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Ei:idelijk weer eens een Gld krant.
Velen r,/an u zullen hebben geàach L d-at bi j geel wit
ge-ra1len was en eerlijk gezeg,l leek het er ook wel

ied.ereen in slaap
een beetje op

al je alleen d-e krani; maa:: bekijkt"
iltat d-e vcrdere activiteiten van onze yereniging
li'e konstaieren d.at onze elLub nog ',.rel klaarwakker

]^o.].rcf ! Àrn nnn*an

1S"

Het bestuu:r rreïgad.ert nog elke maand- tot in de la-re 'u,-ur-Ljes ovel
aIle.rej- dingen l-an d-e r.erer,i€:irg van belangrÍjke -;o-: n'i rd-e:- be-l a:rg*
::rjke ,1in,qer, de ploegen s::ele1 inridd"el.s .+eer hr;rr r.iekeli;i.:se veï*
pi-.-:hi;e f:-g;Ïbn op h.-t -r-cl--1. - -. I I e,'t.-e::,; :c:gen --ed-e::e rneel: jtoéI steed.s
d.at al-les naar wens gaat er ri_c c::a_ _ning.n zi;r nog ia I,olle gang,

Ook ti jd.ens die paar maanCen Cat er n-i et ge-roe'rbalC .r,,ie rd., l:as GW in
rl o r^ro oz

11: denk bÍjvoorbeeld aan c1e s;oel^. er 1:egel-a','ond.en in d.e ka:ti:re
c.;e relaas niet zo d.mk bezochc z:-jn als dc crgar,,'r-sartoren -,lel gel-.oopt
had.d.en. Toch ware,.:. d.e verantr,,roord.el-ijlle nensen n:-et ontev:rcd-en oveï .

het resuLtaat van die a'.-cnde:r,

,::ï,ïï3Jï:; 3;, Ë";}ii:ï,: : ;;':;i ="ï":;ï":ï " ïï* ;ï";';ff:::=*
d.-ens'ce1i j<,

Er rn'as weer d.e algenene led.enve:geie:^irg, r.et een t::ij gced.e opkcmsb
foch moet mij wel van het har.lr ciat het toch bij:ia alt*jd" d.eze]fd-e
nensen zíjn, d.ie je op za tn a-.':nC .:--::t beg:c*er.

Een punt waaroveï de leden van Ceel l,lit i;cch eens goe,J. rce-Len naC.er:.,,.;Bn",
Zorn vergad,ering is er voor a1le Ied.cn, d.'":-s oci.: -rooï d.e jongste ser:lo:.en
1ed.en, d-ie :tet in d.e senio::en op alle plaatsen goeC- r.eed.:aaien.
0p de vergad.ering }«m je dan eindeli-jk eens d.Íe d-ingen naar voren b::engcn
dej:xd"ie je altijd. aI had wilten zeggen, oÍ d.ingen die je n; allcen
maar aa^n d-e lijn of tegen elkaar kw.:jt kr-.:r-b, zond,er dat het enig
res- -ltaat heef -'0.

A1s belangrijk pr:nt van d.e vergad"eri.ng vonrL ik wel het pu:r b begelr-e:-d-ing
b:i j d.e elftallen.
Daar er een aamtal leid.ers mee s'coppen clit seizoen. j-s het nrr al ncod-
zaak geword.en orn u-it te zien naar nieulre nensene want zoals u zelf we1
r;eet en zoa1s a\ zo iraak is geroe?e:1 , afs er geen leiflers z,i jn (voo::a^'l-
voor d.e jrmioren van groot belang) dan ríjn r,:ij genooc.zaakt enkele
e1fta1len minder voor d.e kompetitie in te schrijven met als gevolg
d-at wij met een cverschot aan spelers konen te zitten d-ie nisschien
1 keer of misschien nog mind.er j-n d.e maand. een ',.iec1strijd.je in kompe:.
ti treverband- kunnen spelen.
Iíet bestuu-r is dan ook van nen:'-ng dat een en and.e:r op ko:te te::mijn
rond. gemaakt moet r,,,'ord.en, zodat rre in augustus niet in de knel kornel
i;e zitten voor wat betreft een goed-e leid.ing bij erk elfial.
Du-s mneer u interesse hebt om als leider bij een e1f'uaI op te ,i,r:ed_en

neent u dan even contact op met het bestuur en het komt a11emaa1
d.ik voor elkaar,



