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Ïffi M§M.INGEN A}]{ N. S. C.

0p 1 mei L914 werd" de voetbalvereniging
troS.c, (iíesser Sportvereeniging) op-
gericht. I[et Jan Klein haak]en we
heriru:erj-ng€n op aan het verre, Tlaar
clierbare verled.en.
Yoord-at het tot oprichting van een
echte voet"balclub kwam werd- er op een'
veldje op rri)e Schorunrr, waer rnl
boerd,erij en vloonhuis van Foppe Ki-ei,riet,
aan d-e Ba11umerwe61 staan, gevoetbald..
Iit gebeurd-e vrijwel al-leen a1s d.e

jongens uit Nes tiruis ua,ren van vakantie.
Ook barigBisten tra.pten soms een paï-
tijtje mee.
Bij d.e oprichting werd Klaas d"e Boer,
broer van ex-hofmeester Piet d,e Boer,
die ond.eruií3zer was voorzitter/secre-
taris er: Jan Klein penningneester.
fn rlie jaren heerste er op Àmeland" in
veel g;ezirrnen bj-ttere azmoecle, voor
sport en ontspanning was weinig ge1d.

beschikbaar en vocr weclstrijden tras
men op ,1e Amelander clubs aangewezen.
Een enkele keer trok I'i"S"C. in d.e

vooïoorl:.ogse jaren naar het vasteland,.
nat glebeurd.e d,an met d-e ÍrFries1and.r'
van Epke van d.er Geest en Anne Olivier.
l,len voer naar De Zwarte lia.zn en reisd.e
verd.er per fiets of, a1s .Je gfstand. al
te groot waÍr peï gehuurd,e bus. Ile
eerc.te uitwed.strijd i,ms tegen St. irrrna-
parochie. Ie ÀraelanrLers moesten vocr
het eerst in hun leven op een klei-
veld- spelen. Bovend.ien bleken d.e St.
À:ana-spelers bij het intrappen zo
hard, te kururen schietenróat Piet
Elgersma verzocht om van zijn taak
a1s d.oelnan ontheven te r+orden. Dat
}<on natuurlijk niet en achteraf bleek
het al lena.a! et;4 mee te va11en, want
de gastheren trapten harder en Lraren
in technisch opzicht meer nans, maar
de i'ï"S"C.-speleïs l*aren veel sneller,
vooral Wessel Ed"es, firt Lieken wel
duurrl«rienrnrr, l^ras het commentaar van
de St. .Ama-aanhang. Ia.nk zij d-ie
snefheÍd won Id.S.C" met;f-1 .
Een and_er niaal werd- 6ssl.genoqen aan
serie-wed,strijd.en j:r I'ïa1lum. Dqel-
nemend-e verenigingen waren Schier-
m.cr,rrikoog, Halii:.m, Stiens en l,tr"SoC.
1[a, afloop was er dansen in een hotel.
De itmelsrd,ers moesten echter voor het
eind van het feest op d-e fie'bs naar
d.e Zwarte Haan, waar het schip 1ag te
wachten, 0f het kv-arn Coc-r öe snel in-
vallend.e cluisternis of iicord.at d-e

blik a1s gevolg van d.e gËnoten dranke r

Z oA rZ,
enigzins getroebeld was geraakt

geppy veltran
wi11y <ooi,<er
fra:ts n:.sebcs
frarrs :<iervrec
irans ter s:hure
',:'i1 ba'te;la
ben d.e kr:i;ff
jan kier+iei
n:d.i bl-oen
meinte bonthuis
id.s heerema
jan eppiag



kasr nieÈ meer worrrlen achterhaald,
ua,aT na'een goed uur fietsen aaÈ-
riveerd.e het gezelschap bij een
hotel, waar v-rolijk werd. ged"ansts
men was rdeer terug, in Haltum.
Ook in }otrJ«;s werd. enkele ma,len ge-
speeld,, maer volgens Jan Klein ging
men d-aar niet zo graag naar toel om-
d.at de wed.strijd, da:rr nog wel eens
ia een vecht- of steekpartij wilde
ontaard.ep. zo r,rerd. het rieten kof-
fertje yan Sertus d,e Haan aens met
een mes d.corboord-.
Een and.er 5.p1iefd" uÍtstapje r+as het
bezoek'aan een interland" in het
Ol3rmpisch Staclion in Ansterd.a-ra.
Sertha iie }{aan wist vÍa hand.els-
reizigers aan kaartjes te komenn
Yanaf De Zrrarte Haan rc>cd" het gezel-
qchap waartoe o.mo Tjette Gerben
Soelens uit Buren beho,:rd-e en ook
Roelof Elgersma, rnet een gechartercle
bus naar Amsterd.a.m. Bij Henbrug vloog
tot aller schrik d.e bus in br and- en
men moest te voet verd.ero Voor Eoelof
Elgerseae d.ie een houten been had.,
roas dat te ver, maar geen nood., c1e

