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ktiel
geppy veltnart
w1L1y kooiker
frans hulsebos
fra.ns kiewied.
frans ter schure
wil bakema
ben d.e kruijff
jan kiewiet
mdi bloem
meinte bonthuis
id.s heerena,
jan epping

ËEN(GXEI) ïiÏrrE KERST"

Redacteuren van d-ag-, vreek- en club*'
bladen beleven tegón het eind" van het
Ë;-*oàiii3t<e ti'30-en, YrtI Kerstmis'
àadert, kerÉ en coÍlmercie kweken een
nostalgisch sfeert je en d-e lezer ver*
wacht ían zijn krant een artikel wa'ar'-
in aan het vèle dat al over het kerst*
verhaal en over vred-e op aard-e ge-
schreven is nog iets zinnigs word't loo'
gevoegA. Dit tetetent op zichzelf al
6en irëfe opgaa.f , hoeveel te zwaarder'
wordt die tàak als het geschrevene
niet alleen verband moet houden met
het ke'rstgebèuren, maar ook een acceÏ'*
tabele biJd.rage moet vormen vooi een
voetbalkrant.
Voorzover bekend- :"ías er ten tijd'e van"

Christuse geboorte nog geen sprake-va:i
ànigerf ei íorm van voetbal en als. d'a't

*ui.'irut geval l'ov zi jn geweest bliifL
het toch nog zeer de rr-raag of de en!js-'
lenkoren huà ttGloria in Excelsis'o
boven het gemeentelijk sportcomple"
Bethlehem §ezongen zouden hebben in
pfaats van boveà de velden wa'ar de he"-
àers hun kud.d-en bewaakten.
De figr.ren d,ie in het kerstverhaal e'i"l
ro1 slef en, bieden ook al heel rrieiniq
aanknöpingspunten vrat betreft d'e re] a*
tie tot hót-voetba!. Van d.e herde:: r's
bekend d.at r.;íi zl-ch naar Öe stal
spoedd.en, waa:'uit geconcludeerd mag
rryórden dat z,e tenminste over enige
conditie beschikten, maar aangezien
d.e legende wi1 d-at een oude, grrir,e
herder a1s eerste ter plaatse arrive":''
d€, moeten 'ffe orrs d-aar maar niet 3'1

te'veel van voorstellen' De d'rie koni-rt-
gen reden op kamelen, wat uiteraard
àf geen aanbeveling is' We1 brachten
i, [oua, wierook eà mirre meer waarui'L
hoo§stens d-e conclusíe va,lt te trekker:
d.at ze voor sponsor in aanmerking
zoud-en kururen trcomen ? maar d-aarmee
houdt het dan ook oP, ne as en d'e

ezeï, 'd.ie in.d.e koud.e stal a1 2000 Jaai
geled.en geen enkel ;elfta} in aanmerkj-::;
I met *aï, goeilö ïi1 zou men er schei*'-
rechters vóor het afd-elíngsvoetbal ui-''
kunnen recruteren. De heilige Maagd"
en net Kind moeten alleen a1 -vanwege
hun hqge graad. van heiligheid-, dÍe me'L

voetbal vólstrekt niet te ri jmen val-i"
buiten beschou'ving b1i jven. AJ.l-een
Sint Jor,ef, Cie als echtgenoot van eer:
maagrJ. in zeker opzÍcht TLJI i.91* levcrr
buif enspel heeft gestaan, valt , r:Li
het allèen in overdrachtelijke z,in,
met een beruchte spelregel in verband
te brengen.
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Neen, als er in clit clubblad- over
Kerstmis gesehreven moet woi'den,
dan zal het moeten gaan oYer u?vrede

