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B ncvember ts morgens half'tien"
Volqens vocrschrift zi.jn ue st.ipt óp
ti jd op het sportcomplex aan';e 219 en
beginnen cnze wetkzaatnheden met het
cpzetlel van tuee klcrke ketels Llater,
u,ant hct darrj e cr r..r.;rCe eIf taI spelen
ihuj.s en die zi.jn attijcl vroeg 4e'il-
u.rezig vc.r de ttrr.;arming !P". Die is
echt uiarm €n verqt u;einig meer lichame-
1i jke lnspanning Can het aan Ce mcncj
brenct en van een hakje i<offie.
A1s eerste komt Johar iÍo r de scheids-
rechterr' met het indrukuekkt--nde f ig uur
en de vee.izegqende handqebaren, binnen.
Hij is aangeuezen vcor Geel 1.l.1 Ít.4 -
Doki<urn 3 en ui1 qraag ruilen met Ce

fluiter ven Gcel- 1rJ it 3 - Roorl fcel 3,
nmd=I- L" ! rl o ',lCk CrV.Or CFn SleChte

'!.1
pers in cje i\,rieuue Dcckumer f,ourant
heeft gehad LLr egens vermeende !:evooi-
r-.1 -'in- /niinr.-Klf AS'r\ l,an f cel Lit 2i .-trr. !J j r._-tt rc

t. a. v. Dokkum. Hi j lapt de krit iek
cnversioorbíi3t ir?n zi jn iaa::s. maar
,.rli irfitatie vcrraf vccrkoflten. De
ruil leveri geÉn enkel prcbleem op
lm de eÈnvaudiqc reden dat d'e scherds-
rechter vo{rr de andere iuedstrijo riet
kcmt cpCaqen. llerbazing .ver de iia-
l-atiqheiC van de anders zo c.trEctc
Io],kert. l\1s rleze !s niC,:ags verschijnt
rm hÍj het t'.reede te viagqen, i'l-ijkt
Cat hi.j:ich,oei deq*:iijk heefà e,fge-
meld en zondrer verder'coilflteni:aar rr.rordt
Bart ais zonci ebnk bestempeld"
Inm,iddsls is 1js, ieider van Ieel tL]it
4, Eeairiveerd en die uorrlt gaconflron-
t,eezat net het feit d;:t hij 10 minuten
vocr de uedstri_id noq qeen scheids-
rechter heeft" Hij proberert cnderg,e-
t,ekeni:ie van zi jn taak a1s eendags-
l<anirneba* 1ns te ueken, m,aar stuj"t
op een resolui,e ,leigering. Fe ct je i,l .
Í: het ',,1!lendc sl-achtrf f er, rtí:dr
inge,.rti jden ueten dat die in de ke rk
zil" lnhan sugqereerl hem bij nnnd'e
van pastrr:r Hendriks te lateq c,p-
n-.oncrn ma.F rlS VefUS.Cht daa1' nieL!Lup

vcel vaD. Hi j rell jacques, die e;chter
A'p 2 (inCeren moet passen. B'es1otenr
[r cril t] dat Jacques 2 Cie.r ! a middaqs
me t, he t,ee;i:ste ue ! moet, de eerste
neifl zal_ fluj-ten i;n dat lleet.je !s-
"-raaqd zal rr.rcrd'en voor d e t rr-reede' hel-f t.
Inmiddeis rs'fiet aarc:.q vc,I qeurorden
sn er r'1,,nrdt driftiq koff ie getapt,.
te koffie cngst algomene u-raarderínq
maar de prut cnder in de breker'uordt
rninder op prijs qesteld.
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lvlar'Jet en Jolanda zijn.;a
ge steld r niet zozeer Lranu
s1ag, maar om het gebrek
satie. 'lLiietsc spoelt zijn
r,.reg met enkele glazen bie
ver$chaffen fiem de nodiqe h
heid'.ran gce§t rm op qeheel
uÍjie uat leven'in de broi-ruleri.i
brengen. 'Hi j biedt Jancoe die om, I :

kulart voor 3 met de A-junioren'mret

is,,Í 50r-- + een pilsje aan, a1s
deze tijdens de uedstrÍjd de bal
onder de arm ulil'nrf men, ermee naar
de l(antine rennen eri riaar aan d6
bàr een pils je gaat ' drinken c Helaas - ::

bIÍjt(t Janco te serieus en Liietse
zoekt eefi ander object voor zijn
schitterende ide,eiterÍ,. Door middé1
v"n'"*n rondje (net aLlerlaaLste
beureegt hi j de gebroedérs Paul.us
eii Peter noq even trr hlijven zit,L