ook toen al kord.ate Epke van d.er
Óeest hielo. een passerend.e auto aarr
en zo qas ook d.at probleen op5p1ost.
Toen d.e ej-land.ers in ganzenpas bij
het stad.ion arriveerd.en ontlokte
het ordelijke gezelschap ààrr aen onl-
stand.er d"e oprierkings rrllet lijkt d.e '
StÍlÏe 0ngan69 weltt. Na afloop ovël?-
nachtten verschillend.e Àmeland,ers
bij d.e:grootmoed.er varl Jos Bulte,
d.e legend.arische Catharine !íiebenga-
3oe1ens. Voor het slapen gaan uerd,
uitbimd.ig gezongen on fedanst op
vÍoo1- (Catirar:na) cn pianomrzièk
en zang, (aochters).
Dat d.e jonge vereniging Ce zaken
serieus opvatte raag blijken uit ce
lessen d.ie Jan Klei:t irl een 1okaa1
van d.e lagere school gaf in spel-
regels en taktlek. Iaa::noor had.
hij een, aantal boekwerken aange-
schaft:àie hij nu nog met gepaste
trots toont. Aat hbt spel rmn NnS.Co
het pub)-iek r+ist te boeien valt af te
leiden uit d.e toeschouwersaantallen
op het we1il aan de bosrzad- bij hotel
Àmeland. Sons werd. een reeette van
f 2AO r*'.gehaa1d.. liind.er r.raarrlering
ond.errond. d-e voetbalclub van d.e
zijd.e van pastos3 Ks6'lxnan,
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clie er bij herhaling bezwaar tege:i
ira.a]<te dat Roons-Kathclieken lid
lJaren van een neutrale vereni5;ing,
het rr,rus in d.e i:oo,,gti"idai_ien .ran het
iiijke Eocnsche Leven toen een hecht
Rocris vereniiinll:s- en orlp,nisatie-
leven ais een onontbeerlijke trrooÍ-
r^raard.e .roor het bereiken van de
eeulri:rle zn,ligheid" werd. r;ezien"
Jan Kl-ein fungeerd.e ook als ver-
s1-a.gg:ever voor d.e nochrme:: Cou-rant,
0p aand.rang van r,rijlen Siltr< C.e

Iiaan heef t irij zijn artikelen ver-
zameid, '.:n in een schri ít ( een oud
geschied.enÍsschrift van lochter
Get) geplakt, Het ,,,ierC herhaald-e1ijk
ter l-ezini; uitgeieend. en telkens
met moeite teru;;;eKreaien.
nat ,le club oog nad rroo:: d,e noclen
van c1e kiei.ne zcl-fsiandige bleek
toen Piet de loer (;;-tr;?*."=t"")
Cie bíj zijn vacler ais bottelier
in d-ienst was, bij het "roetba.llen
eznstig werd, gebles-qeeïdr zijn
heen schoot uit d.e koq..,/ad.er de Roer
overzas' onmirlclellijk Ce economische
konsekruenties en LrrulcleB i?Wie ver-
goeclt me de schad.e, nijn nal.re
bed-rijf liit platrr" Het i\i.S"C.-
i:estur-Lr toog naar burgeuieester
j'blonei j, d.ie na enige aarzeling
toestemiling í.lef vooï een lijst-
collecte in lres d.ie j lOr- opbracht,
kennelijk vold.cend"e a1-c schad.eloos-
c*o'l l r'r .'e uv rlrraÉt .
l;ic,i:i veel ileer val-t er te vertelien
crrer d-e hir:torie \.an itT.S"C, r 1{à[t
.ïan Kl-ein en zijn vrouw Coba stel<en
el-kaar in woord-enrijkd.om naar Ce
kroon ais ze eennaa,l op d.reef zijn"
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*p woe,ns*ag 1í: februari 1!82 aan-

varl; Z{).i;i -'r,,3 in ,Je ka,niine óp het
sp*::tveià,

+ Ë.,ï_ jï Ii-S
I. 0p+ning

2. ]do tr:,1en

J" i:r;ekome* s;i*:l;en en ined.ed.elingen

zl. Verloon eigen hgheer kantine

) " Co.npeti-i:-i everloop

6. ;ieel,r:e1.::.rrg verbetering dorrche*
accon:oCatie

J, itolrdvre.:la:

E. iluiting

:

t*a-t-r-r -o-t

F:Snc tie en tte,r.gada+"ierep;slit§

§*izcer: 1?81 - L'r$2

,

Ieze iii als vc).gi vocr het zondag-

voeti;el "1t; kLas g'evijzigri.:

Ie !:ampioÉiiarl írr"r àe nrs. 2o J en

4, pr*rncv* Í:*1:i rL"i.,?,-Í cie /.pe kl-as Ki{18"

.11i- eel ïlir.rili *r lagig!. cle;zeirS"eert

na:rr àe 2rr ill-;"r,s viin d-e i'Vts. Iit
.li.t; iiii vcrb.;r:, ;:reii .,e b Íiit d.at

t,;"i,..u iilí,i} ,'.1-s, j;l-ei::r:en in het clist::ict
-lj,:.,ri. u:-'L ,l:inimaal 1.1 e-ftal1en
noet ueetaa,r:, ri:'-t v,:l.ens 4emaakte

aí';pri,r.lien uir:t i;.e afd.elíngen Groning;en

ïre:rii:.e err ir::icsla.nr].

Ie afc.. ï'rieslanri heeft besloten
voo:: het seiz;oen l9BZli}Sj nog'ont-
j:rek*e:rri-e elÍtA} iian co.< exira naar

cte ;Jív? te ]a.ten proÍnol'eren.
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wt* KËNJï Z€" Frrgr
lÈrÀ&?öót"eï"€N &q&tr &is. Ëlef

tgXK€B ef{ t{reï DLx.rR,

. DE A&tE LÀT{DEÉ YISI{RLS

<.'n FA_ t E E G§T tA ^*
6POÈïKLg§INÉ

DIV. KL.€U§BS&

VKllg TlJbt KLEbl,.i(,

knLj(a'Écn - kniebande,a
cnkeJst,rlckerr

&aeËobe«Ini§f
Ameland

*Í* Asent clTRoËN"PEUGEoÏ

Àgrlurvotvo PgNÍA H
5szrlKt 1X ' HJlowLbg?AJ

bïnncn - en buitan- *-re BuÍosHoF
haarrdrnoÉare,a ,F

C NËË.Afn ï€l : gà0§

ffi ffiïk6r3
ne§- 8fiÍtËlmnd

geze § I ig

#*
fi.^

vwa {sa éË&d
€n -b$nkg,*

fi,e,e.É,

tut*swff§fpg§3r6y

.# -ttu..uénsàm#f 
t wS tËi Í/31s#



E.

OSTE RI4Arrl

,; : ilrr.

tlw rG€S aÍr &fffAeËgsËË,+?Ài*?

\

,S@t§req'l-

ffi
stEDElLr,xIr§E r'nolry*turosauw

rekeala6 oonrant ,.*..:poalto rs
hypothekm slnacr.ekeai:eg€a
fÍranaieíags pargr lenÍngsn

kacwe€ c efinaire tgtWrpp
hrrgrnl@lt z gt6, zI ses-A.u€land

(Jw
6LNGER, il TUJREN

ïEt"; 9666

?jes. mesurgmw§& ff

d m **hËfok-shu**ry*.t

W e{mrr**#ffi ffi *w#-4sa
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d.at erg veel Geel-l'Iitters aa,n trYolley-
baI voor ied.ereenre meed.oen

d.at ook rur ïreeï de competitiestand, is
opgenomen

dat Jan lflein (roS) niet aari 't vo1lqr-
bal1erl is

d,at Janco van Oss d"e enige A-jrmior was,
die aan d.e Geel-Wit cross meed.eed.