op a-arcle voor al le mensen van goede
wiloo.
l/laar hier blokkeert Rinus Iiriichels,
een iran d.e meest gezaghebbend.e trai-
i'lers, dë d"oorgang, ',va,nt hii heeft met
nad.ruir vev"kon,Si.gdr' dat voetbal gey/oon
oorlog Ís. In :aLjn visie is Kerstmj-s
óan hoogstens a1s een tijdeliike
wapenstilstand te beschouwen, temeer
omd.at het omstreeks 2j december toch
altijd.'liinterstop Ís.
ne enige overeenkomst d.ie je tussen
de slal va.n Bethlehem en d.e v.v.
Geef -ilít zou kunnen u,rensen is, Óat
de club een plaats mag zi jn \r';aar
allerlei mensen, ongeacht hun aard"
en :tfkomst, qekoningentt en u'herd-ersrr,
ftossenee eïr "ezelgrt, elkaar otrtmoeten
en een ond.erlinge band smeden díe
ook buiten de sportheoefening voer
hen van bli jvend"e betekenis is"
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UIT }E SESTUUASKAMER

B-eno.erying, c,o ns.r.4l

Van bestuurszijde kan worden gemeld
d"at v.v. Geel '.Ifit een nieuwe consul
heeft, die van bond.s!'/ege belast is
met d.e geregelde keuring van d"e
speelterueinen en d,e kleedlokalen
rran onze vereniging en in het algemeen
het behartigen van d.e belangen van
de afdelingr vrààïtoe hij behoort c"Q"
K. No V, B. , afdeling Friesland ( I',V. B, ) .
?ersonalia: Kiewiet, Theodorus l,{.,
geboren: 1 1 mei 1959 te Buren-Ameland.
en '.rionende te Buren;Ameland., ',Vi11i-
brordusstraat B, telefoonz 05191-
2188, beroep: hovenier gemeente
Àmef.and.

H.H" Scheidsrechters
Ind"ien U verhinderd bent een wed-strijd
te fluiten, dient U zelf tijdig voor
een vervanger t'e zorgen"

Cle a-c 4ts spo rtvf i,elrd.pn

Zoals ook in de kleedboxen staat à8.r:*
gegeven, d-at de boxen na gebruik
( c . q.. bi j wed"stri j d-en, trainingen")
schoon achtergelaten dienen te worden,
verzoeken rij de betreffende personen
(spelers/trainers) ervoor te zorgon
d.at dit ook d.aadrrrerkeli jk gebeurt,
opdat degene die d.e schoonmaakwerkzaam-
hed.en in d"e dagen daarop uitvoert, niet
onnodlg extra lverk behoeft te d.oen. 
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KETSTCTO SS

Evenals voorgaande jaren is er mede
i.v.m" d.e i^,'i-nterstop een kerstcross
gepland op 2e kerstd"ag (t"w, zaterdag
26 december), d.1e gehouden zal worden
in het Nesserbos aan d.e Z',tarteweg te
Nes, startplaats 'oHet ilaze',veit i et',
tijd.sti-p 15.00 uur" I
De cross zal verlopen in drie groepen
te weten: senioren, junioren en
pupillen.

Zaalvoetball ers
Wij verzoeken d.e gebruikers het
schoeisel d"at in de sporthal geÖragerl
word.t, niet tevens als buitenschoelsel
te gebruiken.
Ook sportschoenen met zr,ntarte zolen
kunnen in de hal niet word.en
toegelaten.

Het bestuur'
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dat Jan Klein zelfs tijdens S,,Ínter-

klaasavond nog met z:-jn hoofd
bij Geel iVít was

dat hij die avond. ond.er de jaren
spe eld e

d.at d.e trainingen ond,anks al1es
d,oorgaan

d.at . . ... topseorer van Seel \:fit is'
dat Huurrd., S, op training zi;n rond jes

op. d.e brommer maakt

Cat Geel Wit 1 van nieuwe trainíngs-
pakken is voorzien

dat d.eze d.oor Sinterklaas zajr-
gebracht

dat deze Sinterklaas THE0I00R IIENGST
van d.e \[EGE te Nes is

d.at Bob een eigen erPieptt-show heeft
dat S.Y. ,El 

jn eerste klant was

d"at er qen nleuwe vergeler bij
Geel'!ïit is

dat Frans ter s, eoach van deItstei.lpboysgt is
dat Erik §. altijd moeilijkheden

met zijn veters heeft tijdens
de training,
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waard' om te t"eten:

Irr-icht:l-.qffq_cggr het a{gela.sten
van-, we d g-t,r i i,d en_"

Deze inlichtingen kunt U verkrijgen
d.oor tussen =\IRïJIAG-4.Y0NO 18"00 uur
en ZOliDAGi,IfDlAG 14 " 00 uur d e
WEEKENDSP0RTDïENST van het A"NoPo
te bellcn"
Telef oon z A2O-21421t, .

