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edaktie:
geppy vel--.:art
willy <coi':er
fra-s :':-sebos
frans ,:ie *'iei.
fraas ter sehure

'viI bakena
ben d"e k-rdiff
ja^e i<ie'riet
mÈi bloen

Saltechniek nog a)-tijd de basis van het
voetbalo

Wie woensd"agavond 1] oktober voor d.e

buis heeft ggzeten en de reportage van
Holland - 3e1gië en de sanenvattÍ::g
ïer1and, - I'::ankrijk heeft gezj.en, zou
tot d.e conclusie kunnen komen dat iuzet,
lichaa.mskracht en lef irr het hed.end.aagse
vqetbal d.e doorslaggevende fakt-oren ziin
op de weg naar sucóes,, Gespierd.e ew zelf-
verzekerd"e rrrrïreen a1s Kro1, Metgod,,
Neeskens en Van I(ooiion weïpen zich met
veel kracht en brutaliteit in e1k duel
en boeaemen d.e tegenstand.er zoveel ont-
zag ín dat hun p1oe5; het spel kan gaan
bepalen en zorgen voor d.e overtuiging
,l,ie nod.ig is ou kansen te verzi lvereno
Ook d.e leren, technisch de mj-nd.eren van
getalenteerd"e tr'::ansen, slaagden er door
vechtlust en agressiviteit in de ver-
clectiging van d.e tegenstand.er herhaald.e-
lijk voor onoplosbare problemen te stel-
len. ïn beid.e wed,strijd.en ]cr'am het pub.lie1

vo11ed.ig aai: zi.jn trekhen, dus mijn
lie-f,je, ruat wiI je nog meer ?

Daar staat tegenover d.at het huid.ige
krachtvoetbal met d.e omrernrj.jdelijk ermee
gepaard. gaand.e overtredingen er debet aan
is, dat d-e. tribunes leeg blijven en het
voetbal elk jaar meer op eeïr. pure vecht-
sport gp,at lijken.
Het eerste elftal lan Geel ldit heeft
kennelijk d.e teleurstelling van de degr^a*
datie naar d.e eerste klasse van d.e F"V.3o
goed. verwerkt. ne uitslagen zijrr zeker
niet onbevred.igend. en het ziet ernaar
uit dat we in d.e competitee een toonaan-
gevend.e ro1 ga:ur speleno Bedenkelijk is
echter d.at d.e punten niet behaald word"en
d.ank zij een technisch overwicht, r:iaar
eerder door een o:rerigens te prijzen ir--
zet, een betere aa,nsluj-ting tussen d.e

linies en een meestal sterkere mid.d.enveld,-
bezetti-ag. A1 te zeld.en zÍet men onze
spelers, ook van de lageré elftaIlen een
}«ap staaltje van technisch kurrnen.d.emon-
strereno Toch j-s het met na.me óe bal-

tot verrassend.e ind.ividuele acties d.ie
het wedstrijdverloop zo vaak boeien kunnen
maken en a1s het rnrare d.e krenten in het
brood voïmen.
De technische balvaard.igheid. kaa een
voluassen speler niet meer ven^rerven en
zelfs nauwelijks opvoeren!

:e=ie :.cnthuis
los ree-ma
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De techniek moet een speler vóór zi;in
16-d.e jaar onder d.e lc:ie hebben. Het
is dus van het grootste belang dat Öe

jeugdtreainers een zï,íaaï accenN leggen
óp t"l'tr"^"rd-igheid.. Daarom is liet van
belang dat niet elke jeugdtrai.her op
zijn eigen houtje te werk gaat, maat
d"t - liefst onder leid.ing van eeÍl
vaJ<nan- een plan wordt opgesteld. om

tot een gecoörd,i.neerd.e aanpak van d.e

lraining in balvaa.rcligheid- te kornenu
!{isschiea kan ;ren d.e jongens stimu-
leren hrm tech,niek inclividueel op te

vaard.j-g[eid.stests te organiserertt
waarbij een ju:y door toekeruring van
prrnten kan vaststellen of en in welke
mate er ','ord,eringen zi-jn gema:r,kto
Een prijsje vooa degenen d.ie d.e meeste
vooruitgang geboekt hebben en een Yer-
meld.ing in het clubblad. loruren d-e be-
langstelling en d,e onderlinge wed.-
ijver aarrwakl<ererr.
Wi1 Geel Wit in de toekomst weer naar
d.e K.N.V.B. promoveren en in d.e vierd-e
of m:fisschien d-erde klasse een ro1
van betekenis spelen en tevens het
publiek een aantrekkelijk schouwspel
voorschotelen d,an zal d.e technische
vaard-igheid. als basis van het voetbal
in ere moeten word.en hersteld-.
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(Ber 1.9.81)

VO0BfiIÍmA; fhes Ï'Ietz, §trrnttweg l,
9164 KA Jhrrenrtel. 2006.
SEgnÉ!'IÀHÍ§r 3aalus ldolenaar, Eoof,Èreg 1!,
9164 Kt Buren, tel". 2160.
P&ïFïI§Bt§[§tEhl Jan KLenÍet, ]Ïeqgttr Oud-

. r{€Er 9L64 IA Srrren, tel. 2518.
' troöÉTfrrnisarnrtAffisr Bart l61enaar, 1íí11i-

brrÉrrtnsstsaet ?r 9164 ff Bua'elrr tel. 254L
JEIIGD§ECRESA&I§r Jan Eooiker, Ih,brte&sllaà
20, 9l:61ffi. Br:ren, tef,, 2189.
vJisly0gaEïEffiEr Johan Meta, Pass&rlanrcg
5b' 9L64 ED ftpepr tel' 2119.
ímr- wtL1Íe't{olemÀir, l,íJnbean 6r. 9L6, EN

§es, tel. 2W9,
i:, .