.;1,rrLaat Catrienlje de aardappelen
maaf vo'rr de henneii qooienír, l-uidt "n

pogingen meer dan 3't.r ocrden achtee'
a,1kàar ter laten""zeggeny' ftaar ln-t:
danks zijn ir.rspirerend voorbeeld.-,
slaagt hij daarin niet. rrHaanrt
neemt dan zijn toevlucht Lct ger'
uaagde grappen en heeft ciaarmeea ,

bi j ' Ivlar jet en Jolanda redeli jk suc-
ces, maar aIs cok deze lachebekjes
vinden dat het tijd is om op tB
stappeh, gaat;zelte illietse"overst,ag,
a1 !raagt,hi j zich bij herhaiing af r
u,aatr rre eigenli jk mee bezlg zi jn.
Inmlddels schiet er geen tijd meer
.var voor dei kippensoep en dito
bout die thuis staan te usahtenr
uant. drl voorbereidingen voor dé
middagr,;edstri jden moeten uiorden
getroffene
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Sezelt'tge.car

tel: 2081
t'.:'.-:: --=:-,4/5CP

wretlartE-
UDa/F

- aaeland
-ít-€1

trll-,rl'. l<i'l ï,rcirf. 'lrititi,"l oven na
Itrrlr.fln t,ÈrU1) ÍlEt nl r.herqtnsflIes
v I ï-.,rtlJ;. ..o"
In de. ruht v:rn ,r,tI it ? - ',f.. nna
l) pq lr:r,I rit it - ilor;--r-lij,< Jt ir *ret
i.Íim,:),r1t ,-{1. uk" I z.n znlls r'!aL t Uel elF-
tallen hijna t'rnrrJ:,n verq-l,nn voor Cp
t l-ree. i\a de L.redst rÍ jcien i s het nt anp-
vo1 en slndanks de nerJerlarrnn met
1-3 (rin r:r:rSle Vr)or 1"rl-. ,.,,r...d1) nn
i.l*'l i.s1.let qezelliq en de stemnir, q

fi,i '1t er ni-l nnrjor. rirl< v,. trirr:ft
hct zo rlrrrk nqt hrit, analyssren van
rjr: rt"1-Z;:l<eri Viln rlr-. nnrJrtflaag, rjtt
hij t1 r:rrn t..,r_i ,i "rnnl't:i_Í n voel5,:L-
rlunjc í]i.l -sclroiir-rr.fi L;r Verr;lj.: elirn
vorl: ,1Ën kos;.Luuirr dal. hel.er irij zijn
',ocinle nf.ai.us nast.
In de noor6à,,sthnek u-rrrrrJt.JÉ clo,qln n11

t-titqelaten, rninder à1s qevnlq van
het- geccnsumeerde bier als urel dor:r
de aanstekelijl<e lachsel-vors van'
treetje t3n cJ-ie el-ke uleek een vaste
kern van CorstÍge makl<ers om zÍch
verzamelt en steevast met Ifs de J.
in disrussie qaat., die ook hier
streds "itr s-le hrasis'r staat opqestelrJ,
t-i et, uierk loopt ons net nÍet over de
hand, m: ar dat Ís vonr e',n niet
ger.inq deel te Lianken aan cJe nijvere
handen en de nlzienrJe oqen ufln
irliliy, die de kan'ïinedienst reqelt
en l-reqeleidt. /\1s iedereen binnen
cÉr vastgestÈ1de tijcJ, zij het mrt
Iichte tegenzin, de altocht heeft
qelrlazen feert een qlobale teI-
Iin,g dat ue vclor een flink hedrirq
frehiien omqi:7e1, een nrettiqe hÍj-
ir,r,,,gti1l'r,:.i-r-i, u:i't:, l.ill lLJeri.l .ls ef
in'")qev: lIen -n eL.!-r':: i. prot.tig
u " ,. 1.r' r Í'1.

Avonds beLt !ii1Ly löe í:vr?Ír oÍ:-t

om te ma-lrien rl at het r:rat de ornzirt,
heÍ:reiL, Ien recor'd,,ee,keniJ is ge'ueest.
i,Jiet lang iiarr'na iuikein ue onder
cJe fuo1, rrranc cli: oucÍ ste zor-r.n moet
nrranr"! ,,rgmorq,ïn vo:lr zes uur uit, rJe

ueren orn rnet r-le ha1fl zeven boot
ni,ar schr.rrr-L.te vert,rekken en dat
gefreurcn gaat uiteraarcj aan tÈ rest
uan rb flarnif ie niet onqemerkt vorrrbi j.
Voor mensen rJre trel of niet van
uoetbal.].en houden, voÍiu mensen die
het in r{e ideek za druk hebben da.t
ze I r zondarls uel e ens ulat anders
uil l en doen, vnr:r hen die met hun
vrije urer-, kr:nd [] een ri:;.rrl ueten,

,/ ,t

,/4riepvries -
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Frans Hulsebos.

IVIINIVCETEAL GITL 11,IT.

Enlqe lijd qeleden is er een zaal-
voetbafcluh genaamd! rtDe Breg
Ameland" opgericht, nadat een flusie
tussen V.U. Geel !Jit en sportclub
nDa Bnegrr *u"-Buren-de Kooi niet t'rt
s.tand heeflt kunnen komeno

Als oorzaak hiervan kan u,rorden ge-
nclemd d'e hoogte van d'e contributie-
bildrage"
BoiengÀnr:emde zaalvoetbalclub is
tevens opqericht omdat een vereniging
met statuten recht heeft oP een

aantal uren in de sPorthal te Nes'
De afgeloPen jaren heeft een aan-
taI minivoetballe'rs gebruik Eemaakt
van de aan V.v. Geel lrlit beschik-
baar gestelde uren zonder daarbíj
enige vorm van contributie te be-
ta1Ën voor het gebruik van de zaa.:.'
Een, en ander heeft er uel toe
geleid dat een aantal mínivoetbal-
le.rs die ue1 1id ularen van V'v'
'§eel-lLJit of zich hebben aangesloten
Ëi3 uor"ngenoemde zaalvoetbalclub'
of;rtde pijp aan Maarlen hebben ge-

eSvgfrrr o

0pi uoensdagts van 21.
van 1 november Lfn 31

heeft de v.v. Geel-ltji
geruimd voor d'e miniv
Ieden. Uolgend jaar
Crnderdag I s van 2'1 .0
van 1 januari 19BZ L