dat d-e Àrs zich wel zullen veront*
schuld.igen met de dood.d-oener gr}Iisten

wij veeltt

d.at bovenggnoemde Janco ook als enige
speler op de trainirrg verseheen

d.at d.e overige À-junioren hun trainer
IJs behoorlijk in de steek teiten

aa* ae Ars in hun hemdje staan (l)

d.at d.at komt orcd"at GII I irr rrhuÍr'shirtjesrr
voetbalt

d-at Bob rnet d.e arreslee d-oor Ballum
d,averd.e en

d-at die arreslee op ho1 sloeg (Son-niet)
d.at Meinte in het oud.ste huisje rmn Nes

woont

dat d.e spelers iran GW I a1 in hun broek
schijten a1s ze a11een nog ma,ar aan
GW 2 d.enhen

dat GW 1 in-een oefenwed-strijd met 5-0
klop kreeg: van het trrreed,e-

d,at er bij GW 2 spelers meed.oen d.ie nog
wel ts r,iillen vergeten dat rt
trainen no:ma.al doorgaat

d.at Chris een racefiets te koop heeft
!íeet jij d"q!, dat f 50r- is Chris

'?b

d"at ïd"s' met volleyballen achterste voxen
telt

dat tijd,ens d,e jaarwisseling op Aroeland
in één keer 100 leren trainings-
ballen zijn verschoten

dat er nog nooit op Àmeland.. zo snel 100
ballen zijn geschoten :

d.at Mei:rte geen oïen meer arln z'n hoofd.
heeft

d.at er een kloothommel met d.e sleutel
v/d. copiebus over tt veld vloog

d-at <le zaalvoetballer níet afh zaalvoet-
baltoeznooi mee mocht d.oen
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FEEL U'.ï.1 ZAALUUEïBALï0ERN0o ï,.

Geuoontegettouu uerd op zondag 27
en maandag 28 december van het vorige
jaar uieer een zaaluoetbaltnernooi
gehoudenr

Zondags verschenen 10 teams, samen-
gesteld uit de GliJ-se.niorenteams en

de A-junioren op het harde groene
zaal v oet,balve 1d.

Er ulerd sportief gestreden. De eerste
tuedstrijden misschien een beetje on-
uennig, maar hoe verder het dagrrlaarte
ging zoVeel, beter uerd er gespeeld.
-aLen Dtessure ulas ar.en ueI voor
flleinte Bonthuis. Hij deed ruim 3

minufen mee en toen uas hij aan het
ei'nd vart zijn mi.litaire Ioopbaan,
vrij van alle diensten.
ïopscorer van de eerste dag rrrerd

Simon 13nsen, hij scoorde 7 maal.
Dank zij het feit dat de scheids-
rechtees/lijnrechters de zaken goed

in handen hadden verliep a.Lles op

het veld goed"
:

N.ieuurt je voor het 2 daags toernooi
uae ulel het gebaar van slager
Ben de Kruijflf uit Buren. Hij gaf
zoaLs met grote letters in de hal
te lezen i,.ras de tttrJedstrijdbal".
lvlisschien geen bÍ jzonderheid, maar ulel

:::'i::l ï :ï,"§-ff".;:ï:;::,"_
uedstrijden ook in te voeren.
De uitslag van de eerste dag maken

rJe niet bekend, ook niet zo Brg
belangri jk. Belangri jker rr.las, dat om

5 uur Íedereen tevreden naar huis ging.
Ook moet nog even uorden vermeld,
dat het publiek hun favorieten die
3e kerstdag niet in de steek heeft
gelaten. i'
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HOTEL. CAFÉ . RESTAURANT

,g [oh,"
Voor al uw bn:iloften
en vergad.eringen

Tevens d.e niogeli jkheiel

Th.BEOOW€R t{ooF§wÉG t, guREN ?6L.zl8l

bu *a.onhurs 4 I

,V.D.bRINK, ruM
/
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voor een gr-:ed. en gezellig dj:r*r,
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Geschat uerd dat er bi-jna eyenveel

mensen op de tribune zateq bij
een kompelitier.ledstri jd uan een ere-

lvl aandag de 28e ulas de toekomst van

Geel ï:Jit aan de beurt . 0m 9.38 uu"

rrlerd er ge start met de E en D pupillen
een stel zeer enthousiaste sportieve-
lingen met een enorme inzetr 1

De strijd ging tussen de- ploegen-

Ajax, PSU, AZ 67, FeÍjenoord, ïu;ente

en Utrecht.
Ir rrlerd fe1 gestreden, de geuechten

om de bal ularen hevig. De leiders'
vuurcien hun ploegen tot het uiterste
op en de uits&aqen rraren dan ook Vaak

verrassendo

Uiteindelijk uaren het tr,Lee ploegen

die er een beetje uitliepenr fi1.