Bet besklur vergad.ert I lueL per mas,rè.
lVee sael" per Jear worrett e3 6etr algeneme
ï.ed envergaderllag gehouàen.

Aarr d.e elftallenr d'le dit Jaar net liet
opha},en vein oud. Sepier aiJn belest told't
versoëht: hot'otn[ papler rnqteen. te hrnilelm',
a.aageziea er and.ers vee} .extns trèrk aart
zou rraetzÍtten Voor de heer F. KooÍker,
KooLwog 26 te Buffén, tlLe ook d'Ít $aar reer
bereíd. ís gevond.en eeo Sedeelte vau zlJn
schur:r af t'e etean voor het opslaa,n tea
bavengenoemd, trlapiero ,, I r'

Hl.er is een dffÉrwoord' voor dle heer l{oolktr
zoker op zi.$n plaa,ts, asàr genoende- zLoh
eok Ln het terLed.en aeer ver*leaEte].tjk

, heeft gemaatct voor d,e Y.ï. GeeL l'lLt.

ouhalen oud. pàpier Ín Buren.

Hst rooeter voor het eeizoea r8L - t82 Le
als vot gt sa,nengesteld (iedere eeretc
zate:röag' wn d.e maend.) t
I septeabsr l-981"

] oktober 198L
7 ncvember 19Bl
) deces:ber 1981"
2 Js,r:u,nní 1982
6 februari 1"982
6 rnaa=t 1982
] april L982
1 mei 1982
$ JunÍ ].SSZ

) jul: 1"p83

J augustrre L982

L GeeL'wtt L
- Geel l{ít 2

- GeeI ïI1t ,
- Geel h'Ít 4
- Geel lfLt B $unr
- Geel ïÍlt À Jun.: - GeeI Wtt X
- GeeL l{tt 2

- GseL gft ,
- GeeL laltt 4
- Geel WÍt B Jua.* Geoil ]fÍt À gun.

Ied.er elf*a,l dient zolf vogr ha.a,r vertroe§-
nid.d.eI te zor$éí e:1 voor haa,r beurt ín te
stasÍra
Eeve:rr: word.t de inwoners van Bur's'n verzoeht
net bovenstaand,e d.ats. rekening te houdar,
opdat het een en eutder zo soepel aIa noge-
lijk kan ver3"open. . .,
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Dt LCLB-ROIK

"l\iee, nu rrieet, ik iets leuks vcor ju11i.
krantje[, glundert ecn kennis van mij,
die op kamers uoont in Leeuuarden.
Gelaten luister ik toe. Heb schijnt
het ncodlot van cen Qxappige -.s t.rkkies
-schri jver te zi jn, dat hi j vaak aan-
gescholen uJo rdt docr ei:n gast die iets
leuks h.eft ncs!c'-i3nkt.
Hij vcrvclgt': 'rLuister, zeL dil in de
ikvorm en je hebt rreÉr een leuk stuk-
l, .i ^ Inf U a

lv1 Íjn ke.nis heeft sinds kort ru?ie
met zijn moeder. rrfen conllict met
het ouderli-jk gezaqrt, zeqt hij.
lrflgezien van de emotionele kant van
de zaak, heeft deze onenigheid eBn
praktisch bezuaarl voorheen kcn hij
zi jn vuile onderbrceken, bor strokken
en ander uasgoed Bens per ueek bij
zi jn moeder deponeren. Iris geurend
kon hi j dan rs maandaqs r!eer cp de
boot stappen met een tas vol schooR,
qoed.
[ïaar nu zou een dr;rqelijke strategie
rampzalige qevolgen kunnerr hebben,
zo vrÈest hij, Het uasgoed zau best
eens onbehandeid in een hoek uordBn
gekL,.rakt door zi jn razende moeder.
[iat doe je dus ?

ZeLf .een pak uaspoeder kopen en je
vooral nieL laten kennen. 0p €en
vri je av0nd uordt de aardappelpen
met uater geuuld. 0nderbroeken enz.
erin en.... op het vuur. lLlat
uaspoeder toevoegen en klaar is keeso
Na ean paar uieken echter, vertelt
hi j, kri jg je daai genoeg uan. De
aardappelpurce b1i jkt aen verrassend
pikante smaak te verlonen en visite
LrlorCt steeds schaarser. Bcvendien
1i jkl de ruzie net moeder van bli jvende
aard te zijn, De aanschafl van een
uasmachine rrr ordt cveru./ oqe n 6 In het

rrr.rasmachinepaleis'f zegt de verkoper,
een gemoedeJ-i jk mannet je, met, ean
taxerende bl-ik: tt[1 n.l. e t g een nier-:tue
kopen, meneer, ik heb noq ue] een
mooi tireedehanCs je staan; Even hier
en char i,.iat npknap,=n. Kont, i-lr hem
volgende ueek r':sr rrh:len.',
ttNla een ueek stap ik naer binnenr',
verteLt hij,r?en terr,,r ij1 ik opg"e,uekt
urii- betalen, zeq ik uaar ik uo0r
kom. rr

ItJaja, daar u:eet ik al-1es vdt-ltt7 knikt
de verkoper, "ncE geen tÍjd gehad. Ik
maak hem rs avonds lhuis ',rre1 even, in
mÍjn vrije tijdr'.