Lezers van dit blad
zi J urillen minivoetb
opriemen met de secr€
236i1).
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1 november 1981 t/m Z1 maart 1gBZ,

B .i unioren:
rLroensdagts 20"00 - Zj"0O uUr
(f november 1gB1 L/m Zt OecemOer 19S1)
don'derdagrs.20.00 - 21.00 uur
(t januari lgBZ t/m,21 maart iSaZ)

C juniorens
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., -"-,.-..'. :
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srAi{DEN se n róRe ru (s-t t -e r )
1e. klas
1,31ack [3oys
2 Fiauleruijk
3 Sport Vereent
It Geel lllit
s ïm;um-

.6 Langezul'aag
7 ïcrschelling
B Bakhuizen
oun-r) ll.U.l.

1 0 0ldcboorn
11 Robur
12 i{il dam

Res. 1e klas C

6

7,

7

7.
7

6,

7
i
1.

7

7

7

CeeI',riit 2
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ll, tu- J
9, g- 4
I 133 B

B 10- 6
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5
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tt- 9'

IJ-IU
18-15

8-1 2
6-1 0

/- i3
tr 4f

5-16

I t- I

JF* 5
-E_ n

s-7
9-9
aat- u
aa. .i,-. J

8-1 3
6-1?_

4É 4,lI J' I U

D-lí

Reso 2e klas A

'l Elack Boys 2

2 F.V.C" 3

3 S.Co Leeurr.rarCen
/t Frisia 5

b f rreslend 4
6 Robur 2

7 S.C" Franeker 3

B Hubert Sncck 5

9Iiood Geef 3
4n n,-^-l l,ri+ alut UUE] UaL J

1 1 'HeiG;ï-
ll A"L"'r" q

Res. 2e klas C

1

2

J

4
5
6
7
I
9

10
11
IL

HarlinEen 2
D"T.DO 2
Friesland 3

Frisia 4
Lokkum 2

R.F.S. 3

5t" Anna 2

ïr ynualde n
Ll.z.s. 3

llarga 2

Dokkum 3
G.AOV'CO 2
De lLJalden 2
Geel l.rlit 4
Zuaagtieste-nde 3
Frisia 6

S. C. F ranekcn 4
S"Co LeeuLiarden 6
r l/ r À
I cvoU. ï

I\icator 5

Trynualden 3

tsuitenpost 2

17 23- 3
9 21-7
g . 1t+i1L
I 13-1.0
6, 15-1s
6 8-12
6: 11-15
5 6-19

aÀ3 lz-ll
5 13-15
4 5-14
3: 6-1 5

o

6

7

7

7'
7

7
6
7

7
6
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4
6

6
6
G

5

e
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I
I
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6
6
q

tr

E

/+

0

23-12
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1 B"C.Y. 1B
2 W.T"0"C" 1B

J Ropta Boys 1B

4 Be Quick n 28
I Oostergo 18
6 liheem Bergum 1B
'/ /\É rlrrr I B

I Birdaard, 1B

9 'qg.c+-Url 1§

Groep 1 C iunioren
1 Hard-egarijp 2C
a Ëq.LJ-U*lg
I tr,.V"C" 2C

4 V"C.ii" IC
I Friese Soys IC
6 Frisia JC

7 Be Quick I 2C

B Bls;u.w Wít ' 14 1C

9 NÍcator 2C

10 ne \.dalden ÏC
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STÀ]iD]§ I. PUPITINH

Poule 5oz___<-_I.

1 QeelJit
2 Halium
J Ameland.ia
zf t,larrum
5 ittardY
6 Holwerd
7 Ouwe Syl
B Ie ï{ykels

Poule 5lo
1 ï{ollserd 2
2 St. Ayma 1
J Dronrijp 2

1.-§.C; BerlÍk*m J5 Dronri'in 1
6 stiens'à /
7 Geel \li + 2o m--+.ëu t oD"Io J

(>trra1;

GSPT'YT
,4 6 ,r*L
3 4 72-2
1 4 9-724 4 1-63 3 9:t7^) I 5-115 z ï-53 t 0-1ó

3 6 25-=,
) , L4-O
3 S 5--Z
1 1 9-3a.21-/l /L+
4 2 11-J0
4 1 1-tz2 o 0_17

Ik ljkde lai;tste kruimeltjes vanmijn vingers en zcp.: rrl-?n.,o ,ik-vinJ'1"-""* rÍ.,,?; ;jj:ï_.;li*,al vooïzicn?r 
o

Pech j Ze zet een pilsje voor me nee:

^lï":_.1"1"uj3 ry,n mij, krullebol I irr\u Ka,l-l l-K In de vcrdedirtina .rrOh, maar ;i" , ---*-*-E-,r6 ëaano
hn^_ ^^- 

Krul.ien zijn niet echt,
ï;;; j :"ï::i ffíï:ïïj;. 