Vercler lcunt 1l d,e berichten van de
Rad,ionieu.,,.,sdir:nst beluist eren",
All-e elftallen van Geel Wit spelen:
K.N.VoB., afd.. Friesland."

V E R J A A R D A G S K A L E N D E R:

',Vij feliciteren:
.1 " R"P. van Lier, Jan Kleinstraat 4

te ltles op 3 december
2" R.G. Kienstra., lsillibrordusstraat 9a

te Buren op 5 clecember

3" P"J. d,e Éaan, Strandweg 34 te Nes
op 12 decemloer

+" E.Fo Kienstz'a, B" Bolomeyweg 1

te Nes op 16 <lecember

5. A.Y, Hengst, Reeweg 2! te Nes
op 23 C.ecember

--.6" P" Ytsma, Ballumerweg 28 te Nes
op 27 december

7 . D"v. d", I\{el j, Fabri-ekspad 7 te
Buren op 4 ja:ruari

E. G"G. de Jong, van Heeckerenstraat
3 te Nes op 9 jarLrari

g. AoF" Irtetz, iiooiv',eg 1B te Buren
op 9 januari

,0" L.A" Beekema, P. Scholtenweg !
te Br;.ren op 9 januari

11" H.J" Kuperus, Strand veg 48 te
Nes op 18 januari

t2" E.F. l\{olenaar, Ni-euweweg 17 te
Buren op 22 januari

i:. R. Rod.enburg, het Berouw 18 te
Nes op 23 januari

i4" R.v.d" Geest, Balhmerweg te Nes
op 29 januari
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filN ftËËíïZAALïoËRNCIat
Ilvenals vorig jaaruvorrlt ook +it
jaar riïcel: een zaalvoetbaltoerncjoi
georganiseerd" i.n sporthal ttDe Slenkeí
'be Nes, en we1 op zondag'ZJ en
maandag 28 december ao s.
Een leuke ontspanning na 2 verplichte
zonri.agen" 0p de 27e gaan de senj-oren
en d.e A-junioren van start, terwi j1-

d"e 28e voor de B en C-junioren en
d.e D en E pupillen is gereserveerd."
laar er d"e gehele zondag en maano.ag.

gevoetbald rvordt, is het natuurli jk
erg gezellig oin je ouders, vrouyrene
vriend.innen eh kinderen mee te nemen
voor aanJnoedigingen en alles :,rat ctaar
bij hoort" De kantine is open"
De 'nrredstr:i jden beginnen 'oeide ri.agen

om 9"30 uur, Daar elke ,vedstri jd
precies op tijd begint moet je er
voor zor-€te:n ti jdig aanwezig te zi jn.
Te laat beginnen betekent minder
ninuten spelen eïl daar is niemand
roee gebaat. De leiding houdt ztab,
n"1. naurrkeurig aan het wedstri jd-
schema"

Zoals je in:niddels wel zal weten
mag je niet met schoenen ;raàrÍtee je
buiten J-oopt in d.e hal verschljnen.
Ti jdens de wectstri jden zLJrL alleen
de spelend.e teams op het ve1d"
De deelname is d"eze keer gratis"
:I/ij wensen ied,ereen een goed. en
sportief toernooi toe.

De :^red st'rÍ j dleid"ing,

Zie voor reglement, spelregels,
teamindeling en wedstri jdschema
de voJ-gend.e bladzijde"
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REGLEMENt Zu,l,yOprtli,r,onnuoor

27 en 28 deccmber l98t.

1. De wedstrl jd,en worden zond.er rust
'-'..gpspeelö"

De wedst::íjden eindigen
aa.ngegever+,ti jd:.