ïffi éUPEf,,íAEKT

E Kianslna
NE}.AM TEL.2O§7

pn$lcï1

UD
NEr-Rll4 iTRANbNgA 42 lí"L: Q,A&Q

las-sanifpir
qronàbeffialing
ev.ínstt.

f;&sernerhocsr

,,Bnnr tVotrNsftR"
tel: 2541

luren - Ameland.

,di1]ibrord.uss traat 7

r7.e6 - amelan-d

s l!ita rjj

ÀI'TEIÀ§DTJR C]{,JË}iLI,\JGE
\runzr,fIR I l'lGS -iiA,r T S CI{ÀP} i .i,
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J. Bulte

R&istcrt

,,D€ PostduiÍ"

ashaut uan pmrJen
en pany's,
llé,s-dttr
óe//amertoè9 te/t

Vonplete yecreaLie

BUREN.AM KL.VAAR,WATER

oo

f;rwrelvenhuun

Theo Kiewiet

-&.-_-"f
ïELr 2l3o

is ook in bul.E!n
dichtbij
hoofdweg4

€gN &§ZELLI6Ë oVERTÖCHT
ITIE? K6PFíË ÀIEgMfrÈl<Ï YAN

aggq,, METà av\
EueE.rt.Afli a^

$a trriee.ueken, de luchtjes uit de
pan zijn haast niet meBr te. camou-
fleren, beslui-t hij maar eerst te
bell.en. rrSorryrr, klinkt, het vrolijk,
trer is iets tussEn gekomen. De uas-
machi'ne van mi jn vrouul heef t hnt name-
lijk begeven. Nu rrrast ze met . . . . .tr
'tDus'l-rlj is niet meer le koop ?'r onder-
breekt mijn kennis de verkoper veront-
uraardigdl t,Ja, mi jn vrourr,r moet tochr
ook ergens in uassen, meneertt. ,,Daar
heb ik dan vier uieken op geuacht.rr,
besluit de knaap, r,maAt het is L,;e1
een leuk verhaal, hè ? Ik knik en zeq
voorzichtig: rtJa, maar hier k'an ik
echt geen stukje van schrijven.0p
papier komt zat n uerhaal _ 

geuJoon niet
r\rón ll

', LJ.B.

TOÏO II\] LBTÏOSPILIRS OPGELIT.

Znals U' a1l-en u:eet is er een stapsge-
,.r,rijze nmschakeling aan de gang mel deze
spelen, ten eerste de stempolmachine,
Dat uas iets uaar U geen last uan had,
maar nU gaan rr.ri j overstappen naàr 'meer

spei mogeli jkheden bi j zot-re1 toto en
bij lotto.
0ver deze nieuue spel mogelijkheden
krijgt U genoeg infnrmatÍe yia iO1der,s,
nieuusbladen en zoals hier in Uril Gee]-
llitkrant. 0ver deze inf ormatie kan ik
U al-l"een maar zeqgen ze zo goed mogeli jk
I n-on*u4urra

Het volqende punt is dat de uÍtbetaling
uan kleine prijzen tot f 60r- cdoor mij
zal geschieden. "Let op de. informqtie-
foLder.rr Deze prijzen kunt, U bij mij
thuis afhal-en op pjn:qggs tussen ZO.15
en 21.30 uur, Uj moet ue1 uachten tot 1

à 2 r,.reken nadat U een pri js geuJonnen
hebt. i\1s U binnen 6 u.reken niet bi j mi j
geueest bent dan hoeft U niet meer te
komen, maar dan betaald de Sporttoto U

automatisch uit, maar rJel onder af trek
van behandelÍngskosten €n alfeen prijzen
boven de f 5r- zie informatiefolder.
Dan ai.s taatà'te ffinq..
rijk, IrïBnsen zorg dat U Uu.l formulier
ingevuld hebt, uant de jongens en meisjes
hebben soms 2 uur uerk om de formulieren
op te halen, en dat moet mÍet nodig z\jno
dus mensen denk om ze en z0rg dat hij
ingevuld is, nu Tnensen veel geluk bij
uul spel en tot ziens.
Aanvan! nieur!, e spelen l november.

de boeg

..r



Standen senioren,
1s klas

'11 B,lack ts;oye
2 GEEL L]Jï
3 lil'auleru:i jk
/Í Langezu;aag
5 Akkrum
6 Robur
í ler$cna11l_ng
8 Sport Uereent
9 Bakhuizen

10 Pji.ldam
I i ul0eDooIn
4o u n rtL llaUo l.

1l Geel ,lLJit 2
2 Harlingen 2
3 Dokkum 2
4 R.E.S. 3
5 Friesl-and 3
o bt. lrfinà Z

T.Frisia 4
I D.ï.D. 2
I lJ"Z"S" 3

10 TryntLralden 2
r r ujarga Z

Res. 2e klas A'
1 BJ-ack Bo'ys Z
2. F"V"f,. 3
3 S. C. Leeuu.rarCen
z+ i rl_sIa 5

5 S"C. Franeker s
6 Robur :2 .':

7 H.ubert-Sneek S-
B Gbel iLlit 3
e fr;7§--

1o: Hal1um z
11 Rood Geel- 3
t z I Tt esland 4

Res. 2e klas C

1 Dokkum 3
2 De trjalden 2
3 GeeI U.iiL 4
4 G"ioU;f,. 2
5 TrynruaLden 3
5, S.C. Franeker 4
/ l\llcatnr 5

B Zu,,aaguresteinde
I F.U.C, 4

10 Frisia 6
11t S.C, Leeurr.rarden
1'2 Buitenpost 2 :

per: 15-10L1981"
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2
?
aJ

4
2

J
lt
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J

J

J

44
4
tr

4:
.. --/t..