":r;",,ï*u,'zot). zieno Kort, sbus noiJuÀJ*=,,"
#,ïï ;lïlrii*,-1":" niàt te ontmo"aig"n.
."::*rÍ: 3e kaal o " ,r?, klinkt heiv ur-I Lt_tl L.
Het zweet breekt aij uit, ïk schudhet hoofdo '?l,r/eet :"rrr ,nà ii. iA" ,rndie je clenkt te.zíeí, a*3t*.t eï.6.en-l-ijk helenaal niat, ilu 

-lur-1*or.n^uo

I:l_" *",:"ït,; op.ekaràr"t""à 
" 

"arL ur'L r,,

r,irjeu n:_Jn kunstgpbit bi jvcorbeeld.eenso Enp,: hoor j sr

Ze huivert niet.eërJSr Ze streelt doormijn haar.
rllïa+ -"--+ --
_::: :1*u (rrl Je persoonlijkheíd,,
-Jvt. u 4cjr

Zclfs de onthulling ciat rnijn borst_
i?:=. c,:n hijser."ipï^rr""==iJï3J'r",
schr.iict haar njet af.rrJe zou me eens noe bàn ziert zond.etmijn contactlenzenr,, prob"e=-iË ..osdlfePl]i,lc'ltgcen r.ezrl nhir;
zc lrijit "" ,r.iri*"ïJ=ir"ru ,,or_
È/ vuur ull o

li- -:r .uL zL L n]ets anders op, beclenk Íksombe::, en maak
r,te t ràilEz;;ffi;,:ïji_:;" :5ii5ïr 

rïi,
mijn kunstbeen af"liefde is toch niàt ttind, merk ikvoldaan, a1s Ík ,t,ar giliend zicWgr r]^Gnn r-ho- .-*!rurr a

!4_E{:v_Q{Ti}-}!!liS,_

:ï:-1 schatil, fluistert een zwoetosrem in mijn oor. omdraailn-rJïi**nodir. Hct is l"t .r;;il":;#;;rïj"dat ne vanuit een hoet< vï-à; bar elde hele avonrt tr"ef ;-net;ià:=fn het alserecn hecÍt ou,r,"ïàrgolijke
l::ll:ul inriien,i; -,,iÀi"tJï-à*,

i.::--|-:: r-"t_u*, §pen verdcz,o gerr.olgennyrouwen behoren 
_zich in orrrË""rr"rr_leving nu eenmaaf. tg ;;p;;;Jrr-ro, no'

Ëffi i;§.;"ff ':Il:"*iil; ;;itu",
I{"#;i; -;, ; ;ï: i";3i,iï._*ïT:ï*,_
fa3.1 traantjcs.bctLi,,i.ngcn cf op hettoilet wer:r tot t"c""E""r.rr"Ii *"*donkerharj_,c:e meisj. i_' a""ïti"t.rra"=.,
"ïu.q^ï, begint ze, mik 

"irrj-jï,1'*"r, i.stuktt. ïk worcl """,l-^-';::1Y*',voor"t*ni;;';=o"o 
en montpel s

popn'en ,"", .L*net 
uiterlijk afgaan,

io*ti, o"ï 
-Ërà":=iï"jïrl:i 

Ë3"ïii:;kaas op mijn kin onclerstreepi mijnwooxd.en.

"k yo,, dat ik die boterhan r.l4srrzucht ze, w@Ë ,
reVezveel ie ie i
::y^$ë'-8i,, ]"ri,riï3ïf i5;,,,,,rru,,'we eïgens gaan d.ansen of zo?1t Tezewoorden doen mijn oren spit"*r.]'

Íln Bakema.



UlT DI OUDT DOOS.

0 nze voetbalrelatie s met, F rankri jk .

Nimmer sinds r,lij voetbalbetrekkingen
aanknoopten met Frankrijk uas een in-
terland't,egen deze voetbal-natie van
z6veel geuricht als die uelke"op 18
november in het Parc des Princes in
Pari js op het voetbal-menu pri ikt. ,

De uinnaar mag immers naar de eind-
ronden van het IJK in Spanje. Dat besef
garandeert vrij zaker een speatacufair
àn spannend duel in. e.en bonvol stadion.
De zulakte van de Ëransen uJas de,stijds
oorzaak dat Nederland nauu.ref i jks in-
teresse haf roor **n regelmatige voort-
zetting van het in 1908 geleqàe kontakt'
Die micldag uronnen u:i j op het t'errein
van Spaita aan,de Prinsenlaan in
Rotterdam met 4-1. Dertien jaar later
spoorde 0ranje naar Parijsr maal zelfs
op eigen bodeur Erl . Voox eigen publiek
bJeken de Fransen niet in staat een
dragelijker resufLaaL dan een 0-5 nE-
derlaag te berr'ierkstelligen.
Jan van Gendt scoorde drie en Rbder-
mond (Sp Auick) tueemaaf. Trots deze
forse nederlaag hadden de Fransen de

moed in 1923 naar Amsterdam te kornen,
rJaar zi-j op een schuttersfeest en Gen

8-1 nederlaag uerclen 'onthaald.
Harry ndnis t.r as onze beste fl3t-lel

Rond de dert,iger jaren bleek het,
Franse vsetbal met sprongen te zijn
vooruit gegaan. Vandaar dat de K.N'V.8"
op 29 ho'vember 1931 een 0ranjeploeg
naar Parijs stuurde. l-;lij zaten
trouuens ook niet stif en intussen
had de Ned' tlftal Club onder super-
visÍe van Karel LotsY in de Haagse
ItlJondertent'r eÉn gerLieldÍge metamor-
fose ondergaan. 0ns bleek de vorde-
ringen van het Franse voetbal. Lx u.ras

