoog begint
De lYlonnik met 3 in het zat,erdagvcetbalo
In vergelijking met het vorige seizoen krijgt Geel lLJit verscheidene
nj-eutrie tegenstanders, maar van afLe heeflt a1leen SC Eerlikum nog

niet in compet,itieverband tegen Geel- lLJit gespeeld. Het uordt daarmee

de 94ste tegenstander van de geelhemden in competit,ieverband.
Frisia uit Leeuuarden zal het komende siezoen de meeste reizen naar

Ameland moet,en maken:6. Edn keer minder komt, ïrynuà1den (Oenkerk) op

bezoek. Na 10 jaar competitievoet,bal (aan het eind van het nieuure

seizoen) komen dezelfde clr.rbs bovenaan de rreeuu;ige'r ranqlijst.
Amelandia komt dit seizoen 4 keer op bezoek. All-e jeugdteams van de

Hollumer club zijn nl. ingedeeld bij Geel Llit-teams. De ranglijst
voor het komende seizoen is:
Frisia 6; Trynurà1den 5; Amelandia, FUC, Leeuu.rarden, Nicatcr, Rood-

Geel en St. Anna 4; Birdaard, Dckkum, DTD, Friesl and, Hofrrierd en irlardy 3;

Black Boys, CU0, Dronrijp, Lud. ZuaIur,ren, Hall-um, HardeSa.rijpr_ Sc Ira-
neker, St. Jacob en De i,Jà1den 2; Akkrum, Be Quick D, Berliku.lny B,1aur,r

tdit '34, CSL, Broekster Boys, Buitenpost, Drachten, GAVC, Harlingen,
Houtigehage, Sneek, Holuerd, Irnsum, PlKU r29, Marrum, 0osterlittens,
RES, R. Bergum, Robur, Sliens, Ternaard, Trynu. Eoys, UCR, de [l1jke.1.nr:,

6 n ZuJaagi:rastainrie 1"

De top van.dgrreeuuigetrranglijst ziet er als volgt uit;
Frisia en Trynuà1den 26; Dokkum 25; Nicator 21; Holr.i.rerd, FVC en Leeuuarden
1B; Frieslandl Ko11um en Rood Geel.. 17; Dronrijp, IYIKU t29 en Stiens 16;
Anjumr 0ostergo, R. Bergum en Zuaaguesteinde 15; Amelandi.a, Be Quick D,

Broekster Boys, DTD en De lJàlden 14; Ropta Boys 13; Friese Boys Bn

St. Anna 12i de Lauuers, SC Franeker 11; Builenpost, GAVC, St. f,acob

en ldarga 10; Ternaard 91 Black Boys, Hal1um en UI0D 8; Birdaard, Drachten,
Marrum, 0osterLittens, Rotrur en SCV 7; BVC, CSL, Hardegarijp, Irnsum,
RES, Tr. Boys, llardy, iJT0C en De llykels 5; Harlinqenm Lrr,rd. Zilalur.uen,

0NB, Sparta I 59 en trlZS 4.



Ve:rs1ag 2ts.

Zaterc'.ag 22 septenber ncosten we r,ant:ec1en te-cn I{arie;-..-:ijp.
lía ccn voorspoe'ligc bcctrcis en r:iet c..n r:ian nin.ler rin-.'c:r,,rc oï
weii ne..ï }iard.ega::ijp" ll,ïaar Ja :naar !00 lreter ,oras het aL zaak. cle

eencl van J. Beijaard. hàd een lel<l:e banC cn Ar;roid. irol-eaaar ve'r"-

inerrreercle even d.e achterki-ep" ida à}les gelleparÈc::d, te hebben

ver.rol-gen r.,ij d,e wLrA naar Hard.egariji:" claar aargcl<cnen noesten

wij een uur wach'uen vooï dat cie weclstrij,; aanving jn c'Lj.c tijd
he';bc:- i.r--j near de r;edst:ijJ va,n d.c klc:-nc::1'eke-:en, r;ar: uij
aarcLi5. r^lat van cp konclen steken. !'ijf n:'-nu-r,en .,-oor dc :rrnr.re.jl,:;

noesten Í.,i.lj cns nbg onkleden, ni:,ar toen eenin:al 1-. r,lecist:ijl bc-
gonnen rras veriiep all;s beter. i'ia vijf ainuten rriei li,--i ee::ste

d-oelp",;:rt dat kr,rar: als -;'ol-g-b to'b sta,nd.e na eerl fevne cioort::.ral<

van onze aanvoeriier, genaa:r.d" joop Sniclr {.p.f hi_j ee:r voo:zet raar
irznolcl ifcler:aar d.ie eerst te;en een te5enspel-er cpschoo't n:a;:,::

in tt+eed.e rnsianti-c scocrde ir 1e linkerborrënhoek. !a..'.i.ne s;--eeiri;n

wij in hetzelÍ'c1e telnpo verd"er, toen Joo,: Sniid. r.,reer c-loo::lt:::k er ct_e

bal achter tellenstanderlijlce keeper piinl,se in ]iei dcel. ie'is
later v'as het ::ust"

fn d.e tvreeCc helft speeld.en wij icts s1ecl:ter, t1c te,,enstanctc-::
probeeriien van' al1es olr vah ons te trr.lnnenr e:: l.rerden Joni,e J-a,rles