4
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4
5

4

441

9-

E.
,5-
9*
6-
E

4-
a

'10- 0
1A- 2

3-2
c-t

6,-10
4-4
1- 5

14-1 4
2-8
4-1 4

ID. L
16- 3

R^ /t

8-5
B-10
q-?,
/t:'1 5
8-10-
5-9
^ 

44+-tl
6-8

10-14

lO* |
tu- 4

1 1-12
13- 4
o-5
6-1D
tl- 9
4-5

lU-ll
5-9
1- 5

5*1i7

gs pt
/i. ,7'ïí.
.+b
l1r 5
45
1+4
44
4J
43
43
l'nsJr
AaïJ
A^.+z

+

aJ

J,

J
G.u

v
7:
o

,6'9
I
I
5

Reso 1e ktas C

6
tr

4"

J
J
a

2
L

2

1

1

6
6,

5
tr

5

4
4
3
3

J

5
1,

J
a
J

4
?
z
J

J
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J
J

€t 'z
ó

6
tr
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J
J:

J
2
aL

Z
l:
0
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ffi ffih
geld en

van Heeckerenstïaat 12, Nes-Am

tel.t 242i.

ffi§Hffi
gcede raad

bo*,ltrg fiï

amase mentsparh
NEó-A[4 , vEpDEKsp*D TeLt 23la

TLr. I'letz
Stra,nd,r*eg.

Buren-"{n

alle
oud

verzekeringen
en vertrou-wd.

cÀvac

{*t*"'"d*ï
Cregiaíer$

r4Ë,s" Àtu1. *
#*

Ll il
§ t§-

ÉRF'E .f
Eede brmsadí *g"

^, sok uco,^ hef afhalen - {!
-/ TATAT an §I{ACK§

'////
6föP§Nb vf,,.XA enTo vAN*'r *6.00 uua

&sue*tvonds,:es 4 frgus"z " &n
&*. r8öÉËE VR,JEACIAVOr,{è KtAy€R7

It-in.1,ln .]..rr'i-.re- ltr,r 1i-iO-1a;<,

uloep'l
1 Trynr,.ialden 1a
2 Gorredijk 1a
3 S"C. Leeuuarden Sa
4 D.T.D. 1a
5 GeeI uit 1aoffiE=
i tr].sla Ja
I Harkema 0. ,l a

Grsep 3

a D a l/ aLI UELOUO IU

2 t!.T"0.c. 1b
3 Ropta Boys '1b

4 0osLergo 1b
5 Be Quick D 2b:
6 B irdaard 1br
7 Rheem Eergum 1b
I Anjum 1b

z

2
3

L
a
J

L

?
3

tl
o

4
1í

Z
2
2
0
0'

^L95 l_r L

2
2
TJ

1

1

2

I
3

4
4
4
,,
I
0
0
0

1i5* 0
1n- 1

7- s
11- 0
4-1
U. 1J

0-18
3- B,

9 Gqel Ljit 1b

ll nno- '<

1 Hardegarijp 2c
2 §ee1_iL,it .lc
J I "V.ti, 2c
4 V.C.R. 1c
r r rl_s1a Jc
6 Friese Boys 1 c
7 i\icator 2c
B Be Quick D Zc
9 !ïlauur trJit 134 Zc

10 De lijalden 1o

Pnule 4Og<---

l GeeI lilit
2 De llykels
3 [vlarrum
4lLJardy
5 Holt-rerd
6 Ternaard
7 ,Qmcl" andia
B Hal1um

Pnule 507
'l Amel-andia
2 Hal-l-um
3 Geel lLlit
4 ivlarrum
5 Cuue Sy1
6, Holuerd
7 l,ion-{r,, uaÀ u/

B De lLJykels

4
2
'1

a
J

J

J

J

J

2
4

7
4

4
4
2

2
I
1

U

lö- J
t-l
4-5
4-6
a-22
6-5
1-10
a-24

44

6-2
10- s
5-2
5-6
/+- 4
6-7
1- 5
,-7
t- t4

z
J

J

2
2
a
J

J
2

2

5

4
3

3

2
L

1

0

lJ- U
q- q

3- 0l
q-J

E?

n ^-
Z-D
4-6

9-3
t1- I

3-6
1- /t

at

n- 1

U- IU

L

I
2
3

Z

2

3

/1

4
3
7

2
a

1

1
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Heeft u apéén l[b'to *íjt;otto fsrrmulicr eerl prijs
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gewonnentiogel ct*n r«i,-, ormËeíp;jià,i Ëo een

l"glgig.{iï hij eifta*r setóH ,ïÀ; àjË o*ï*;0,:,
gan rfrxJgl, u ctat bedmg rechtstreeks dóor de Sucrt_
toto uithetaald, rouJs,l Cut t ot nu to;Ë;;;;-ïï*.

of rninder hei:ft gewonneg da*l,ri;Àï[A*t *Ëi,rïooítarn coiltur uiibetaald bij desàne die riw
P"y:,§t !:rÍt aft e,t re mp *i ej*rïi-d- oiÀno e,
l1l:jT: .^elpnjs cf rneer prijzcn gewonnen op
:_ql 

eï jrc?:lÍde fcm-utier. Cie bij eikaar geteld
r_ lur ai mln§gr rjjn, I{et g:aatr:reestal ornte laagste
en so:t'ts cle éón r_r .laaptà prijs.