nu tenminsto sprake van aen krachtme-
ting. Dat 0ranje bij een stand van 1-1
niet onder de voet r.r:erd gelopen uas
te danken aan het qerrLeldige spel van
ons achtertric van der Meulen - U]eber -
vah Run. Hierdoor uell"icht geïnspireerd
brak de Rotterdamse Laiendaal 1os"
Binnen tulee minulen bracht de Xerxaan
met een hattrick de stand oP 1-4.
Doelman ïhópot stond pafl en de grote
Ne'derlandse aanhang uas buiten zich-
zelf van vreugdeo
Dat de Fransen nog tot 3-ll ophaalden
mocht onze vreugde niet st'oren.

1n 1934 zonq heel Nederland
tt'ulij gaan naar RomËrt,Terecht, r.r'rant

dankzi j r:;eerqaloos voetbal had ons
land zich voor de eindronden van het
UK in Italië qePlaatgt" 0ranje uas
onverslaanbaer en z0u 0P 10 mei no!
even BBn. oefenduel tegen de Fransen
in hel Blympisch Stadion opknappeno
binnen het ku.r artier teidda Neder-
lanrl rnet 3-0 en de vofle bak ver-
kneukel-de zich a1 op een slachtpartij'
Die rnoe.iteloos verkreqen voorspronq
is ons fataal geuorden.
0nze spelers gingen de fransen onder-,
Ën zichzel-f overschatten en speelden
hiermee de eerste Franse zeqe met
4-5 in dc kaart.
Tuee jaar na deze verslikking heeft
eÉn schitterend sPelend 0ranje in
Parijs'mÉt 1-G revanche genomenc

Dat uas plezierig vool het meegekomen
5.0C0 koppen tellende legioen &n

u0or anze caPtain'Puck van Heelt
díe;ijn 50e interland sPeelde.
Leo Hal-1e stopce ÉEn slrafschop €n

met zijn grandioze hattrick bracht
Bakhuys' ze.l-fs de handen van de

Fransen op elkaar"
llet, jaar daarop - zrrnder Bakhuys en

van Nellen - ging het zo vlot' niet
meer. E.en 2-3 nederlaag in het 01ym-
pisch Stadion ulas stellig niet onver-
dÍentl. Co Eergman debuteerde en de

Blauu-lJitter r.las er lien jeier later
(ls+l) r,reei bii loen 0ranje in Parijs
naar een'4-0 nederladg .lerd gespeeld.
In 1g/19 veerde \lederfand in de Kuip
EvEn oFr doch die 4-1 zege - hoe knaP
ock - mocht niel me€r dai-r een inciden-
tele oplevinq heten"
Debutant Theo ïimmermans (RoO) uas de

vierde 0ranjeman die tegen de Fransen
een hattrick scoorde. Reeds het jaar
daarop maakten Ce Fransen ons in
Parijs middels een 5-2 zeqe duÍdelijk
dat rL.r i,j internatÍonaaf hadden afgedaan.
I n de relalie kr,.iam een hiaat en eerst
in 1963 kreqen uij de gelegenheid
rn de kuip met 1-D revanche te nemen,
dankzij een treffer van Henk de Groot.
I n de nf f i"iÖf ,n reeks van . landenued-
strijden onti:reekt de schitterende 2-1
zaqE, bevochten door onze j-n het buiten-
land spelende r-roetbalProf s 

"



Dat ulas op 12 maart 1953 in pari js en
uerd gespeeld in het kader van de
u.r alersnoodramp i_n Zeefand.
\./ e'r1e den jaar r.,.,erd ir Pari 3s de
draaC ueer opqEno{Tlen (O-t_,) En leqin
van dil jaar verplichl voortgezet
in de kuip vanuege het komende UK-
voetbal in §panje. Arnold iÍlijhren be-
zorgdc ons de 1 -0 uinst.
De totaal-bal-ans ziet er alsuo1qt, uit;

l,,mllsTitIJI)VE'nSLAG GEirt wIT 4 _ rOK{uI[ ,D.D" B }fO1r]T4BER J.L"

Het belocfd.e een mooie voetbald,ag te
lrorden, clie zondaélo lroog, nÍet teveel
wincl en' ecn goed .genotivóercl stel voet_
ba.l-lcrs bij elkaar om er tegen d.e nr.
1 r* de konpetitie, n1o DoÈrum J,flink:tttegenaanrt te gaan.
Y. 

_OucL had" de volgenàe opstelling uit-
ged.a.cht sNederland

i ranKr].Jk
IJ

4a
IJ

ö

4

1

1

4

B

1+1-24

n4tr

ïn het d.oelc Jozef
Achterste vier: Hessel , He:man,

Jern Oud,
lvlirid"enveld.e Johannes, Barend. en
Voorhoerle: Jan yerbiest, Aatoon

Walter
Paulus was enige ïeselrre.