ÀIs a"nder belangrijk pirnt moet ik even aanhalen her trainers-
probleera vooï onze hoofànacht,
Yan bestuurskant zijn vele stappen ond.ernomen om een ged.iplomeerd.
t::ainer van c-e r,ral aan te trekken, om zod.oende eindelijk te voldoen
aan cle eiser: van d.e IOI-\IB en de wensen van vele l_ed,en.
ilelaas is het al le:prl niets geworden.
Ook een opïoep via een ad-vertentie in de LC heeft geen enJrele kand.id.aat
opgeleverd".
0p d.e led.envergad.ering is de suggestie ged_aan om te trachten eigen
mensen op te laten leiden voor het trainersdiproma, om op die manier
tcch :rog aan d.e eisen te kunnen vold-oen.
IÍet bestirur is van nening d.at wanneer er een lid. van Geel-Wj-t is d.ie
belangstelhng heeft -roor eend.ergerijke cursus, d.at hij d.an va:r
ha:r-be welkoro is bij hen orn een en and.er te bespreken.

A1s lclapstuk van het r,rinterseizoen, ,*as weI het grote feest van
Geel- i^Lit wat gehouden is j:r cle Boeg, zoals u bekend, Ís een rrrij grote
raal, 'rrear .rele mensen ingaan en d.at is gebleken ook, hij zat prop.
ne anrond- we::d- weCeroa georganisserd. door de zgn, bazarcommissie in
sam:nv,rerking n:et het inmid.dels alom bekende toneelschap clv. h silvius
I{et is een enorne happening geworCen, waatrtit is gebleken d,at Geel-Witbij d.e mensen uit Nes en Buren een grote plaats inneemt,
Ei5;enlijk hoef ik over d.ie avond, niets te vertellen, want voor niemand-is hct nieuws, want iedcreen is er zelf gerveest.
Het toneel stuk was enom^ de halve Ookkumer Cor:rant kon er raee gevuld"
worclen, dus d.at zegt we1 wat.

Het was een goed, voorbeel-d. in onze vereniging, want het is gebleken
dat c.oor een GEZAIEITIIJIG aanpak er veel karr geber:ren en het is toe
te juichen a1s d,it voorbeeld. ook op anoer gebied. Ín onze verÉniging
gevolgd. za1 word.en.

Ihans zitten we wee volop in het konnetitiegebeuren en a1s we d.e standen
in dit blad bekijken en not even ',,+eer terugaekenC aan alle akitiviteiten
di-e geweest zijn, kan ik rrel stellen d.at Geel lirit ael-ukkig nog
sprinlevend. is.
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PROÍVIOTlE.DEGRADATiIREGELIl\IG 5[IZOTN 1 9?9-1 9BO.

Senioren:
De kam.pioen van de vierde kfasse A KNVB promoveert naa.r de derde

klasse. De laatste degradeert naar de eerste klasse FVB. De kam;

pioen van de res. 1e klasse C promoveert naar de res. 3e. klasse

KNUB. De ]aatste en voorlaatste degraderen naar de resr 2e klasse.
De kampioen san de res..2e klassen A en C promoveren naar de !es.
1e klasse. De Jaatsten degraderen naar de 3e klasse.
Junioren:
A: De kampioen van de groep promoveert raar de promctieklasse.
B + C; De kampioen van deze groepen promoveren naar de promotie-

kl-asse. De Jaatsten degraderen naa.r de poule.

? ?. De kampioen van de poule kcmt in aanmerking voor promotie,-
naar de groep.