De aanvoercler nroet zici:
d e wcd.stri ; d begint bi j
stri j dl eidirlg Yervo egen

toss met de lijnrechter"
4. Verloren €iegane ti jd bi j te laat

beginnen ,r:ror:dt "niet ingehaald"." ,

5" Beslissíngen van d-e scheidsrechters
zi jn bind.end, protesten worCen niet
in loehandeling genomen.

6. Indien 2 of, meer teams gelijk ein-
d.i-gen beslist, het doelsalcLo, Is
dit ook gelijk d.an volgen straf-
schoppen

7 " In alles wear dit rcglement niet
in voorziet, beslist C.e wedstri jd-
l eid.ing,

SPELREG.trI.,S.
1. Bij uitbal wordt d.e bal binnen

3 seconden ingerold."
aL" lle keoper brengt d"e bal binnen

3 secondcn on,i.erhan,i.s in het veld.
Er mag al-leen gescooï'd r.vorden binnen
d e z,l',e-rt e stippel-1i jn"
Doclpunteri- met het hoofd gescoord
t ellen dubbeL..

Lijfelijk contact is niet toege-
staan.
\,iisselspclcrs word-en om àe twee
minuten i-ngezet iria Ce keeper.
Bij rurnr- spel volgt 2 minuten
stra.ftijd."

6

op d,e.

) mr-n" voor
d-e wed-
voor cle

J"

4.

rtl"

7.
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:Het is aI ',ÀëÈr enige jaren ge-Leden
dat hct eerste van Geel_lr/it in de
F,V,B, speeld.e. Na jarcn rn d.e vie::d.e
klasse te hebben tevoetbalcl (cen
Ireer:.' aí jna irannpioc:i) zi jn ze het

eerst gr:degradeerd " ïn a.l il-ie je:,en
ls er irr d-e F 

" V " B. virel lvlt verrn d errl
of niet?
fn mi jn vr.oegerc jongensJ.Aren ben iir
op heel yrat voetbalvelden in Fries_,
land. ger.veest" J)e k;:,,nliteit vau cle
veld,en en iLe kleedrr_limten lict daar_
bi j soms heel yr'a.t -be y,rensen over_
iíeem b" v. d.e v. v. Eiauyrhuis " Oucl_
spe_lers van het eerste weten noi4 we1
lvat voor een accomoclatic ze claa::
hldCen; ornkleclen in een cafd, tlan
bi jna vi;1f minuten lopen naar het
veld, \r,,/a.ar je konstant d.e Ï:al uit
de sloot kon halen. Gelukkig is dit
ver'],:Cen tijd
Zo r-íjn er nog een k,slebcel vcreni_
gingen in Friesl_and, cl_ie momenteel
gceile kleeCruimtes én goed speclbare
velden hebben gekregen
Dii laatste vcoral o i_s het 1,!,€rk

gewe est va"n e en bi j:zcnd.ere Tilarre
n.1. boer Koekoek" Hij is dit jaa.r,
i;.it de aktleve politiek gesta.pt, oa_.
l_tcatr, en ctat vvist niemancl, hi; tevee!_
opclrachten binnen lrrecg van diverse
kluhs uit Neder.land.
\,Va.t voör opdrachten yra::en dat Can?
Bcer Koekoek houd"t zícb, aL ecn a,an_
tal- jaren bezig met het verbeteren
van de ,gron,Jstructuu:. varl voetbat_.
iral À r--Y er uuJl o

L)

Ook heeft .qi.i". zich gespec.i.aliseerd
cp het gebi.ed. van d"e afwatering
van -d.eze -ve1d.en. -

neeft ní; ook geen.koeien
op zijn bedrijf, maar ponyÍs.

--=t stappen van d-eze beesten komt
:ijna over.een raet het gedraaf en

;ehol.var: voetbailers op een voet-
^nl rral d Dat hr; l-n Opspïtaak iSuuv rrrJ

;eweest met Ceze Foi't}rts, berust op

:er: misversta"nd."
'','at zLe ik d.e laatste rellen gebeurein

:et hct l:oofd"rreld. van Geel-''l'/Íi;?
-ri i rrot -l Ïro o-; nt Ce _.:effnefken t eJLU vu;q vuó!