--*§ffi dffi 'ssr"q$#ffi 
ffi §Armcr,,A§r--@[zE§-*weH§§§öF-öErMr!(iEffi +--

U- kunt uw pr[is conr.ï]t aÍ]ulen bij dtgene di*uw fcrmulier
aÍ§tempelde iot 6 I'rtlien na hei weekeinde wa$in
u gewonnen heeft

§Vas u niet ir.l de Ëelegefiheid uw prils zelfef te halen
dan ltmnt u ulv priis elsncg on-tvssser! mËar dit duurt,rzi 

:
Iar{B€r en er zijn.krrlten a*e verb*mdem" Oggeveer S weken
na hetsp*eelwóekei,mde zijÍtde _EqgÀ;n* "ó6iee b*r*G-ih
d* priis w*eq teryg h1i d$ §F+rttoio,

,Bqsr{is meerd*nf 5,- íí b*r§dt d+ Sr€fl-
t$to u eutornfttirch uii, draxtr wcl onder'e${rs* vsca
belude{i*SskMryEu {Àïs r.r uw rtkenin:jnurn!ï.ler heeft inse-
',ul(l op hei lbrntuli*r riln elie kosren l;:gicr dan bU post.

Had, u een pri.|s v*n f S,- of niindef die u alsnog wilt
ontvangeq dan qloet F d€"SForfÍoto even e*n briefie scËrijven
en dtt samen Ínet wq 1;*pi*fcrmulier opstur*n" Graag mét
uw leke.ningnummeÍ. Be prijs wordt uda*m4 onOeirt ef<
van kosten, overgernaakt-

Tot I jaar na de winnende eondag houdt ur het recht
op uy onis en kunt t: zich bij de Sporfioó melden. óot afi
uw deelnemers.kopie per oSeli.:-k is zoekgerà:* funr u aan
oe spomroro schnJverr Xn dat geval nioet u in uw brief
vermeiderr
e hot nurnmer van de week waariu u ge*ornen ËeeË;
e l.let nurnmer van de macihine *a"*irfiÀa uiu-fomirfiè'r *"U

aftestempeld;
e het spel s,asrin u meesp*elde;
* en de priis die u gewonnen heefl
Wii zullen dan proberer: uw fsrmulier te achterhalen.
Lees ook de voorbeelden. Alti.ld gemakkelijkl

In afluet1et wresffi{c}ds m§}tu+leert u,sefiË*
tryrySi,e dp $ruisses np usv topie&nrtu*er.

\rcer de ui*.eí*ling ,jien*n de cestemDAde
l.ïy.Teisc.i?§ïvk*pieÍbm,nuliergcccn-troleerdte* ïrslqsdï $rísïÏc*rvia de radis, TVol-riranru weeï Gan oI u een pri.is hccftEewcme.n_

. FtoË SruCIt de prr-izer njh vindt u diezelfde
week no.g in de krant. }ïrieft u oe *en f*C**r
m9e1orij4e"n gewonnen, oan m'oei u'àiJït *ir**.
gp-te,Jen AIs herpmjrenucorag i6b, öi*i#ràI. ií
mcer u uw kopiefbn:ruli*:gce;J teÉaren. fjairnoetu bij de hand hei:ben ars *ïí,,ï 

"öïíi;;6ràs
ffiï,-ïilf#tr"S#*#il *: Ei ffiï-ff $ffi *iSporttoto vmr etklflormrui;er vrearop"àen priJi vanf 60,- of r:ninderis;l*valleru e:n *rr,;nno#ffim,.

f-?,:qïï-=idegegeïens.opuèze"iàÀr[Ir-àitmopt
i:,,,.rï,:_,j,yjr_fi*.il,silrren f ljs mntant uitbehald teeén
iruëverïr,^j \"tn urv ilooieformulier. U moet dan nog
i' el er,.cp u",y har:Ctel,.ening"zettËn'al-s ti**-iör uhei gelC oÍfvar^:sn hss11

Eem uËfummefersmg:

r .i . Als u een prijs gelvonnen heeft op eenr,c§+nlimd tb;inulier danis uw handteÈening
voldomde. U leverr uw kopG nlàt irl ;ffiöiEËën
u vosr de vclgende ï.reek weer nodig.

cheques).

{1
r I ',1e rc,-:w Arlnaanse speclr in de lotto ent' hecfl oo cdn lormulier trvce rrriizen qervonflcn.

C2 r'rrj 3rq h.est zjj in Cr kranr dardé ene-oriis cen
t-1i ï., slJ] I :0,- ultkeeÍt en de andere pnisïaO.tO.
§r*:engr tcl{ is*1ir op é:n ftmnulier f 6ó.Ib.
M*vrouw Adriaanse ho+I} niets te doen. Hct prijzcn-
bcd,::g lvcr<!t au{cmalisch aan haer overgem'aalt

!' h,teneer Oe Bnrln wint op svee formuliercní r twee veischi:lende prijzcn. In de llrant zier hii
cr:t Cc e;re pri;s in dir weei: f 45.- is en de andere 

-

prls f 25.-. \Y:rt doe!. meneer de Bruin? Juisl hii caat
:- r c:ge-,'ecr hvee t eI::n nasr zjjn inleveriruisaàíes.
tc-:t de kopi-efonnulieren. zet twee handrckeníngeir
en cntvengt f45,- pius f 25,-.