Pupillen i

Voor de pupillen bestaat geen prorï')otie-degradatiereqeling.
HET AFDELII.]GSBISTiJUR BTHOUDT ZICH HIT RICHï VOOR PROiY]OTIE BIJ KEUZT

TOT ÏE PA SS TI\ .

AFL]ERKING CB[iPET iT ItS.
ïeneinde een voor aLie','er=nigingen een gelijkmatige afuerking van

de competities te verkrijg=n j.s besloien dat de laatste drie voLle-
dige uedstrijdprogramnats in orsr de res. 1e klassen (met Geel LJit 2)

eerst dan zulIen uorden afge,ierkt als het aantal gespeelde r,ledstrijden
van a1"l-e betrokken clubs qeli jk of nagenoeE qe1Í jk is.

- lvlet nog drie uitduel-s voor de boeg heef t Geel,Uit 1 nog steeds geen

uedstrijd op de vaste r,i aI in r-Lrinst om ueten te zetten. Uan de zeven

qespeelde uituedstrijden uierden drie ge!.lonnen en de overige vier
verloren

- Het tueede verloor zor.,:e1 uit als thuis een keer;
- Geel trjit 3 behaafde zat,:el uit als thuis everlveel punten ddor tu:ee

zeges en t,u-r ee qeli jke speien.

- Het heeft.voor Geel lLiit 4 LoL 25-11-7g qeduurrJ dat de eerste thuis-
overuinnÍng rr.rerd behaald. Dat tertli j1 onze ueteranen voorheen aan

de Noordual vrijuel ongenaakbaar uaren.

- De Ats zaqen dit'seizoen al1een de eerste t'huisriredstrijd (tege'n

Trynöàlden) verlcrren gaan.

- De 1D-pups zijn nog ongeslagen. Uoor 1B geldt dat a]leen voor de

thuisuedstrÍjden.

- De I t s zorgen noq steeds voor het meest ve::bazinguekkende doelsa]do
dat Geel []it ooit heeft gehad 4-9 in 10 uredst,rijden.



FOPPE tvlOLINAAR lrjINï CROSS UOOR STNIOREN.

Foppe Molenaar is, enigzins verrassend, u.r innaar gerr.r orden van de

kerbtcross, die door Geel []it voor haar seniorleden uas gahouden.

Hij legde de 42OA meter door het Nesserbos af in 15 minuten en 57

setondenr Dadrmee hièd hij Jaap Kienstra 5 seconden achter zich.
Dif tiueeLal hield de rest op meer dan een ha.1,ve minuut achterstand,
De kanrpioen van'vorig jaar, Bart Ívlofenaarr moest bi jna een minuut

t,oegeven. Bij de A-juníoren ging de overrinning, evenals vorig jaar,
ueer nàar Gerard [ïetz. Hij volt,ooide de drie ronden in een tij van

17 minuten en 44 seeonden. Daarmee hield hij Bennie en Anne de Jong

acht,er zich.
lJas de cross vorig jaar slechts best,emd voor de senioren en de .

A-junioren, op 31 december 1979 ku.r amen veel meer leden aan bod.

Za uaren er tevens overurinningen ueggelegd voor [ïartin Kociker bij
de C's en Arno íIc11 bÍ j 6" 3-pupill-en. lvlartin f inishte in de goede

ti jd van 13 nrinuten en 10 seconden over 2800 meter. Arno ilas bi j de

pupillen duidelijk de sterkste. Na 7 minuLen en 5 seconden had hij de

ronde afgeleqd. Pas 25 seconden later passeerde Renó de Jong als
tu,reede de eindstreep.
De organisatoren van deze closs kunnen andermaal terugzien op een

geslaaqd evenement, dat vo.or herhaling vatbaar is. Bij de A-junioren
ncter.en ue r.,.reinig verrassingen: de tuee hocEste plaatsen r,.rerden

ingenomen doo,.r dezelfde lcpers al-s vorig jaar.
Bi j de senioren r.r.r erd Foppe uinnaar, terui jI hi j vcr:-q jaar niei eans

in de eindrangschikking vocrku,.r arn. Hi j liel Caari-nee qerenomeerde cross-
loper's a1s tsart fllcl-enaer en ian Ce Jcng achter zj-ch.