Joop-crn

will

HAN}IG OI.{ TE }VETEN
(in h.et veld., maar ook langs Ce 1ijn)

TERUCTHNJ«EN ACHTN'R NE ])0J1,],IJ}I

als een speler zích achter d.e
àoellijn bevind"t naast het d.oeI,
staa.t hij d.an bultenspel ?

ltrecn, doch het is nogel i jk d.at c1e

speler zich schuldig maakt aan wan-
ged-rag, d,oor zich aan het spel te
onttrekkenn
Setreed"t hij het speelveld. d-aarna
en grijpt hij in in het spel van
een te5lenstand-er, dan word.t hij

'bestraft rroor l{anged.rag en nj-et
YOOr tlurtenspelo

Lep_l_Etlryyglg§_ jpJ_lg_]!1!1!j'{

wat moet een scheid.s::echter d,oen
als hij e-r tijdens d.e wedstrijd" van
overtuÍgd- raakt d.at één d.er teams er
alles aan d.oet om NIET te winrreno

heef't hij het recht on d.e wed-
qtrijd. te stakeri ?

Neen, hij heeft niu.t het recht om
d-e wcdstrijd. te staken.

:iangezlen ker:nelijk geen scheiclsrechter
trcon i'io:rrlen p;errcnd.en, stelde Jacques
iTiruize (voor Ce clcrd"e keer in 'i vreekend j )zich beschikbaar om in ied.er p-:eval_ eengroot c1ee1 van Ce eerste helft te fluiten,
waaïna Peetje"l,lolenaar irereid. werd, ge* :

voncl"en C-e weclstrijd verder te leirlei.
C'tmd-at wij wisten met een moellijke
te,3:enstand,e:r te rraken te hebben, wareíl
,"ue in het, bc,.lin va,n d,e weclstrijcl .,nigs_
zi.r:.s gespannen -^n afwachtcnd, vàn houàing.
Toen we echter na_ een leiuartier spelen
merlcten d"i;t zi j, welisi,ra.eLr beschikkend.
o\Ier een paar {;oede spelers zoals Rienk
(van niana), Barend v"d. l,Íeij enzae
ne,uwelijks gevaarlijk waren gei,reest,

yer$en wij ook bnrtaler in onÀ spel.
0p het irriddenveld konden leuke com_
binatÍes ontsta.aLn, hetgr-.en resulteerd,e
i1 een paar knappe aarrvallen op het
vi janclige d"oe1.
0p dat moment viel voo::al het goedenstoorve::kr? op yan het rnid-d.err,rà1n, hraaï_
d.ocr d.e togenstand.er nauwelijks d.e
qelellenhei-d kreei:i goede aanvàl.Len op te
bouinreno Toen zelfs onze yoorl:oede zich
narlniklcelijk ging bemoeien met hetdirekt storen van tle vcrcleC.igeïs rran
Iol.-kum, r,íanneer d.eze in d.e aànval wi1_
den gaan, werd daarmee ind.irekt d"e basis
gelegd. vooï oris eerste d.oelpuntn
Toon en !/alter !.raren al eeràer d"oor hunrefelheicrt, d.icht bij een treffer geweest
toen, na oitflevecr ecn I:alf uur spelen,
rarerleïon de Doklcurn-verdedigÍng zodanigin verlegenheid. werC gebràcht, d.at een
verd.edi.,'e:: c1e ba1 moest teragàpelen op
d.e keeper, hetgeen hÍj, gelukkig iroo, or*,zo sl-echt d,eed", d.at Ce ba1 langs de
kec-.per in het doel rotdec 1_O iroor het
rri orÀa I
" 4vruv f



liort rlaarna kreren wij opni-e1li\i een
pracht kans om te scorens een mooie I

snel}e :ia.nvi:.l via lJa:rend, i'íalter en
WilI over links b::acht c1eze l;r.atste
in een goc:rie schietposi-tie, naar het
scho-t r,;e:rd- ii-o,.,:: Ce ltccper geket-:rd.'
lde. de r'rst bleven lríj toch w'e1 het
spel controleren, r-ret een goed" sluitenrle
ach-Lerhoed"e als onnee.r:balr bclwerko
lila + 10 ninu"ten spclen was er weer
eo1]:àir.írvàl over ]inks, welke uj-tnond'O-e'
in een haró schot va:r Toon, dat met
moeitc 'uercl gekeerd- tJ.oor de keeper,
i$aF.,Tlr]a }:iet leer voor d"e voeten vaÍl
ldal-tor kr,,ram: hrecï een schot, opnieuw
gekeerd. en toen i.ms ?ret Jan Verb-iest
clie uj bej-nrlelijl: het net deed boll-err:
2-O I
Kort hrc::ta ve:rà Jan Verbíest ver-
v.rniïen rloor Paulr;.§. lliroewe;l nokrclli*il

iret man en macht probcerd-e een d-oei-
prrnt te krijger: (nienlr 5;ing mee naLar
.r:oren), bleef het doel van Jozef
schoon en kcnd.en ,,'rij na !0 minuten
stri j c1 opg;eLuch.t.aÓeral:aleno
Orn"mij bij '1e r,ro,ri'dcn van Barend aan
te sluite,n: het ldas S.een m':oie wed-
strijd., i,rel ecn lewerkti-wed-striid- rnet

veql inzet van het hele elftal'

ll, ljaiceraa

,lr, i

\l'ííi , i iL't-j L'

bond.shotelanwb
Lid. horeeaf

café - restaurant
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TCA
TAXICE,NTíqÀLE

AMËLAND
tpl,, 2121

vee aL uw veRvogí?
&K VAN EN NNFR HET VÉLD.

eeír $ssrïn
Exueeaus ,ííRaNANËG 4& N§5 7€t 2lío

'aqenbofg

NrEUv a-mss /
Reeweg 4
9765 Gv Nes-Àm

PASSAGIERSDIENSTEN B.V.