. : i Mevr-tuw van Duiveírvooíde speclt in de Tdo
,' .. en lïinÍ co eérr fonr-lieree.n priis. V-deem &
FÍrr.t rmt li:i hicrom cen b«irag vsn pÍscics ló0..,
l,'. -'vn;t r tc v.: n fluivcnvoar.de Ëutt n0 oÍ{lËvccr t$rcf
rvsl:-,x p51r(ggenc wanrbr.p htr winnencle forftulkï
rs gf:tc mpe!d lr rrt tr:r' r d eeinerrreí\kofl ic.
E,rrr knjgt ri_i h:nl prijr «rrtpnr uítbéGntd.

;'1, Iut e nccr :; m i t zicr op zendag dirt hij in de pnjzcn., rs gcv;:llcn: cr'n prijs ilr de Toto. die later in dc
rv.::k gmd hirjtir re zijfl voor I 59,90. Ook mencer
Snit ga"rt 14 dagen n:r de *winnende- zondqg zijn
prr,s conLlnt I.ialctl.

f; T,..,*.., r'dcnCrniren tpelen samen op één(. - lbnnullr.r,n Ce Mid-l-atto. Ze winnen éen oriis
in d: gewor.e Lotrotrel*ing en bcvendien f 10.,' 

-

in Ce (grutis) trckking op de formuliemummers.
De.pr:.*'onr " prrjs b)r;kt f'50,40 te zrjn.
Ï::r5rj g:telJ irei tjcnlje inarkt samin f 60,210,l: h,ij cl:;r;ir 3etclde piijzcn op éen fonnulíer ziin
rn::r dan f 6l.-. <irrs deze p;ijs krijgen ze rechktrèeks
vdít ce Si'crÍtoto.

&kkmmemr ff$rsrffi & rc csery ffi nw Ë,gffiSsffitr
Yg-dat ïy p1tis kes ïryorder, ultper?glrr moer *egeíl. dË
uw fori,rulier he*ft afgestemrp*jOee§*e ïÀïr*ns#martïet
99 Segevens van de gewonnen prijzen ontvanqen hebtbn.
Hoë lafig dst duu it znl de prakt{ik leren {l à ? foeken}. ii

4qp$q*W'.uWmg.,us e$w pffi§' !

ruFffiwËew$d kn§rygem.

Hm*eddm..
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NoQ steeds groeit ieder jaar het
aantal- aktieve voetballers in
FrÍesLand. Dit betekent tevens dat
Gr steeds neer ve.Lden, lrainers,
( jeugd ) leiders e maar ook meer
scheidsrechters nodig zijn. Toch
verloont het aantal scheidsrechters
dat b,eschikbaar i_s om *reke1i,j'ks
uedstri jden te leiden de laatste
jaren g€en stijging, maar kan er
eerder van een l_ichte daLing Ldorden
gesprokeno 0m niet in grote pro-
blemen t,e komen mag deze daling niet
verder doorgaian.

Dil najaar uorden daarom u,reer kursus_
san qeorqaniseerd bJaar aktieve jonqe
mensen opgeleid uorden tct voetbal_
scheidsrechteis 

"I n ongeveer 1B avonden u.rorden de
spelregels behandeld, uordt er iets
verteld over sporthyqiöne en het
leidinq Q€uB11 c

0ok zal men begeleÍd u:orden uanneer
men in de prakti jk zt n eerst,e LJe d=
stri jden fluit.

Zaek je een sport die je individueel_
kunt beoefenen, maar u:uuffin
Slpepsverband kunt, trainen, een sportdie mogelijkheden te over bieclt omje lgezond te beuegenrr, iïaar die hierinniet plestatieg.ericht is, bovendie,n
een sport, die het mogelÍjk maakt dat
anderen hun sport beoelenen, kies danvoor voetbalscheidsrechter.

I n Leeuu-rarden starten
met een nieuule cursus.
De heer P.p, lletz, die
van de scheidsrechters
kan je alles over deze
telleno Ueef kosten zi
verbonden. ilfleen v0or
€.d. i,.rordt, een k.leine
v!sqqUa

hre begin oktober

rayonleider is
in dit gebied
opleiding ver-

jn er niet aan
lesmateriaal

vergoeding ge-

bond.shotel a n rs

1id. horecaf

café - restaurant
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Leiding geven aan anderen is in deze
tijd nÍet een gemakkelÍjke opqave,
en het uordt door anderen niet altijd
dankbaar aanvaard.
Voot een goede sportman of sportvrouur
kan dit juist een uitdaging zijn die
taak op zich te nemen.

Uoor het leiden van voetbaLued*
strijden vragen uiÍj AKTiEU[ J0NGE
wIENSIN, die ztolï 'rr{].}en- lnzeLtan
^l^daÈ

SCFIT ÏDSR[CHTTR UTLDUOETBAL

Duur opleiding: p1m.10 avonden
fvlin. leef tÍ jd e 16 jaar

Vnor inlichtingen ern opgave zíe
onderstaande adressen.

Vraag inliehtingen
PoF. tïetz
Kerkbuurt 35-A
9005 pA LJARGA

teI. 05105-1648.

nf bij;
K'NrinV.B" Afdeling
Bondsbureau
Natenstraat 4
Leeriularden '

tel-. 05100-25201

of geef je 0p b'ij:

Friesland

fi"öogenbarg
PASSAGIER§DIEN§TEN B.V.