3eplaetst achtc:: het c1oel trítr.ïiír Fnul r',lctz st:rd, zc hailCcil'Cc

opclracht om onzti kecpcr af te l;j-den i;Let hu:r si.,:a::c'b'fer cn s::oeojes

mear c"iat nisru.lcuc, onclat dc'r.:c.-,cicn, zcal-s ?aul zei e: r:Íct aa-n^.

trekkei-ijk uitzagen. .L,ater kreeg'Paul een terugspeelbal -v'an iTico

OuC., naar de bal ontrt-1-ofte ih Paul zijn hand.en, 'd_ie rran schrik
een neter in cle luch'c spïonÉi, kijna aa.n het eincle van C,e ,,red.-

strijd. nan GerlcÍ llolenaaï eelt coïncr d"ie door Aznolcl i^.-.:.::c1
in.:e'i;iki wcrd.

lliei vlug daarna i{as d.e wedstrijd afgeloaen. }e teru.greis verliep
vcrd.er ;'r;luk1cig norreal n

Geschreven door d.e spele:rs van 82.

| -'
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Toen uij oO. O? Strandr,.reg aan kuamen verkeerden L!e in kuartro.
lr.;e1k huil zou bij de De Jong hr:ren die ue moesten hebben. Ue

gokten qelukkiq ineteen raak. Toen u.le aanbelden moest ons

'rslArhtcffer" noq onder de douche vanCean komen. Uandaar dat

. 
ye alv.ast plaats_ namen en naar Top.Pop gíngen l<ijken om.onze

lang op zich rL:acnten, uraarna ons kritisch verhoor p j-aais vond,
a

Sip de Jong is a1 geruime tijd een belanqrijx..fliquur geLreest

voor Ceel ir.rit, hoer,Lei hÍj nooit competilievoetbal speelde.
fen beenbreul<, die hij op1Íep ioen iij naE bij l(i-enstra Boys

speelrJe, maakte een vr:ortr jdig einde' aan zt jt actieve keepers-
Ioopbaan, met uitzonder. nq van een car,r, pÉtítie uedstri jd vcot

. het tueeder dat door t,lee fouten van Sip Can ,ook vellooi..
Sip de J, 3 "Toch had ik rlaarschi jnlÍ jk ,le-'- taient, naal het
is er nouÍi uitgekonren" (rec': rlissct-ren z:c he'- er :tog ue- in),
Dat talent kulam u-re1 tot uiting in het zua::te pak.. Slp volgde
in de,linter van i9'7 1-71 een scheidsrechtetsc!rsus oD cj e Hcl_-

uerder pier. iila het hal-en van zijn "brever" urerd hij scheiCs-
rechter, Niet zonder eniqe (terechte) rrcts verme-Ide hij dat
hij reserve eerste klasse en standaarC-tueede l<lasse FVB, uiaàt-

onder ve"le malen Amelandia I , heef I gef ioten. 0ndanl<s dai hi j
nu niet meer officieeL scheÍ51croohl-on ie sceft h1j dat ilereldje
nog ni9t, vaarr.lel Eeze.gd, l-li j f 1u j-t nog Eereqeld en is levens._

rapport.eur. SÍp daarover: "Vo1gens mij gef il altijd *un ob-:-
jectief rapport, ondanks dat ik als trainer aan de kant zat".
TraÍner
Het uroord trainer is geva11on. Hij begon a1q zodaniS bij het
derde, Cat nu het vierde is , rrraarna hi j tuee jaar de jeuqd

onder zijn hoede had. Tegelijk met J. tpping nam hij de Ieiding
ouer van het eerste elftal- van [, Hu]-sebos. Ep3inq uerd trainer
en Sip'grensrechter/verzorqer. Zij zorgclen voor een andere aan-
pak: turee keer per Lreek traineà en verjonging (Oit bracht meet

techniek in het elftal, omdat de jongeren vroeqtijd:lg uerden

orrqevangen, 'door . . , Jan Epoing en Sin de Jon; ).
Sip t "Uroeger hadden de spelers ueinig cndergrcnd, omdat er
geen jeugdtraininq uas", (red: HieruÍt blijkr r.r;e1 dat de op-
bou,r.r van de kualiteit van de jeugd Brg bel angri jk is voor de

toekomst ).