Ajax en Utrecht, zíJ uerden 1 en 2,

AZ 67 r.,lerd 3e, pSU /te en Feijenoord
en Turent,e deelden sportief de 5e plaats
t s liliddags r.rlas het de beurt van de

C en B junioren. 0ok hier;streden de

teams vaak fel en hevig 0m zo'n goed

mogelijk resultaat te behalen, hetgeen

uiteindelíjk resulteerde in de volgende

eindstand . '

1. Cambuur, o1v Chris R., 2" Heerenveer

s1v Llitlem K, Ueendam, o1y Hessel. K,

4, Geel [Jit,'o1v. Joep 0, 5. Groningen,
oIv. Simon IJ.
0ok op deze tu.ieede"-toernooidag rr.lerden

all-e uedstrijden ueer door gediplomeerc

scheiddrechters geleid.
0ok uaren ar ueer vele toeschouurers

te verr.r,telkomen op de tribune, zadal
ook aan het eind van deze dag gez'egd

kon rrlorden dat het een geslaagd toer-
nooi ri:as an volgend jaar zeker uleer

herhaald moet ilorden.
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heL g elteLejoor qe§?erre
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EN M-ET 2L/22 TEBRUARI AgB2.

ZAIERDAG 16.01

T0r

74,45.Gee1 'rli-i
1/1,45 G9e1 l{it
zoNrIÀG l-7:01

14.00 Xlrkrun 1
11. O0 I{a.rlingen
10'J0 Geel i,'rit
11.00 Nica,tcr !
10.10 il,Opeincle

aA.TEP,I/"G 21.-q1

Geel Wit 13 ínhalen
11.00 X,V.C" 2c - Geel 1dit.1C

zolrnÀG.24:91 l

L4.45 Geel Wit I - 3lack Boys 1
10,10 noklcr:n 2 - Geel Wit 2
11.00 Black .Boys 2 - Geel Wit ]
10.50 Geel hlit 4 - S.C. Franeker

Geel Wit À inhalen

aAmm49 40-q
Geel Wit 1B inhalen

10.10 Q9e1 tíit lC - FrisLa 3C

4qNnAcjrigr :

14.00 §port Vereent 1 - Geel \'Iit 1
14.45 Geel Wit 2 - D.T.I. 2
10.70 Geel Wit , - F.Y.C. ,
14.00 Qs I,íàlden 2 - Geel Wit 4
10.J0 Geel Wit 1À - FrisLa 1A'
ZAIERI4G 06-0A

Geel 1íIit 18 inhalen
74.45 Geel idit lC - tr'riese Soys 1C

ZONDÀG'O7-O2

14.4, Geel Wit 1 - Ie,ngezwaag 1
Tr5mw6lc1"en 2 - Geel 1,1Ít 2
I'riesland..{ - Geel \,ilit ,

10.J0 GeeI Wit 4 - G.l\,VoC. 2
10.J0 GeeMit 1A - T§rnwàld.en 1A

zatEPo4G 13-0?

Geel Wit 13 - 3e Quick D 2 B
31aur^r Idit t 54 1C - Geel l{Ít lC

zolmiiG.14-03

Robur 1 - Geel 'rii:'-t 1
GeeMit 2 vrj-j

10.,0 Geel Wit J - Robur 2
10.10 Geel Wit 11 - Trlmwàlden J

Geel Wit 1/r ir&alen

zATElirÀG 2().,i)2

ïilhaalproErarmla

zcldDAG 21-02

Irrhaalprograrnma

Yoor d.e pupillen (nf, Ue + n)
geldt tot en met 20-02-1981 d.e

winterstop

aao^oooaoo oSoooo.

BIÏ,LY BÀI
hoord.e c

tijclens he*

zaal toernooi: í

13 - R. Sergum
1C - d.e l'Iàld.en

- Geel l{it I
2 - Geel i^Jlit I

] - Hallum 2

- Geel ldit 4
1A- Geel lfit ,

13
1C

1/t

I ekkerwa::rnhi erzó*\]
tisomtestikke
trapemtegentd.ak.

wis sellenirn::nnn

pïeueueueueueueu

d.ebalisvanben

watzegj eneed.ieisterniet
en 
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d"e -kerstcross:

I
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verrektekoudhier
hijkanjedrruelafrrcieze ,D,
laaJsterond,etotrnorge \'.!'J

,i\
ookaand.ewand.el ,1 \

jekanhierwelomglije fli, \huppiepuppie jttffl
need,ieschaatst .__a-***,n _JJ
al jarennietrneer

tttiiq-'t 
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K E R S.-i i R Lr S S.