;ertonen van een F.V.B"-veld vöer
enkeie ja:'en teru.g. Ijr is iets mís
::iet l-: af'atering en d.e stm:tuur
van d.e bod"era is niet goed mecï'"

flc heb daa.rom al konta]<t opgerromen

nei lret bedrilf KOEKOEK B.r/" en hi j
is bereirL orn naa"r Àmeland te komen,

:tii:s -iede::een er mee E,ccoor:d..gaat"
laarom r,eg tk tegen all e Geel-tríitters:

Li- ;ntrekl<er.

wat bi1ly ball tussen
hoord.e e

off sid"o

helemaal-niet

benjegek

dond"erop

afseit
' konjed.rbij

ge'woon

br:utenspel

het publiek

J
<-

-J
:

^ Y'''4
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De Jonge Seni'oren Liaren eens in hun
goed.e d.oen

E1r werd.en dan ook prompt kampioen.
=,/oor lturr, prestatie op d-e groene zoden
Werd. lten Coor Àarureper 0udi nieuwe
s)rirtj es aangeboclen.

Enr ze l/aren wat'ralijs
Met d.e mooie hend.jes van fJs.
I,Iet Geel*l.tlit L was het maar pet.
L:ie werd.en maar noci in lnrn hemd
-^-^L6Eíe [/e

En omdat d.at ook niet veel meetr lras
Daehten zeg rrlie shirtgl korten on_q

nooi van 1l3sil.
Xe heren hacld.en ven_loed.

Dat J.S" ze niet nod-Íg had. nu, ze niet
in de competitie meedoet.
Maar d.ezelfd.e jongens die ze verdiend.
had"d.en net scoren
Spe1en nu bij d.e ii..Ts1ioren.
En Ís het nu niet sneu yoor deze
-trnuI.l_en

Dpt ze moeten spelen in Geel-!trit lrs
afgedankte spullen ?

ltlee, jongenp yan d.e eerste elf .

Dat gaat niet vanaelf,
3::eng d"e shirtjes dan ook iaaar vlug
Bij de ii.junioren terug.
Jullie moeten naar proberen
Wecr eens te promoveren,

Ja, verdien ze zelf een keer
l,h d.raag ze d.an met eer.

3e SnU.Po porters
t_vcr,ll tle iio JUn.l-Ofen.

bón8sbotalanub
11i1 bolcotf

cafó - lg3taulant
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telr 2001
autooetische La1.
vertc.tLJdlen vaa
veerbotea
tela 61tl
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3Ërqq5€,ft€ WR ttËï fr§eftiury
Crrla-ngs werd. op een zaterdagavond'
lzat besloten door enkele bestuurs-
Ied.en om é6n van de vj-er wed-stri jden,

die zondags gespeel d. zouden .'rorden,

eJ-snog af te gelasten.
lfu was er wel iets voor te r'eggen om

ile velden enigzins te sparen voor een

komplete orYernielingtu, d"àt in verband'

net de overvloed.ige regenval van die

laatste d-agen. , d-ie oP enkele

plaatsen, vooral op het hoofdveld,
had" gezorgd voor bedoorlijke drassig-
)r ai À

Iïet "ged.upeerde!e e1ftal 1líes 3

het vierd.e o 6

Nu heb ik er geen moeite mee mij bii
een besluj-t neer te leggen, echter
in dat kader" lvil ik toch enkele

suggesties voor het Bestuur naar voren

brengen.
1. Laat Ue voorCat U besluít een wed'-

strijd" eruit te halenr: rich ad-

viseren door een terreind'eskund'ige ;

indien geen consul is aangesteld.,

pr:aat d.an met iemand díe versta^rld'

heeft van de velden, bijv. één

d"ie de velden ond"erhoudt;

0pm" Mii werd in ieo-er geval (door een

d.eskund-ige I ) verteld- dat het in
feite onz.in is één "red-strijd' af
te gelasten; het veld is df wel

of niet besPeelbaaTe a.nders is
z",elfs één ^iedstriid a1 of niet
l- arro o'l ?U U V V VJ .