Na vier jaar lanqs de zij1ijn te hebben qehold t.ierd hij
'iinterim-trainer" voor de periode van 6én jaar. S. de Jong ze1fl
over deze periode 3 t'Ik ben te l-iefl qer,.leest voor de spelers c,.roor

bijv. teveel in De Eoeg te traiàen uat tot gevorg had dat een

ander spel óerd aanqeuend. Dit bleek urel uit de eerst"-r"J-
strijden na de r:rinterstop, uaarin veel- te kort uerd gespeeld'r.
A1s'trainer tijdens cle rL.redstii.loen had s.v.L.A. veel last van
zenuuen. uat zich uitte in emoLionele uitbarstingen. ,, Ik had

lijm nodig orn Ln de dug-out te blijven zitten, bovendien kon
ik het niet hebben LrJanneer de scheidsrechter mi jns inziens een
foutieve besrissing nam", aldus sip, die zich tijdens dlt inter-
vieu voor zi jn Coen behoorli jk rustig hie1d.
Bestuur
s.d.J, heefL zotn beetje a1le functies binnen rreer r,:it a1 ver-
vu1cJ.5Índ's kort r-s hi ij tot bestuurslid, tevens vice-vocrzitter,
gebombardeerd. s.d.l. over zijn nÍeuue flunctie: "Ik ureet er urel
qenoeE van maar heb er nog geen ervaring meeo Ix vind r.r.re1 d at
het bestuur acti.ever kan zijn, uaardoor hei de eigen recen mee

sleept. Dit kan levens qebeuren indien ce ieden geen dubbeL-
f unctie binnen de c.Iub vervul,len. ilet Theo iÍetz aIs nieuue voor-
zitter hebben ure nu aen leuke p1oeg".

0ver Geei [iit I'
0p de aflscheidsavond van S.v.L.Ao, aan het be_oin van het nieuue
eeizoen, sprak s, de ulEns uit om GU 1 binnen enkele jaren in de

derde klasse KIJUB te zien voetballen, ir.raarin Gr.Lr zich volgens
'hem be'ct zou kunnen handhaven. Het opstapje er naer aoe zal
eehte ilijk z.ijn, vreest hij. voorhe..n is qebleker, dal GLI

een seizoen moeilijk goed kan voltooien, in die zin dat het de

kracht mist voor de "eindspurttt.
S.d.J, hieroverg i'Geel- Uit is voor de vierde klasse een t,e

lichte en te lieve p1oeg. voor da derde klasse is de techniek
nodiq die GU r,ref i.n huis heeFt, 0m uit de vierde l<lasse te komen

moet GtLJ een."geschoolde" trainer hebben. Hiervan zouden de

andere el-t.ta1l-en en ook zeker de jeugd .pr.ofiteren, door het,
feit dat nieuue oefenstof Llordt aangedrag'en'.

1

0ver de toekomst.

"Ik hoop dat Ceel- lilit een actieve
ven actieve spelers, ouders en bui
laer Sip, medebouuer aan het "huis

club blijft en urordt, zourel

tenstaanders ", besluit metse-

" Geel Uit.
D.B.
tl M
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Frj.sia I - Geel \"/it l

De wedstrijd. beg;on een half uur te laa.t omd,at de aangetiezen

scheid.srechter niet lcwam en zijn vezvanger aanvankelijk geen

flujt had. \,'/e waren nog niet eer:s wa"kker of r're stond.en aI met

1-ö achter cl.oor een blunder van !-rans t.S. l"ie kwamen op 1-1 d.oor

'ulil.lem K., d.ie uit een vríje schop schltterend scoorcle. Iligen-
lijk had. hij vanaf elf neter mdeten scoren maar d.e seheid.s-

rechter vond dat de overtred,ing van Frisia, een handsbalr.
buiten het strafschop,lebieà werd. genaakt. i'har . . . niks aàn d.e

hand dus.

Johan 1r{. (Perazic, orn allà verdissin3en net onze and.ere

te voorkomen) zor5.:iie met een schrtterenC schot van + ziO

T-2 (,te zegien e:: natuurlijk niet bij d-at een Frisiaan
op even fraaie rvijzc afrondd.ei,'.

Johan lf.
, meteï voor
de actie

De stri jd- viercl al i-n d.e eerste helf t beslist d.oor l'leinte B.,
d,ie net een schitterenci schot Ín d,e u-terste hoek vocr L-J zotgde,
i}: o*ILUa U a

1'/e be;;onnen d.e tr.seede helf.t,ntet' dezelfd.e spelers, rrt&àr i.eintà. '

moest al gauiu door een blessure het.re1.'l ruimen. liij wercl, ver-
vauen Joor Paulus B. (Henri ,luirenzori.), die r,le.t een raar fraaie
schijnber.,regin3en het publiek verstelcl cleea staan. ilen 1-.{-tje.
tussen tlillem il. en i'ocloí ll. werd d,orr laatst3enoencle op (U raadt
het aI) SCilfffUR$IDE r,rijze aíge::cnri: I-uf " Fnsia kreeg ook nog

een doelpunt, naar het aoest ilaarr,roor we1 twee keer d"e ba1 met d.e

hancl :-"ieenemen.