0p 2e kerstdag (zaterdag 26 december)

uerd in'het Nesserbos aan de ZrLrarte-

ureg te Nes de jaarlijkse keretcross
gehouden.

Het Hazeureit je rrras zor.,re1 de start
als de finisch.
Nadat de paden verkend uraren en het
parcourd uitgezet uas, kon er om

onqeveer 15"30 uur uorden begonnen
:

met de ve1dIoop,
De bsdeí* uras bedekt met een laag

sneeuuJ hetgeen het lopen bemoeilijkte.
fr r-rrerd afgesproken dat de pup111en

(r en o ipups) 't ronde, de C en B -
junioren 2 ronden en de senioren
en A junioren 3 ronden zouden lopen.

E Índklq§:§r:LBg:

P upl llel:
1, f dujard de Jong
2. Johnny Ytsma

u en u .lunl-oren3

1, llark ErouLler
7. Andra de Jong
J. P].eter Ytsma
4. ïonio' Brouuer
5. Paul- vd Haring
6. Rene de Jong
7. Rein vd Gee'st

SeniorenÈ

(6.4T min. )
(2. oo min. )

C- jun.
It

It

il

ll

It

,t

I , Z:' mi-n
12,-1 4
12,33
'13.05
t).31
1/r DC

1 4.50

1n Foppp.lviolenaar
2. George lïolenaar
3. Ui1lem Kooixer
4. Bart fllolenaar

16.80
4 e En
I U r JU

I i . UD
4"7 ,n

ITI]-nr

ll " Junioren;
1. lanco ven 0s a a a'l

A antal deelnemers:
Pupillen;2
B/c junr; 7
A jun. ': 

1

Senioren: 25

Bij de $enioren deden enkele niet
leden mée, die zeer verdienst,elijk
liepenr fi.f. Piet Rijpstra en Frans
Hulsebos, resp. tijden;16.55 min. en
18.23 minuten.

*X*;, \\#-@ei j1eazoz \ \
àes, étanJ.est.e \ \

olíoliebed'1r
l*l,zel$zsak

BLOEMEN
Ysn
BLOEMENgOETIÈK

pe[iEzia
el«:lusie$ aarder*au.L

, kanddeiansi,§ss, ki: ,ifa$

Paviljo€/l

*bo*Zrcyffi,/ - -*'X

- 

à*#\--fi
--/-/ 

cL''idelI[z zaÀL

Ladns osd . b*rgrtd.ddÀ)sg j 5 bonarr

B0r,lv6rDR,3F 
r;lv i lde n \f a E? k§§

voor ai uw
BCII"\ii^lEIilrEN

eigen
architecti:ur

teYens verzorging grafwerken
en taxaties

l;Il§-éi'1 t*Lt?137 * 2191
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IE SUPFORTIINSBUS

r'ldat een rot leyen hetr Ík toch eippn-
lijk :tr roept plotseling een nan in
d.e stampvolle bus met voetballief-
hebbers.

liet rnrordt sti1, vrouwen beginnen
ond.erd.rukt te giechelen en al1e pas-
sagiers proberen op hrur tenen naar
voren te kijken. Daard.oor ontstaat
een wiebelend. geheel van nieuws_
gierige mensen, d.ie b,Íj <j.e eerste
scherpe bocht door elkaar heen vaIIen.
Ee.rr klein ventje valt EiHend. naa,r
bui-ten" trZo, dat is weer een meeBter
nindertr, glimlacht d,e jonge moed.er

verlegen.
trJa nermorrwr ik ben bijna van d.ie
puÍ.stjes af. fk ben blij dat het U

opvalt l'g zegt een tiener.
rrWat een rot leven heb ik" toch eigen_
1Í51art, word.t opnieuw 6proepen. A1le
passagiers zijn nu snel opgestaan.
De scherpe bocht blijft eehter uít.
De bus rijdt nu richting Holwerd.
Iat is vreemd., .want de bestemming
was Doldrun. 0p d.e pier aangekomen
geniet men van een sclritterend. uit_
zícht over het wad.. )e supporters
zijn opgetogeng d.e ouderen herinneren
zich de schoolreisjes van vroeger
weer.

lillen begj.nnen 1uid" te zingen.
liEr kout maar geen elnde aan clit rot
leven I It

word.t er roorin rTeroepen.
Itwie i.s toch d.ie man ?il, fluistert een
oud urannetje.

te/' ??9Q

tuto€Rw€q 3.