Op d-e zaterd.agavond besloot U de

rryed.stri jd van de A-junioren wel te
laten 'Soorgaan; is het voortaan niet
wenseliik te kijken welk e1ftal nog

d-e meeste ,ved.stri jd-en thuis moet

spelen"

ftn"ygr*#rm'

w* &#€s.e fue-r'rfiAfi* i4É&c* *,n-
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Kljk ook naar totaal aantal te
weilstri'j de.R B

selzoen 1981/1982 bi-jv. 
Í" : ïZ

spel en

3" Àchteraf is gebleken dat ook cle

A- junioren niet hebben' gespeeJ_d,

omd,at de tegenstander (F.V,C.) met
vervoersprobleflren te maken had., om-
,1at clie jongens zouden meeri-;den
met hun seníoï"en (voor dÍe zondag
tbgenstander van het 4e!), clie
echtey niet hoefden te komen,
zoals reeds gezegd" probeer-b U

dus vooral öf tijdig af te bel_len
öf ae zondagochtend af te rva.chteng
Geel 'riit elftall en zíjn r:ok .,rc1

eens tevergeefs afgereisd of van
d.e boot gehaald op het laatste
moment 

"

fs hei niet wenselijk een derqelijk
Bestuursbesluit te nernen, nad.at
met de iretrokken elftalleiders
overleg is gepleegd! Het komt dan
zeker aanvaard.baarder en demo-
crat i scirer over 

"

Ilet is naar mí;n oorcleel ook wen-
selijk om, a1s er echt één ,r,red"-

strijd oruitt? rnoet en U voorbij
zöu gaan aan punt 4, dat te doen
door loting of door de competiti-e* i
belangen op dat moment erblJ te
betrekken van een bepaald, elftal

Hopeli jk kunneh ,i,iij hierdoor allemaal
wat tevreden.er zLjn over het hoe en
waarom van beslissingen ínzake
afgelastingen,

Wi1 Bakema,
namens het 4e elfta1"

4.

:' ' -. ' ';': :..:; ::
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1. Ziet U schuine

Uw zoon scheert
bieden,

(r*rvrrnos)
strepen op Ik schqm
zidn, Iirekt ver-

te1 r

2. Het beeld heeft dubbele contouren.
U geb:ruikt teveel alcohoL, pro_

J. U heeft rael beeld maa.r geen 6p1uid..U kijkt naa,r een etonne fÍ1m-uit
792L.

4. U heeft helemaal geen ontvangst. :

I(ijk eens goed. na of U wel een
TY-ontr,ranger bezit.

5. Geen beeld ry1ar we1 gl1uid..
Iomkop I U zit voor d.e achterkant
van het toestel.

6. Geen beeId, geen geluid., maar
toch is het toestel ingóschizkeld 

"De stekker is uit het Àtopkonfufci
gevallen.

7. Geen beeld. maar wel- een zeeï
n:ooi geluid..
Pas op; U luistert naar d.e radio.

B. Het"beeld d.raait steed.s, maar hetqeluid ontbreekt.
Weer dom. U kijkt i:aar het sluit_
venster van. de wasmachj:le.

AÍTy. u zl-et alleen maar sneeuw.
Het is winter, :

10. Het gebod.en progratr)ma is uÍterst
slecht.
Uw toestel Ís volkomen jn ord.e I I
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ook langs de lijn)

Mag: een speler achter de doellijn staan
in-het gpbied_ tussen doellijn, d,oeI-,
pa1bn, doellat en het net ?

Jar. d.och aIs hÍj.in die positie de
doel.verde{iger hind.ert, is d.qt wan-
ged.reg, De scheid.srechter moet dan
affluiten, d.e speler een waarschur,ring
geven en het spel he:rratten met een
scheid-srechtersbal op de plaats waar
de ba1 zich bevontl op het moment van
affLuiten.