0ok Jaap Kienstra, vorig jaar derde, bleef hen vocr.
De eindstanden zijn:
D-pups ('1 ronde): 1. Arnc Èl c1.1 7 minuten, 5 secl 2. Renó de Jong 7.30.
C-jun. (2 rondenl 1. tvlartin Kooiker 13í0; 2, Ruud Spcelstra;

3. hliebe [Io]-1.

A-jun. (3 ronden: 1. Gerard[Ietz 17.44; 2. Bennie de Jong;
3. Anne de Jonq.

Senioren: (3 rondn): 1. Foppe [vlolenaar (Zn elftal) t5.SZ; 2. Jaap

Kienstra (2) 16.O21 3. Jan de Jong (1) 16.35; 4. Bart [ïolenaar (Z)

16.51i 5. lL.til-1em Kooiker (3) 17,14; 6. RÍnus de Jong (Z) 17.29;
7, Ys de Jong (1) 17.37; B. Dirk Kooike" (2) 12.53g 9. sjors
Molenaar (1) 17"58; 10. Jaap Kooiker (1) 18.0S.
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Geel-ltlit zaal voelbaltoernooi

0p donderdag 27 december j.1. orqaniseerde de vu Gee]-
Lllit een voetba.l-toernooi voor haar jeuqcl in de gloednieurue
sporthal te Nes,
I s 14orgens traden de D en [. nupillen aan en t s middags uras

de zaal hel bezit van de B en C juniorenr
Iedelteam bestond uit 7 spelers; er stonden er steeds 5 jn
I t veld en rl e andere 2 zaLen als u;issels aan cl e kant.
0m é tuee ninuten L,;erd er g eLuisseld.
De spelcrs hadden ruir-n van te voren a1 en reglement ge-
kregen. irlaarin stond te lezenruiat Lue! en u.rat niet mocht;,
De pup-teams hadden de namen van ereCivisie verenigingen
qekregen en de junioren die van verenigingen uit de eerste
divisie.
De regie van ;ret geheel- u;as -in handen van Jan en Sipr
terui jl- Jr:han l,"teLz (kamoL-,inkel ) voor 1i jn- en scheids-
re cht,ers had gezcrqd.
0m I uur begonnen bre nEt de eerste ,r;edstrijd. Het uerd
alles bij eJ-kaar een ze=T soannende voetbalmorgen, met

cm half 12 de klap op de vuuroijl F,1. de finale tussen
PrS.U. o!-t Feijenocrd.
0nder qroot, enthousiamse r,'an let blrijke nubliek slaagde
P.5,V. erin om uiteindelijk Feijenorrd met 2,A op de

l<nieën te krijgotr. Zíj,r'erden zodoende ongeslagen kam-
pl-oen rnet als qoede tLleede f--ijenoord en A.Z,
A1 met a1 kunnen ue tsrugzien ap een zeer geslaagd'{-oernooi
en volgens mÍ.j m zecr ve-Le jeugdvoetbal-1ers, voor herhaling
v atb aar.