§iemand. weet het.
Alleen de allerv,oorsten l«i::nen het

weten.
trEen, tr,ree, ttriee wie is d-:ie raam- lrr

schreeuwen d.e passagiers in koor.
Ze slaken opgewond.en kreetjes"
rl"an weqrszijd.en is er water, zo\Íet

het oQg kan zieno
rtlJie {s toch d.ie man?s herhaalt

het mar:netje met een ongeruste klank

in zijn stem.
rfnit levèn heeft geen zin meeïr?.

Pas nu realiseren r1e supporters

zích, dat d,e warrhopige stem hen

bereikt door de interccm van de bus.

Voor de tweed.e keer rollen ze over

elkaar heen, te::r^iij1 de bus een É

scherpe bocht maakt.

Dan verdwijnt hij in d.e golven.

W. Sekema

a e o o o c § o o o r c o c § o o a c t a a a 9 r 0 0 0 a a aa

Y00R IE 1^,E}STR.ïJI

Eet rï nooit vlak voor d-e i*'ed-
strijd.. Zorg er voor d.at tussen
d.e wed-strijd. en d.e maaltijd. on-
g€rreer 2 ur:r liggen.
Gebrrrjk voor d.e r",'ed.strijd- nooit
alcohoJ-. Alcohol ver:mj-nd-ert nI'
het liestatieversogen en werkt
voorr:a,nelijk op het zerxrwstelsel,

Gebrr.r.lk voor de wedstrijd weinig
vet. Vqtten zijn moeilijk verteer-
ba.a.r.' Ook hard.gekookte eieren
vragpn voor d.e verterirrg veel
calorieën en die zÍjn bij sport-
prestatíes to hard. nodig.
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ffiffiffi..
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is ook in tru l.G! n
dichËbij
hoof dweg 4

crÉàR, lvlETZ aV\
ELBElrAm

Ie spits van d.e GEEI-}Yf? -oe:ien.

Be spits van de G§EL*WïT clen.eïl,

Draagi steeds in bed zíjn voetbai-
schoenen.

}an rs hrj ín z:--jn ri.roorn d"e held,
De grote held op tt -roetbalvel_d.

Hup, GEEI-VVIT cerren, hup 1 'l Í

Roept enthousrast de heie club,
Dan schiet de spits met een knal,
ïtiel honde:'d. kce:r in rt doel- díe bal,
Eens hacl rle spits, moet je weten,
Zijn voethalschoenen glad" vergeten*
Dàt had hi- j nou niet moeten rloen,
Nu werd zijn club geerr kamproen.
Hij kocht tien paer reservesr:hoenen,
Die spits van de CEEI-II/IT oeneïl"
Dj-e zette ts avond"s zijn gew.i.j,
Na.ast rt bed heel netjes op een ri;.
En. op eeri stceltje naast ltet bed,
Ocík nog een extra voetbalpet.
Nu zi jn van all.e icampíoenen,
§teeds rrur;rrer ején: cie GEEL-!ïïT cenen"
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NES - BUREN.

Daar in de vorige krant 1n onze ru-
brieki hndere verenigingen op Ameland
helaas de naam van de Sportclub Nes-
Buren niet uas vermel_d, rr.ri11en rrlij
in'deze,krant Ce standen van het
volleybal voor ieCereen georganiseerd
door Sportvereniging Nes-Buren hier
nog eens vermelden;
Competitie ttUolleybal voor ïedereenrr,
georganlseerd door de Sportclub
Nes-Bure'n.