NïEUW À.}EEs ,r TEr,EFo0$$til4lmH 
AMELAND'

Reeweg {
9L61 cY Nes-AE

aigemene zakeno

tel: 2001
autonatische inl.
vertr.tiJd.en van
veerboten
teL:6Ltt

. autoresernerÍagen

trffiA
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dat Ja.n Klein een der grootste sup-
, pcrters van Geel iLJit 1is

dat hij bijna zijn. abonnement van de
L.Co heeft opgezegd

dat dat krr:am omdat er een verkeerde
uitslag instond

dat Johannes KLein een van de 2
)oenende voetbalLers van GliJ 4 is

.-..,,.
dat Herman Silvius..de àndere zoener

AD

dat de lantarenpalen op de Noorduaf
meestal qeen .licht geven

dat Jaap uan de kapper daar ook ach-
ter is gekomen

dat hij daarom nret een knieplicht op
trainen komt

dat er I s nachts ook uel eens bloemen
uit Uur tuin kunnen uorden geplukt
( ofl niet J. KIein)

dat de prijzen van de'kerst,cross 197B
voor junioren in oktober 1 gB1
zi jn uitqereikt

dat de uinnaars urarenB
1 n Gerard lvletz, 2. Bennie
3. ArnoLd [Io]_enaar

dat Frans ter Schure bij A* fOmonton
Drillers (Canada) gesolliciteerd
hqeflt

dat daar echter a1 genoeq sfachters
rondlopen

del melk nog steeds moet

dat in 1975 GIJ junioren t,en onder
gingen aan drank en v rouulen

dat dat probleem nog niet opgelost is
dat het damesvoetbalprobleem bi j GII

n0g steeds actueel is

de J^nq

dat daarvi:or nog steeds trainers
zocht rrrorden

dat Koossie thans in de buurt van
Normaal u.ioont

dat de B junioren van 1g74 nog steedsniet goed kunnen dansen

WtE KENT ZE NIÉr
ríADTÓCHÍ€N }18,Í T4É. RIET

L8KKE8 er{ flteï DuuR

. DE AMELANDEÉ YISI{ÉL,i
A'/ffrETZ
ÍEr.2039

L,a. tA_ tEEB§ïHA*-,
6PoeïKlgÀrH6

DIV, KLëÍ'EEX

VTSE TUÀTXLÉbI'-iG

kniejca.rss - kt'rebandea
enlcdstokkerr

Autotredriif
Annelanct
Agent clTRoËN . PEUGEOT

,ï*J,?**',o -{1
bi";;;: en buiten- *.,u
boondrnotarerr.

./ ./ ,/
REEwEG d I-JEs-A,!I T€t-: 2à0A

E baïk€n
nes- ameland

#*
,f -'

vaan {sn belad,
en bankË"t

naan

Àél,Ler*'rtilpS§fA

-§ h?..rà/zsaen*'irl n*s tei: !/§3
*,*
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uw yÉ(F en ÀftiAflG5pfC,Étt5T

,,§ffiE);l-:3

Mied"enweg ]
Buren-3mel-and.
teI: 0519LA0rl

l',ElEllIÀ1,iDSE . :IIlEtiS L{:;,-tS*ïAlí:
rekening cou:a.ni Celr:*itots
hypo theken slaarrerieninge:r
fina:rciering'en lrers, l-ening'en

§ss*q etzl € k e N ïoote r#fryS fe g
curg.r"ald-astr 2 9\61 ZL -'ies-,rrieland.

te1: C]1!L-2?- .\6

íJW
ELBGER IN IsUREN

dB &sïr'ff
TEU: 2o88

?Asr. ectolïENwÉq
&JEEí - AM

v

VÖSR

GLÀg
ËÀJ

VËRT

P" E.Appgt-,v1A^{

*hílérrabeÀrS$
»tlr#lvE6 § À!gS.ÀÀ,1

sr03
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zATERDAG 24/1A

1 0.30

ZONDi.G
1/t A\

ZriïtRDAG St / l0
Ceel trJit
-_-1 rr:rLreeI U.IIL
Holuerd

10.30 f,ee1 Uit

Be Quick D 28 - Ceel lJit 18
Geel iLJit 1C - B-Lauu LJit | 34

----:-:-:--i:

uecl u1t ll; (lnnalen/
Geel ',rlit 1[ (inhaten),
Geef rrit 2l (innaten)

25/40
Gee.l- r,lit 1- lvlildam 1

Ul.2.5" 3 * Geel Uit 2

Frisia 5 - GeeI lJit 3

tsuitenpost 2 .. Geel liJil 4
Friesf anc 2A - Geel tllt 1A

3B

- Geet 'Jit 2E
zoND. c a1/'.1

Black Boys 1- Geel- hlit'1
14,45 Gecl- Jit 2 - R.f .5. 3

10,30 [eel Liit 3 - Black Boys 2

S " C. F raneker 4 - Geel lLlíl 4
Ceel htit 1A (i-nnaien)

zilTERD tc d'7 / I t
111.45 Geel _[Jit 1E * 0astergo 1Si

Be Quick
1 0.30 Geel LJit

D 2C - Cee I [iit 1C

1D - ilardy 1D

10.30
Z0 N D r.\G

h/ard y 1 E

Geel LJit

H.D . T. 1 - Geel i:Jit 1

14.45 Geel lLli"t 2 - St. Anna 2
1C.3C Geel LJit 3 - ïood Geel 3

10.3o, Gïmit 4 - Dokkum 3

14.45 Geel Uit 1A - Gorredijk 1A

zir rrRDïÏ-lofl-
14.45 Geel lIit 1B - Ropta Boys lB
10.30 Geel trlit 1C - U.C.R. 1C