De grootste verrassing van het toernor:i voor B- en c-junioren uras

het feit van de C-junioren zich zonder enige moeite konden meten

met de Brs. Dit uas extra verrassend omdat de Crs op het veld
zelden :tot goede resultaten komen,en cle B-junioren op de ranqli jst
op de tu.ieede plaats staan. De zaal u.r as uitermate geschikt vcor de

kleineren, die veel beueeglijker uaren. iïet recht kon u.rorcen ge-
sproken van de ?rgrcte kl-einentr.
ïn dit toernooi ging. de strijd voornamelijk tussen Groningen en

Den Bosch. Na drie ronden stonden beide teams ongeslagen aan de

l-eiding".'Groningen had al qeuonnen van Cambuur. Telstar en i!ageningen,
Volendam en Te.lstar.
Het u.r erd echter steeds moeli jker voor beide teams. Groningen behaalde
tegen lJageningen een benaur:rde overuinning: 1-0. Pas drie minuten voot
het einde schoot iïartin 0ud zi jn team naar de zeqe. Zenur,-ren beletten
Groningen in de goede vorm te komen. Het ging ook Den Bosch niet al te
best af. cambuur, dat noq puntloos LJasr leek op een overrL.r'inninq af
te stevenen maar de 1-2 vocrsprong uerd noq tijdÍq omqebcgen in een 3-Z \ :

verlies door een d,:erpunt uit een kopbal van Nilo 0ud. I\et zoaLs in
het minivoetbar op de ïu gerden ook in dit'toernooi doelpunten, ge-
scoord met het hoofd, dubbel.
Terrriijl Den Bosch moeilijke tijden beleefde r,.r on Groningen overtuigend
van Uolendam (S-Z). Den Bo§ch moest een punt inleveren aan Telstar.
Dit ilas voornamelijk het -oevolQ van het goe'de spel van Klaas Triemstra,
die als sperverdediger van Telstar nuttig uerk verr:cntt e.
Door deze resu.l-taten had Groningen in de t,opper en tevens finale'
tegen Den Bosch aan een Eelijk spel genoeg. De tcpper, cie door een
urijziging a1s laatdt,e:p het prcqramrna kir.ram r,.;aarCccr Grcningen een uur
moest' urachten op haar volgende duel, duurde tuee keer tien minuten
i.p.vr G0t't keer i5 nir:uten.
0ndanks dat. Groningen over een reserve minder beschikte maakte het
a1 qauu duidelijk uie de sterkste ulas. Uat de grote finale harl moeten
urorden uerd een afslachting voor Den Bosch. lla vijf i-niniten slond
dr:or treffers van Jos lvletz en l',lartin 0ud een 2-0 stand op het scorebord.
Na drie minut,en in de tr,ieede helft zorgde Ronald van Lier voor s-0
en in de vocrlaatste minuut bepaaJ-de Plartin 0ud de einCstand op liefst
5-0, Het kampioensteam best,ond uii Martin 0ud (aanv,:erder), Jos ivlelz,
Ruurd spoelstra, ALbert Kieuied, paul lvletz, Theo de Jonq en RonaLd
\/.n I i onLrur t

De eindstand u-r as: 1, Grcninqen 10 punt.en, z. Den Bosch 7, 3. uageni_ngen
5, 4. Tel-star 4, 5. Cambuur I, 6, Uolendam j.
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bedrag dat de verenrging
aan contributie beurde. Het
betekende dus niet alleen
geregeld varen. maar ook
voortdurend sch rpperen om
rond te komen.
Maar Ameland wride De
Strchtr ng Sportvoorz enr n-
gen Ameiand deed veei voor
de clubs. Door zelÍwerk-
zaamh erd'ontstonde n o'l
Geel Wit de eerste ecnte
kleedkamers. Door de
inspanningen van de leden
kon het trainingsveld geega-
lrseerd worden, si n-rpelweg
door te werken met schop en
kruiwagen. De club prolr-
teerdevan de actre (Bezet-
ti ng van Wagenborgsveer-
boten) die de reiskosten van
en n aa r de wa I voor de echte
Amelanders tot een bi1 na te
verwaarlozen bedrag terug
bracht, waar vreemdeli ngen
voor een retourtje tegen-
woordig Í 6,75 moeten beta-
len.
De gemeente d raagr d it laar
Í 3.700 bij, de adverren-
ties u it de verenrg rng sk ra n1

zorgen zoor een baiig saido
van 3. 000 gulden. Doordat
deAmelander auto's nu ook
goedkoper over kun nen en
een snackbar een busj e voor
h et I euqdvervoer besch rk-

baar stelde, is de post reizen
op de begroting drastisch
omlaag gegaan. Devrer se-
nioren elítallen betalen zelf,
de reizen van de zeven
;eugdploegen komen nog
steeds ten laste van de cl ub-
kas. r