De uitslagen van de vijfde uedstrljd-
avond op zaterdag 9 januari uJarenE

De PÍnkiàs - Reanduit
10-1s I t- t3
De S1i jpers - Heisa
13-15 1s-8
Land en .ZEezicht - panicless soSo ur
nieL gespe;eJ-d
R onduit, - de B rancli ng
I -J- r'

4C n
t J->

i-l eisa - Labyellov
5-1 5 /-l:
Panicl;ss s.s.v. - de
4E a, 4- '1lJ-J iJ-O

Ixtra t80 - de Flnkies
44lr-13 J-t5

ILltem].kkers

De Lichtboei - De Slijoers
9-15 f, 4E

AchteruutdouuJats -
niet qespeeld
De Branding - fxlra

Land en Zeezicht

fB0
3-1 5 1-15
Labyellov - De LichÈboei
1 5-1 0 14-16
De T0teqiikkers - Achteruutdouurers
7-15 8-1 5

De stand van de competitie na de rr.red-

gesp. pnt.'8 
12

6 11
6 10
6 10
71A
B 10
6B
68
67
76
86
85
64
63
a2
51
71

1

a

n
Jo

4,
al

a

o

10.
44lle

tl.
13.
14.

lo.
17"

Ixtra I [] 0
i')c Cl i iroro

De Klok
le Zueetdruppelt jis
Fanicl-ess s.s.v.
Heisa
Arnelandia t B1-t 82
de plr.atcn
R onduÍt
Achteruutdourr.l ers
Dc Branding
Labyell-cv
De Pinkies
Ilr,. Ilektronicars
De LichLboei
Land en Zeezicht
ue j utemlkkers
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i{i eronaer resultecrt

1

A

Kleuterjudo vanaf ) jaar
17,.45 - 19.00

Jengd.juclo rrarraf 7 iaar
19.00 - 20.00

Seniorenjud.o. 20.00 - 21.00

Darnescond.itietraining 21.00 - 22.AO

Deze Q groepen
d.a,ce,vond" o.1.v,
leize (5e aan)

zijn aktieí öp rffij-
Ihr. E. Saldcer uit

Àantal leden J).

Nieuwe leden zijn altijd, welkom I
fnliehtingen tijöens d.e lesurerr, op
vrijd"agavond- tussen U.45 - 22.00.

ïIat i.s judo.

Judo is voortgekomen uit verschil-
lende vbrd.edig;ingssystenerr die aIle
m:i-n of neer als basis had.d.en een veel-

sterkere tegenstand.er op €err eoÍ]-

voucligp manier te verslaan door niid-
d"el van woïpen, klenmen, grgFens enz.

Ieze eeuwenoud.e Japanse verd.ed.igings-
systemen d.roeglcn verschillend.e namen,

zoals oca. ïaware, TaiJitsu, WaJitsu.
A1 d.eze methbd.en sa.menvattend. noemd.e

men Jiu:Jitsu of Ju:Jitsu (zachte

weg). Oorspronkelijk werd dit Jiu-
Jitsu alleen b,eoefend door d.e Àde1-

i
stand., d.e Samurai-rid.dersi neze kunst
steld.e hen in staat ook zónd.er wapen-

en d.e boeren en burgers eérbied.

af te dwingen eïL:zo nod.ig tot reden

te brengen. 1

-Lfn d.e'tueed.e Ïrelft:y&o dë vorigë*,
eeur,r bestud.eerd.e d.e Japanse student
en latere professor Jigoro Kano d.it
i::sid.d.els in het verrral gëraakte

Jiu-JÍtsu en,
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de rneeste eiiec-cieve 5-repen uit-
ki.ezend- 6p i:-l s;:,,r3 hanCelingen ont-
werpend, lL:-:rÍe ::. j een nieuw

-/.\systeer-; .--:I ( z:::.:c 1feË/ o lllJ
maakte aie:rr-an een spcrt, een spel-
vor'111, ock net wed.stri.ilen gebonden

aan re;els, welke d.oord-at zijn,hoog-

Eegradueerd.e 1eerlin3;en zrch in alle
wereld-d,e1en vestigen, thans naíenoeg

in i-ed.er land. bekend is. Judc is
d"us niet uitsluitend een r^reC-strijd-

sport, hoer,{eI d"e wedstrijcl een belang-

rijke plaats in:remenc Jud.o heeft
neerd-e::e facetten.
Ilet is zoals Jigrro Kano zci, een

training zowel van de geest (het

verstand.) als van het lichaam. Jud.o

heeft een hoge opr"oedk-mchgp waarcle,

.vo:srt het karakter en is van belang

:roor d.e ]ich,:rnelijke opvoedinii.

Juclo kan d.us bijd-:.lgen tot d.e lleeste-

.li jke en lichaneli jke vervclniakinl;

varr het ind-ivr.,l,. Eerst na C.e tt,reeCe

werclcloorlog be5or- jid.c z-:h ir-
ned-erland te .::tr,:i,.-:=.:e:-.
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