Amelandia 1D - GeeI LJÍt 1D

10.30 GeeI Uit 1[ - Amelandia 1E

Stiens 4f - Ceel lLlil 2t
z0t'rDr,c 15/11
14.45 Ceel iLlit 1 - Bakhuizen 1

Friesland 3 - GeeI Uit 2
U.7.5. 4 - Geel Uit 3

S.C. Leeuu.iarden 6 - Geel'ulit 1+

S.C. Leeuuarden 3A - Ceel Llit 1t
Z,,TEllD,r G 21/ 11

0ostergo 1B - Ceel Uit 1B

Hardegari jp 2C - Geel lLlit 1C

10.30 Geel lIit 1D - de lLJykels 1D

de iLJykels 1t
10.30 Geel iJit 2F-

zaïiDAc-u7Tr-
0l-debcorn 1

Geel trlil 2 -
Ceel []il 3 -

1B (i.nnaten)
1C (inna:.en)

1D * GeeI lilit 1D

1[ - l.larrum 1f

- Geel- tdit 1L
2f - c.z.L. 3t

/, 
^c

0.30
0.30
4.45

- Geel Llit 1f
- Dranrijp 2f'

- Gee1"lJit,'1

, 5.C. Franeker,r.v..c. 4

- r.u.c. 3A
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Het is de redaktie van deze krant
gebleken dat er in Nes en Buren
ve"Ie verenigingen zijn uaarvan een
heleboel mensen het bestaan niet
eens ueten Iaat staan de'aktivi-
teiten kennen, die zij ontplooien"
Baarom leek het genoemde redaktie
van deze specifieke voetbalkrant

pagina i:eschikbaar te stellen aan
die verenigingen die, er belang bij
hebben om een en 'ander eens uit de
doeke n t,e d oe n.
Als' eerste stellen uij daarom voorg
riLlI[0RUri

A1 een hele ti jd ur aren ean aant,al
mensen bezig met het iCee, dat za
goeie en minder bekende fil-ms rrril-
den zien, zonder daarvoor een reis
van ean paar uui te moeten makeno
Naar aanleiding van dit idee is de
tilmklub Ameland ontslaan. In de
z0mer van 1980 hebben er, onder
nrganisatie van de Filmklub, een
drÍetal films gedraaid in de Jeugd-
herberq te Hcl-Ium.
Het blijft echtEr een feit, dat een
fiim het best tot zijn recht komt
hi j een aptimale pr0 jekt,ie.
ln december 1980, qing de Stichting
vocr Jeugd- en Jonqerenuerk op
iniLialief van Filmklub AmeLand
een verbinlenis aan met de Stichting
Fries Film Circuit (nfC) en u.rerd'het
mogelijk om in 0ns Hof films te gaan
draaien" Het f"F.C, uerd in 1975
npgericht en is een filmroelatie-
systeem met de bedoelinq tegen lage
kosten reqelmatig niet-kommerciël-e
films en fi1ms, die van uormende en
edukalieve uaarde zijn te dlaaieno
Zn ontstond het eerste circuit met
momentee.l- 1 0 vertoningsplaatsen:
5neek, Leeuuarden, Bo.lsr.r.iardl Har-
lingen, Dokkum, Drachten, 0oster-
!.,o1de, Heerenueen, lJolvega en Franeker
Sinds januari 1981 bestaat eï ean
tueede circuÍt mel 6 vertoningsplaal-
sen: 0osteri.,.iolde, LJolveqa, Balk,
Gorredijk, Kollum en Ho11um(Ameland).
De opzet van circuit 2 is het toe-
gankelijker te maken voor een groter
publiek; dus, naast nÍet-kommerciël-e
films, ook bÍoskoopfilms, die niet
buiten de grote steden draaien, in
het circuil op le nemBn.

dnoq iste nij
nllr
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1n dit circuit rrlordt eens in de drie
ueken na elkaar dezel-fde film ver-
toond, Zodca de filmzaal in de Toel
kLaar is, zal er af rrlisselend in
Hó11um eÈ Nes gedràaid kunnen ulorden.
De r.r;erkgroep Filmklub Ameland be-
staat op het ogenblik uit 7 personen,
in Holfum: Klaas en Jel1ie Nobe1,
Peter Ney ; in Nes c ívlari"anne Írlaas,
Ignatia ÍIetz, Íïariet Gri-esheimer
en Corry Silvius"
Voor meer inflorrnatie kun je tererrht
bij de kontaktpersoon van de Filmklub
Ameland en FFC, doi. Corry Silvius,
Kard. de Jongureg 27 t Nes (te.t. ZSTl)
of in 0ns HoI (tet. 4951).
Via raama.f f iches-f olders-f ilmkrant jes-
huis aan huis kranten en informatiefs
kun je Iezen i bJaar, ui anneer, ulelke
fil:m draait en u.rordt je'tevens op
de hoogte gehouden van het uel e n
uae van de FiLmk.Lub Ameland.

Een FFC-lidmaatschap voor een hqel
seizo'en (sept,-juni) kost r,raar
fq--

J e, .

Bovendien krij§ je dan eerr ver-
toningsschema met de agenda van
rJe eerstvolgend.e filrns en om de
drie rrreken het f ilmkrant je thuis
be zo rgd .

AanvangstÍjd: 20"45 uuro
Entree FFC-ledenc ï 4r--

nie,t FFC-leden; Í Sr--,

Programma:
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