,, Die problemen h ebben wU
nu redeiijk onder controle",
zei Jan Epprng. ,, Het valt
echter niet mee voor de
1 eugdelf tall en lerders, bege.
leiders en chauff eurs te vrn-
den. Die mensen zij n rm-
mers de h ele dag bez rg. Tus-
sen weggaan en terug zi.1 n
ligt gemrddeld zeven uur.
Soms meer. lk herinner mi1
urt de trld dat rk trainer was,
dat ik op zondagmorgen met
de A-jlnioren overstak met
de vroeg e boot, na de wed-
strijd deploeg weer in Hol-
werd aÍleverde, het eerste
elftal oppikte en nog eens
Friesland inging. Meer dan
twaalÍ uur nadat ikwegge-
gaanwas, kwam ik dan weer
thui9"
Een enkele keerworden de
clubs van Ameland gecon-
f ronteerd met zaken die op
dewal onbekend zij n. Bij
voorbeeld dat wedstrijden
niet kunnen doorgaan dooÍ-
dat het stormt. Een stijve

wester zet aÍ en toe de pre-
re n va n Holwerd en.. oÍ N es
onder water. Een koude
ooster blaast de Waddenzee
,, i eeg " e n z0rgt er voor dat
deboot somsophetwad
blrrf t vastzitte n. In berde ge-
val I en ka n er g evaren noch
gevoetbaid worden.
De gersoleerdheid van de
eilanden plaatsï de club rn
meergevallen ln een uttzon-
derrngsposrtie. Er rs geen le-
oenaanwas va- bu tenai.
Aan dewalwisselt een spe-
ler- nog wel eens van club.
Geel Wrt haalt alzUn senrG
ren urï de eigenleugdaÍde-
ling, die in 1969van de
grond kwam. Daar staat t+
genover dat leden die aan de
'llal werken (vrertot vijÍ mpn
url het eerste elftal) gewoon-
lilk b11 de club blilven Rudre
en Francisco Metz, die naar
Camblui grngen, zr1 n de urt-
zondering en. Op vrrl daga-
vonden isde hele selec-
tiegroep weer op sterkte.
Dan ook is de trainingsa-
vond. Niet echter met een
echte trainer. Zo rilk is Geel
Wit niet.
Epping: ,, D ie vrijdag avond is
natuurliik niet ideaal, maar
het kan niet anders. Een
ecnte trainer hebberr wrj ook

tiei K!n.e:r (rrrgen 
',je staal

^c- tl ' a :l : l-c- . t0' Oe

Saiaris iit!javÉn, ook voor de
noíiozaaK zc :r man twee
kerr aer,,^reex ogles Plus
cntbill Ie breclen.' s AvondS
.à oo Ird ( .. ::,:a.gí13d. oe
\,^ia rs er n et [,]-
Zozai er airrlc eer aaita za-
ken bl'tven dai de Drr-rr van
Geel !\it niei rre<ken kan.
Daar ieer 1a n'ae i?ven en de
elranoers kr-inner er n ee le-
v-' Gr,',': te' - ' tJrcl^,tl 't.,An*' ; v-' u .3 ,^.O:'a=
A t,:n orenzrl rr;rfQQSqtlg-
ve eoea op een bevoi<.ng
vanl.500menser n\esen
Buren rlet nouct n oai on-
gtiveer de nelÍ1\.1an oe man-
1r1i<e bevolkrng lussen achi
Én veerr g taar scelenc lid is
van oe voeioaictrro. Hei werk
dat Frans Hulsebos lten)aar
;erede^.s Seqo^-en. is nret
voor nrels geweest.