AMELAND.
TEI,EFOON}IUff]VG,IR

tel: 20CI1

autopatische in1.
Yertrntijden van
:reerboten
tel-s 6111

. autor*serverS::gen

7e4Éu. ég een ,{re/

LJT D S ÏR I JD P R O G R A P']IV] A

1981-1 982,

Zatgrdaq 28-1 1 .

10.30 Geel lLiit 1B
10.30 G;lJïr]r

Geel [/it 1D

Geel lLlit 1[
Geel [Jit 2e

Zondaq 29-11.
Akkrum 1 -
Harlingen 2

10.30 GeeI lliit !
Nicator
H arkema

Zaterdaq 5-12.
Geel hlit

'Geel Ulit
Geel [iit
Geel tJit
Geel líit

Zandag 6-12.

1e helft competitie

- Rheem Bergum 18
- de lJàlden 1C
( lnt-raten),
(:.nfraten)
( iniraten)

GeeI lJit 1

- GeeI tdit 2

- Hallum 2
5 - Geel Llit
0peinde 1A -

4
Geel- lÍit 1,4

0.voil .
|-

oovob.
O.V.b.
0"vob.

1B
1C
,,j 

D

It^

I,L

inhalen)
inhalen)
rnhalen)
inhalen)

-i].nnalen)

14.45 Geel L/it 1 - Black Boys 1

Dokkum 2 - Geel Uit 2
Black Boys 2 - Geel trJit 3

10.30 Geel irlit 4 - S.C. Franeker
Geel- tiJit 1A ( innalen)

Zaterdaq 12-12.

@
7&t{(*
N€s-§/rí
l€t;2?zo

Ceel- Llit
Gee1 lrit
Geel [,it
Geel t it
Gee"l- Uit

Zondaq 13-12"

GeeI tilit
Geel trJit
Geel [Jit
Geel t it
Gee-l_ trjit

Zondaq 2A-12"

1ti (lnhaien) o.vnLt.
1C (infralen) 0.vob.
1D ( inhalan) o. v. b.
1[ (innalen) 0.vob./.'lL (1nlralen) onv.b.

1 B (:.nnaten) o. v. b.
1C (innaten) o.v.b.
1D (rrrinterstop)
1[ (urinterslop)
2E (u.linterstop)

§port Vsresnt 1 - Geel tdÍt 1'1.45 Eeel lLjit 2 - D.T.D. 2'0.3,1 Geel LL/ib 3 - t.U.C. J
ïE i,lAlA.rL2 - Geet iJir 4
Geel- lllit 1A (inhafen)

l-+-.-...1 -- 4n 4.:ruu!ucq I a- tL.

Geel lLiit 1

Gee.l- Uit 2
Geel lLiit 3
Gee.l- llit 4
Gee,.l- lLiit 1A

inhalen)
inhalen)
inhalen)
inha len)
Ínhalen)

0"Vnb.
0oVob.
0nv.b.
0.u.b.

L

me/* /S&n
tàs uiÉ oQ#u*

"{
e



d"at

Éat

dat

-l^ +
LLeL I,

_l- À
LLó tr

rLat

dat

Ào{

gEr-Ut
dat Jan Kl-cin brjnn zijn abonnenent

van c1e geel-wit irrant had. op5-ezegrl

d"at hij no}, een lleel--wit lcrarrt kreeg
waar 3e frwist Ut? niet ins'bond en
,t,, ^uqÈ a o o o a . a

d.at hij na aflocp van d.e r,red"stri.jd. GW

1 - I{Íld"am all-e supporters bijna
nod-i;; had. om zijn achterband. l,reer
voI te krijgen

1:0 r,rcin-i1; is

1-0 no;; altijd- genoeg is

velen d,at niet beseffen

daqnrit blijkt dat cle bestc stu.ur-
1ui npg altijd. aan l;a] *aan, rnaar

zij ook altijd aanwezig zijn
-1-Jaap v/lt knieplicht vaak itkurftet

Bob net sliks aan keept

v/a wey bang is dat ztn auto g'e-
stolen worclt

c1ar, hij claelrom zrn autosleutel a/r
stuur vastbind.t
:.d.at §iqon IJ" gek is op bijzond-er mooie
por;ters met bijzond"er mooóe bloncle
yïquwen

d-e* hij ze neeneemt naar d.e:ka.zerne

d.at hi j ze d"aa,r. boven z 
f-n, 

trgd . hanSt

d-at d"at atr]ccn ma.<1 aIs d-e hànd er nod'
Voor z;it

d.at Tmr-is, I'rans grof te pirkken heeft
tiehaq

d-at hij itzrru-53ri strepen ín ztn nek heeft

d.at tijclens d.e interne teamverkiezing
d-eE2pupil1enals

. ,$ .1E.0Ë[ELTEAII{ rt rran d,e maand- uit
"d-e bus is gekomen"