Vanaf de oprichtíng in 1966 heeft de
§,C. Nes-Ïuren een belangrijke pl-aats
Íngenopen j.1r het. Ameland.àr Spoetge_
beurerr,
ïïoewe1 voI3-eyba1 de afdeling is, d.ie
hetr,meest j.:: de publiciteit komi, be_
staat er d.aazrraast ook nog een bioeiende
gyru,rasti.ekafdeling met + 100 led.en,
v.erd.eeld,over 5 . groepenl
Behèlve d.e §leuters, d.ie op cionderd.ag*
TlCduS:oefg$g en de 2 meisjesgroepen
d-ie op di{ p:aaag oefenei ,íin à,
nog 2 d.ame\-, .feli.ngen.
0a d.insdagar.-;r:.d varl T tot B hdbben deIoud.ererr d.eï""rs hrin grmuurtje. Ont-
sparudng is cierbij het belangrijkst.
Allo spíeren krÍjgón even 

"rrr"lu,ï=i 
-

d.mov. verschillend.e 1oo$oefeningerc
s6 

.!! geondgmrastiekft. Toestellen
word.en niet gebruikt. Daazr:aast is het
spetr ,een belangrijk ondErdeel vd:r d.e
1es,
Yan B tot 9 zijn d.e t'jongererf d.arnes
bezig. HÍer word.t meer prestatiegericht
gewerkt orÉlr &àít buugr ringen, rek-
stok en springkast.
0ok, hier als lesafsluiting een spel.
Àan het eind. yan d.e traini-ngsperiod.e
geven de kleuters en.ë» beiàe meisjes-
Broepen een d.emonstm,tie voor oud.ers
en belangstellend.en.
Iit-: seizoen ligt het in cle bedoelÍng
om een spelmiddsg evenà.:,eel geeornbj:reerd.
met wed.striJd.en te organiseren waa*rarr
ook prijzen verbond,en zijn.

vocrR

BFOoÈ-BANKET
lJS ea ecí LEl(KeR
Ëakje È(orrls

NqFR Uw WAR,\€,

SRXKER,

h*i""à
uao h"pckerenslr 3

rrog,eli jkheid
goed" en gezell-ig ci::er"

AAFTEi!V§^&,
Etr!ffi

GËI{OON GOEb

'anh&rrenstn s. nes. t€,l , àt}a

HOTEL. CAFÉ. RESïAURANT

,,fru i{[ob"
Yoor a1 uw bruiloften
en vergad.eri::gen

Tevens d.e

voor een

ïh.BEOOWEE HOOFoWÉG I' BUN,EN ?6L.E8I

br. wa.onh,srs

VD.bRINK

in Lct L."Ëje "r*
-//' tel: QlQl /
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Ie afdelisrg vo11eybal bloeit aLs
nooit te yoren. Qr het ogem.blik zijn
er J trainiagsgmepen raar ond.er
leid Íng van cteslq:Edige rrrijrrilligers
zeer intensief gef,nainC uordt. yoos.l
de techniek krijgt yeel aandaeht.
Iat deze trai:rirag effectief. is blijktuit d.e uitstekenCe resultaten d.ie
d.e Sportalub op d.e tounrooien in
Wolvega ea Eeerewee.a haalt,nit jaar is cle club lid ger*orden .ran
d.e NeYoSo en speelt uet een è.nes-
en een herenteaa ia d.e coupetÍtie
mee. A1s uiewr toetred.ende club Ís
het gebruikelíjk dat de tea,ms im
d,e laagste afclelin6 starten. De
resultaten liegen er derhalve niet
ome Seide teams staan nog ongeslagen
hovenaan en een promotie zl-t ey
dus d.ik in.
Naast genoeud.e aktiviteiten worden
eï nog een drietal onèerlinge tou:r_
nooien georganiseerd..
Bovend.ien organiseert de Sportclu.b
e1k jaar de eonpetitie ilVo11eyba1
voor l-ed,ereentt .
Ieze competitie, d.ie d.it jaar voor
de 12e keer gehoud.en word.t, trekt
elJr jaar meer teamsr
Dit jaar kond.en I-J teams Íngeschreven
word.en rvaaronder J van Ame1a"n.3ia uit
IlolÏuro. Na d.e derde competitíe-avond
Iíjkt het ongenÈen spannend te word.en,
want alle tlptea.urs hebl,en al één of
neer verliespunten en vooral d.e jeugd.
komt ger^relàig opzettenn

ne sfuird na d.e ronpetitie avond
van 12 december is als volg*s
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