G eei Wil e n Ar: ela ndia h eb-
ben baanbrekend werk ver-
rrcht voor h et voetbal op de
F' ese Waddene,landen
N adat h et g em ark elil k er b+
rerkbare Texei al laren r n

Noord- HoilanC en de KNVB
speeide, volgden ïersch el-
li ng en Schiermonnikoog de
laatsïe I aren h et Amela ndse

voorbeeld. Hetgrotere
Terschelling heeÍt zelf s drió.,
verenigingen (TW. Ouick en
AW) in de FVB. Schiermon-"'
nikoog h eef t met De Monnik
dit jaar drie elftallen in deza-
terdagcompetitie. Wed-
strij dcontacten tussen de
verenigi ngen'.ran de eilan-
den zij n echter door de rei-
zen een absolute onmoge-
lijkh eid.
Geel Wit en Amelandia spe-
len j aarl ijks twee wedstrij-
den om de Amelandcup. Van
de lagere elf talien en de
jeugd ontmoet een aan{al eJ-
kaar ook in de competitie.
Leuk voorde cfubsvan lrg'.{:.,::
eiland, iets minder voor de.
verenig i Rgen van de wad die-
daardoor twee keer de mini:
cruise van Holwerd naar Nes
moeten maken.
Voetbal op Ameland is de
enige takvan sport die iB
competrtieverband wordt
g:E§p'g-s.ldlHse §lerk GseL' " r. .,
Wít in Nes en Buren le€Ít,
bewijzen de 80 tot 1 @, zeer
f anatieke, toeschouwers bij
de thuis:vverist rijden. Zd n
zeve 6 pr,Qce nt va n de b*vol-
king. Vergelijk dat eens met
Aj,ax e* FCAmste.rdstÍl inde l

hoofdstad.
Va n de sch eidsrechters-

voetbaIschi
Af en toe belf
ging, diebij
spelen, met hetverzoek het
vervoer van een ploeg van
boot naar speelveld tewillen
verzorgen. De reactie is dat
daartoe voll edig e bereidheid
bestaat, mits voor de thuis-
wedstriid h etzelÍde woriA

a'
en dils op

eidvan boot

nvanEstijd, kwartvoor
drie. van h et eerste elÍtal
,;ai-: Geei Wit rs aangepast
aan iei vaarschema van de
ve í.riílírten. Het blijft echter
iraasr-,r'rerk brj een aankomst,
om ïieri voc]r halí drie en een
vertrek {Jaatste gelegenheid)
crn i', eii zes.
*.*"b.er?,e&. e 116 s v s psgi g in-

land in doorsnee niet als een
bezoekr ng ElÍtallerder Tanl a
van St. Anna- Parochie: ,, Het
is een uitsiapJ e voor ons. Wij
maken er een leuke dag van.
Wi1 'rertrekken met de boot
van half tien en ik krijg van
de club, waar ieder'/erder
altrjd de eig en rerskosten be-
taalt, 2O0 gulden mee voor
Ameland. Dat bedrag geldt
trouwens voor alle elf tallen,
dre naar Nes rnoeten. Het is
genoeg vcor de boot, de bus-
a*-*aar hetveld en een kop

, Wij zi1 n een
e Íniddagboot g È

aar nooitwegr

uLrerr- i
h ebben

heden met uit den
op Amelano Het isvoor de
clubsvan het erland iedere
veertj en dagen raak, voor
ons één keer per seizoen.
Dat kan toch voor niemand
een bezwaarzijn."
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SEN Ï OREN.

4e Kasse A Res 1e klas C

1

Z.
3

4.
q

EUa

,7

e

0

1n

tt.

Res

St. Annaparochie
Sp1c, Franeker
Dronri jp
[r. K. v. t 29

treel lrl-t
G.A.U.C.
Try n ura 1de n

Black Boys

0osterlittens
Akkrum

Irnsum

14 22.

15 2D.

14 1g

15 16

15 16.

14 14.

