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Uitblinkers "

Er zijn in cnae àagen nogal 1^rat mensen

d"ie zicn zolqÉn xls.KÈn over d.e toekonst

van het voetbal in het algemeen en d,ie

van het Ned.erlandse voetbal in het bij-
acnd.er. Men wijst d.an op d"e snelIe uit-
schakeling van d.e vaderland.se elubs dle

meeàingen naar d.e dJ"verse Europacups,

op het eontra*teren va^rr Neoerla.rrd.se

spelers ar:or rijke buitenland.se clubs

en cp het feit àat de m:-mmie va"n Johan

Cnrijff, internationaaÏ nog treer schrlk
lnboezemt d.an het hele verjoagd.e Ned.er-

landse elftal bij elkaar.
Deze feiten ziJn ind.errlaad noeil\fi te
ontkennen, Éaar moeten we ons ml Baar

w1l1oos in d.e gelederen rran de doero-

deakers late:: opïrenerr? Is er geen erkel
teken ran hoop te t'espeuren? ia zeker:

Geel-Hit 5 I : Ik kan :r,e voorstellen
dat àe oppe:rrlakk!-ge lezer, die niet
gewend., bekrraas of bereid. is u,at d.ieper

ap zi-jn leki-uur o.oor te denken, verond.er-

stelt aat hei hÍer sen nogal zouteloze
grap be"crefto Maar ik haast mÍj u te
verzekeren àat het nij bÍttere emst is.
Vanaf.het eerste optreden in competitie
verband ran het vi;jfà* vaa GW is het nij

langzaan: d.uid*Liiir ge'r*ri1en, dat hiemee
een oË';wikkel-i:rxr ,;,:: gr^ng is gezet die
uitei"ndel:.1k de ;"e*d.in*: van het voetbal
als volksspcrï k;,r,;r h*1;e!.;enen; niet ran
het vr:*:'hai a...s ir+pxpo.r'u, urant het w'lnst-
-5ejag, àë zw::,r:ide'l-, dë ecrmptie, de

krant
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d.oping, het geve}d. en d.e onverbloep-
6s s3ininaliteit, clie d.aar hoogttJ
vlergr ku::nea nog sleehte eLoor e$i a
atoopbon veraíetJ.gd. nor.rd.en en dpe:s-
oa is het naar beter d.at cle topvoet-
ballers en hun bestïrursledea i.:e
treedrachtige saeenuerking hun wad.er-
zíJd.se busiaess oE ueep helpen.
lïeen, a1s het voetbaL al_s volkssport
reer yi1 oplevea zul-1en er spelers
moetea opstaan aLs DevLd AppeJ"saa
en Peter Fomer en coaohes als
lntoon van Klaas Oud..
!Íat het viJfrte eLftal uekeLifts J-aat
zien is nLet rie gebnrikellfte eehop-
ea seheJ-dpartiJ d.ie oas i.:n ile ere-
clivisie rror'd.t voorgesehote]-cl door
22 epelers rlie er uitsluitend. op
u.it zijn hun eigen za.kken te vrrllen
tea kogte rra.n d.e geaoaciheid" van hun
tegenstand.ers, hua elgen transfets-
uaard.e op te viJrelea ten koste
va.n trairera, sehelàereehters en
clubbestuurd.ers.
ïn het epel niet a3-leea, maa,r ook
ln de voorbereirl'iqg: op d.e wed.etriid
en bij ae (fangÈurtge) nabeepretiag
treffen rre eea eleaent a€,rt; waar-
va.re aÏ.geneea yerà veroad.ergteld., d.at
het sind.s d.e H1èd.elea'usea uit oage
ouLtuur verd.renen tras.
Zoals d.e nid.delasurse <liehters, shil-
d.ers en bouraeester, *rier verken tot
op den huid"lgen dag het grootste
respeet. afd.ningen, zlohzelf nlet tte
noeite vaa het vemeLd.es rma,rrl vond.en
zod.a.t wij naar hun ra^men hed.en ten
d.age nog sleehts }arnnen g{ssem., ao
paken d.e speJ"ar6 ya§, het viJfd.e el_f-
ta1 zioh envosrrraa,rd.eLlJk ea voLstrekt
ond.ergesohikt aa.rl het epe3_plesler va&
hun ploegna&Jretrs en va.n hr:a tegen-
standers. Dit Le^stste ie hooget op-
aerkeliJk.
§osroig:e onnoaele halsen laeaeu rlat het
vi.Jfde goy?ak verLÍest, d.oord_at rte
splers n:j.et beter kurnen voetbaLLen.
ï{iets is nind.er BaElrB àe spe).vreugcle
va,n aLl-e betrrokhemem komt op d.e eerete
plaa.ts en a1e het d.aawoor noei.ig is
een reeks ned.erl.agem te iaoaseerea
d.a,n gebeurt d.et gltml_aehend..
§Leeht* wenneetr de tegereta.ad.er zieh
al bi; rrr:crba.at Boaeer net een ned.er-
3-a,ag h.eeÍ't verzoend., d.at een eventuele
ove::niru:Íag *age}*gem uou konen, ziia
Hei:ite en zÍjn rnennen berej.<L d.e baL
een keertJe vaker in d.e touwen te
jag:e:t.
fra,ar ook teu opziehte va.n elka^ar be-
staat er tussen d.e spelers va"n het
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vijfd"e geen rivaliteit, maar ka.uera^a,d.-
sehap. Hie op èe bank noet zitten vo:mt
nooit een probleem, vant het plezier
d.at uen aan dé 'roorbereid-5-ng (neestal
in d.e §:IUG OUtE) heeft beleefd., maakt
het genakke)-ijk om ook op d.e v?oegp
ochtenc tioor }mieën te gaan.
De spelers gururen el"kaar ook graag een
succesj e n