WIE KENÏ ZE NIST
ríADïöc'Ptr€N i4E,Í f,ré. RlËT

I§KKÉE Ér{ flreï Duur,

" DE AFT§LAN§EÉ, YISHRL'I
A.T4ETE
TEr.2ó39

(-'\ tA- TEEGSïfifi^,
6PoefxLgbtN6

Dtv. K!*É{JReFt

YK5É TUÀiXLEBIA16

knieko"san - k,niebanden
enltdst.rlcke,rz

AurtotredriiÍ
Àrtreland
Agenr CITROËN - PFUGEOï

,Y*:o PÉNÍA _{4
binne,n - en br,iitn- * *
boondn'rotare,n 'F

REEWEC J, NEs-A'YI lEI*,, 2b§à

RuTo6i{0p

E 6à1 kffi
neË- amelanC

gezellig

#*
rt

Ym§. tn b,Ëöod,
en Aanke*
tz&M,

ktt*d'tti,pffif*
# fi?.JàfrsJsn*{r,! nas tai." !|*i**



OsrË reA4ÀN
Hs BBy c ËlcJïR t",rr4

tal: 43go

uw YÉRF en XEliAr{G6FÉetBUsï

/on -en Gtzondurecken

Ivliecenweg ]
Etren-Àmalana
tels 05191-2051-

_lé,öll

$poEt-§rnE -
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.U'AT ]S AiINTSTY II$TERNATIS.N.AL? .

Amnesty InternaLional is Ëen inter,na-
tionale beu.r cginqr die naleving van cJe
nEnsanrechten nastreefl. Zíj doet dat
icor te uerken voor de vri jlating van
3eu.]etensgevangengJ: mannen en vrourrcln
Cie, ii-raar ook ter u.rereld, qevangen
::tten an hun polilieke of religieuze
cvertuiqinq, ras r. taal, huidskleur ofl
sexe, r:its zij !een qeueld hebben g€-
:ruikt nl,Jepro0ageerd.
ierder u:etrkt Amncst,y voor eBn eerli jk
procqg'voo! a1le politieke gnv;E;Ëï;
=n in a1le gevallen tqgen marteJ-inqen
en rJ e doodsbral.,-------'-----:--Zi: baseart haar '..ierk onrlcrrneer op de
Jllv.er"gl" verkl.
'Jan de mÈns o

A " I. heelt nu rui-m 20i] . ilD0 leden in
1?5 landen, in 39 landen is eerr nationa-
ie aideling" Haar inkomsten bestaan uit
de giflen en cont,ributies van haar leden

Annesty j s een onpqr'!-iJlLiqe beueginq,
Annesty is ook geheel onafhankefi jk van
iegeringen, 'pofffi
ideoloq,ieön, i:edrijven e.d. De beueging
aanvaardt nok q€en subsidies"

--t- àVoor haar rr.,erk ontving A"I. in l976 de
Elgsnugp.rijsr in 1977 de Nobetpri js voor
de. _ure.defËí in 1g7g v"n ffi
i'laties àe Prl*j§_r,,oor dg Hense_!qechten.
r{ce Junt_ l,l l-.riór Amnesty s-teqjn'et?

le l',1 ederlandse afdeling van AoI. telt 260
";erkgroep6tn. E6n daarvan is.de u.rerkqroep
:neland" [/at dnen i.:Lerkqroepen?
- Zij qeven voornamelijk alqemene voor-

lichling cver de doelstellingen en
activilerten van A"I,

- Zj-j verzorqen iedere maand een schrijf-
avond.

- Zij zamelen qetd in en Lderven leden"

Tl _tf -.-.---- _," .LKTCNSLEtrA
ichri jf a',r_cnden ap Ame.l_and ;

fies - elke 3e dinsdag van de ma.and in
de Kardinaal de Jongschool (voor-
lopig) vanaf I uur.

-Hollum - elke 3e maandag van de maand
in Jeugdcentrum'r0ns Hol'l
vanaf 8 uur.

Uoorbeeldbrieven die U over kunt schrij-
ven zi jn aanue.z,iq + vertaling en in-
formatie.
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.:"r-f "qh!i 
jy"n ! De kans Cat re gerin-

il(:r-r i:rensFnrechten schcncjen r.crdl kleiner
als hui-r cluide.Ii jk r,.rordt, dat di e ,a[Eï -
11ilgiË zijn en dal ,-relen zich Ei rn!erus-
cve r mak..:n.

De -ri:stvclqc:.i'-' .kr,ic
-.r f cfl A'n"..-Lan,- := 1',JLetkt
:?!c -t r'\./tror:," J;lin--rJnr .
lezn zaL rf.:-rl.vindei
198"t en 31 raar.L, 19A2 

"

lrilt U aan een u€rgroep mee,uJerkèn?

[]íIt U schrijven voor gevangenen?

',rli1:! U. 1id. uorden van Amnesty Inter-
nationai-?

Déórvoor en voor m66ri in-f ormalie
(vert<ri.1 qen uan f olders, inf ormatie-
krant e.d.) is het contactadres van'de
uerkgroep s

Jan en Hanjo van Ledden,
H. Uisserstraat 5 te Ho1lum-Ame.Land
telefoon à 4295.

Uaaraan de tu, erk-
is de. campag.ne

tussen'i deeember
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iemand z'E mond

Lidmaatschap Uan A.I. Nederl-and be.-
draagt f 4Or-- per jaar.
Vo,or stqrclere.nde en minder.draagkrachti-
gen -f 2Or--l

Amnesty Internat,ional
Postbus 61 501 Te1" : O2O-847gls
3e Hugo de Crootstraat 7
1005 Hwl Arnsterdam.
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