Onze leid.er Pul1y (Sip f. ) l.S te fretteren: fret in het hol en

d.e zak voor het 3at. schorsino; d.e tuchtccn:issie beslist clit Seva}
bij Yep, Ce schenker van onze fabelachti;;-nooie shirijes; d.e uit-
slag Ís nog niet bekencl.

fcls Íi. speeldie zijn hond.erste neclstrijd voor Geel \i/it. liij scoorde

nj-et d.us stellcn wc het f:est nog: tot na.lcr tijCstip uit"
De overwj-nnini,, i,ras voornamelijk te cl-anken aan cie luic1e aa.n-

noed.i6lingen vanaf cle lcant van d.e -lant,s l{ en t.S"
:ille feestvreu3de vergrng bijna toen bleelc clat ]eicler Jaap M. d"e

sleutel bij zich had vaLn het volkswa[:]en]ssje. Paulus B" heeft
zijn leven lloe'cen l./aijen (ait is jets lichtelijk oveïdreven,

overigens) om het sleuteltje te bertachtil:en. ne hi.nclertris, een

2*r;,eter hog'e nuur was rroor hen gelukkig gcen belennerinai van

betekeni- s.
De harcle kern van het derd.e.
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GEEL-LJiÏ 3 - 1JZS 3 .

^
BUREN (nmf lnru) - Sundag 1"45 Lrur. Jaap ÍY1., oöse leider, zeëL teugen

Liil-l-em van de D n 0. dat de ueCstre6d om elf uur begint
[.] i1lem r,.raar dus te 1aat, i,:ant ut due]. begon al om haàlf eIl. tile

debuLeerden in nije sheurtjes van Iep èn met vijf nije ànririnsten,
lle begonne gcèri met een doë1punt van JohanrrPerazic" wlet1. En

doè viel lLluD.0, in voor Jan O'OA An dcë iraar ut mis. 1,149 \.uam,
geliek èn deerna zelfls voor. Zíj speulden met, Liën man, dus dat

u.raar voor hun een goeie prestatie.
I n de tuiede helf t kuam irl ienhuls er in voor Koosiecccrner, rr.r ant

die uaàr nièt go6d, slecht, zeffls. Nienhuus maakie 2-2, maar deur
rn fout van lJ.D.0. uon \ilZS t,:ch nö met 2-3,
Erg jammer voor Geei r,lit 3 naiuuriijx, dat docht dut jaar ue1 even

kampioen te uödden. irJàdde uJe toch r.:re1, maat ule moet,e even iets
meer oös best doOn.

VandEaag de dag zi jn e:: gelukkig nog steeds i:oetbaf .lers Cie cie f e1i-
citaties uan trouu.re supporters in ontvaiigst r,.,it1en nemen. DaË is
laatst uieer ber.uezen in het duel- GeeL-Llit 2V-VCR i B. itiadat Arnold

[Yl olenaar vocr 5-'1 had gezcrqd liep hij in een keel dccr naar de

support,ers achter het o:el- rn rranci jes t= schuocen,

lj] I J Z I G I N G E N C O [I P E T I T I t. i N D t L I Ii G .

In het voriqe clubblad is de ccmpetilie-indeiing vcor het seizoert

1979-1980 gepubli-ceerd. Naderhand zijn er echter enige uijzigingen
gekomen. ïn de res" 1e kl-as C (uaarin i.n ter.,rrr;ede speelt) is
HoutÍgehage 3 vervangen door Friesland 3, dat inmiddels a1 kennis
heelt gemaakt meL Ceel iLJit. Het r,,ierde heeft als t,egenstander

tíarga 2 erbij gekregen.0ok dat team is inmiddels a1 cp Ameland

geuleest. Het 1B-e1fta1 komt behalve tegen de al gepubliceerdc
tegenstande olk uit legen Sint Annaparochie 28. De pupillen f hoeven

niet Legen Be Quick te spelen, dat is ouergeheveld naar een andere pou1e.

Het 2C-e1fta1 is alsnog teruqgetrokken en daarvoor is hei 2D-team

Íngeschre.ven. Het koml uit teqen: AmeLanCÍa 2, Berlikum 2, CSL 2

(eritsum), Dronrijp 2, Srnt Annaparochíe 2, Sinl Jacob 2 en Stiens 2,
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