14 14.

15 - 14.

14 10
4/, nl+ I

14 6

^rIf, Z-Z

14 2.A

aa 4otz t')

15 1.7

14 14

12 1.3

1.3 1,2

13 12

14 12

14 12

13 B

13 "2

4

2.
3.
4.
EJ.

6,
7,
B.
o

10.
11,
4a
lL.

Res

R. Berqum ?

Geel- lrit ?

LeeuL,rarden 3

TrynLrrralden 2

D.T.D. 2

Franeker 3

Dl-.ö7t\. L-. J. J

Nicator 4

Uot<kum'l
l- rr s1a 4

Friesland 3

Drachten 4

2e klas C

Frisia 6

Leeuuarden 5

Geel Ltrit 4
Halfum 2

Zuaaquesteinde
Buitenoost 2

F.U.C, 4

Rood Geel /]

15 28.

13 21,

15 21

14 17

15 17

15 :15.

14 12

15 12

15 10

15 B.

14 7

14 6

,,t.. 24

14 21,

15 19

13 15

14 15

14 15

1.5. 15

14 14
íq 1n

14 I
1,4 8_

15 I

2e klas A

1. St. Anna 2

z. 11./ .1.b. J

3. Black Boys 2

4. Rood Geel 3

5. Robur 2

E. H. Sneek 4

7. F.V.C. 3

B. Geel Liit 3

g. Frisia 5

10. Leeuu;arden 4

11. Nicator 5

12. Harlingen 3

JUN IOREN.

Groeo '1..

1, Leeuuiarden 2a

2. Geel tiJit
3. Frisia 2a

4, F.V.C, 2a
EnTnJ. Uo I tUt

6. Dokkum

7. Trynualden
8. Friesfand 2a

9. Nicator 2a

10" Rood Geel 2a

4ra

2.
3.
4..
trJa

6,
"7ra

ó
LJ1

S. l/arga 2

10. Tryntrralden 3

11 , De lLial den 2

12, Friesland 4

13 21

13 21

13 18

13 17

14 15
44 41I I ta

14 11

1) ')

12 4

13 1



JUN ï0FEN.
Groep 2.

-

1, tdardy

2, Geel Uit
3. St. Anna

It. D.ï.D.
5, c.u.0.
6. Zualuuen 2b

7. St. Jacob
B. Holtr.t erd
g. Frisia 2b

1O. Nicator 2b

Groep 3.
1. Zr.r-laluuen 3c.

?. Frisia 2c

3, Rood Geel 2c

4. Hardegarijp
5. Birdaard
6. Blauur iJit 3c

7" Geel tUit
g, F. U. C. 2c

9. Trynr-,-t . Boys

1 0. Holuerd

Pup i .]-Le n_-rp .

1, Stiens 2

2. Berlikum 2

3. Dronrijp 2

4. Amelandia 2

5. SL. Anna 2

6. Geel irit 2

't. cSL 2

B. St. Jacob 2

13 "23
12 2A

13 18.
12 15

17 ,14
12 12.

12 8.

1?. 6

4) q
IL J

12 1

12 22

12 2D.

12 18.

13 18

12 15.

12 B

11 7

4.1I,L

12

12

11 19

12 1g

10 13

10 10

10 B

g6

Poq_lg lr_
1. Be Quick D ?-b

2. Amelandia
3. Birdaard
4. Broekst. Boys 2b

5. Hardeqarijp 2b

6. Geel iri t 2b

7. lJardy 2b

B. U.f.R.

Pj:QlLlen . D.

1, Geel IiJit
2. Holtr.terd

3. l/ijkels
4. ïernaard
5, Hallum
5. Amelandia
7. CVO

B. ft'larrum

Pupi 1lgn _qg
1, Birdaard
2, Dokkum

3. Amelandia
4. ïrynualden
5. Geel lri t
6. lLJardy

7. De ir.lalden

10

B

10

. g.

1CI

11.
B

10

19

15
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