0nlangs was de seer grraren tr"rra^ns .ter
Schure, wie iret aan L:et hart gi:ng d,at
Peter 3o:mer, d.ie nog in het begi:r van
zijn príl1e begin:ran zijn voetbal-
carrÍëre is, ondanks een enorne inzet
naaar niet tot scoren kon komenr zdn
ietwat ged.iprimeerd"e team.genoot op d.e

unieke scoringska.tis d.ie zioh vooldeed.
toen d"e keeper van d.e tegenpartij ztJn
aanlbop nam oÉ een d.oeltrap te nemetlo
P6teï bedacht zich geen ogenb3-Ík maar
ra.nd.e d"e bal, or:houdbaa,r uLteraardrln
d"e touweno §ryerend voor Gld 5 nas nu tlat
nÍètde goalget*er het meeste p)-ezÍer
aan d.it d.oelp::nt beleefóe, maar Juist
d.egeae d"ie heua èe ulooÍe kans had. gpboèen.
Zied.aar eer: mentaLÍ*eit die wiJ a1 lang
op onze 'noetbal"veld.en hebbea gen:ist.
Soumige speLere va,a het 5e g$4'in het
wegeÍ-Jferen va.n elgen prestíge en 4.tr-
bltie tsoyer, d.at ríJ ruiet aLLeea tle uit-
s1"ag onbelangrijk rind.en, near aleze zelfe
gehee). lregererr Toen Lk onlangs aan
Erik Sehuuzsarc or::nidd.el1i$ na afloop
vlarl sëïr wed.stpijd. ïrroeg hoe d.e ei.nd.stanal
was, keek h{ B{ eeret verbaasd, tlaa:rra
ietvat neewarS"g: aani, àeed ve:srolgens
alsof hlJ àiep naàaeht en staseld.e tea-
slotte bedeesd" d"at hÍj het aiet wist.
Zel-fs al-s 1k ts zondagemiddags de eIf-
talleid.er Àntoon Ou.d. 'aanklaap oln enkele
gegeveïs ter'behoevo ïa:l d.e verslag
gening in d.e §w }oekumer Courant, valt
er uit hes nauweJ"{§s neer a1e de uitsLag
los te peuteren" FIet glimmenöe pretoogJes
vedraalt ltlj vervolgens allerlei in-
teressante belevevrissen d"Íe echter net de
wed.stri"jd als soàa&Èg zelden iets van
d.oen hehben* ÀLs ik u hardnekkig in da
boosheid" da::" maar nsar de d.oel-punten-
nakers rrre;r.ge rwÍJg* hÍJ trange tijd,
kiJkt onden*"ÍJ3- met een onbestemde blik
in d.e verte, laat 'nar:uit z{jn binaenste
een àof gekreur: horen en aLs hiJ nfJ
al"dus in d.e w&ani heef,t gebràcht dat htJ
d"iep heeft aagedaeht, bekent hiJ aet
een zueht, àat hrÍj l:*t verd.otad niet aeu
wetenu Àls Ík da.a t+:: ei"ad.e raad. naar
vraas of hij xÍ*h. n*g een uitbli:rher kan
heri:::rerer: riia het verseLd"en in d.e

1?§kirtteLd.$ek1' r,ra,ai{. Ís verschijnt een se-
rsne, giiml**;: ep zi jn greuÍ-ohtn hij kifl(t
me enigxi;es *ngel*v9"g aa,n,
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dat lrii1]-em Ueslra YCCr dames

voelbal is

dat hij Caarom meL een B-H om aan

een u;edstrijd uou beginnen

dat lt.lessel rijles krijql

dat Jannie zi jn inst.ructrice is

dat hij meent dat je oP een kruis-
punt alti jd moet sLoPPen

dat Douue Bei jaard een nieuu;e

voornaam heeft gekreqen

dat, de mensen bii DTD rfkiensk

binnert... volgens David A.

dat, het, vijfde binnenkort voor
(a11,;eer) een stunl qaaL zargen

sytrrslvofi,huue
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dat er ius niet
stencild

fieeï rr,nrdt ge-

dat Jos Bulie nt kick-boksen gaat

dat hel vi jf rie inlei:naticnaal is

dat et nessuri er5, burumers r een

Baliumer; eÈn indonesier,
een trr;rl< en een duitser in
oit eir'la1 voetballen
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dat ue dit keer niet zoveel
rrlisten i

dat dat miss.chien ueI komt
door het pakmaken

dat uie in december dus meer

uleLen.
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schudt bijna onnerkbaar het hooftl
onclerdrrrkt eea sahaterLaeh, keert zieh
on, loopt enkele pessen biJ ue vanelaa.n
kijkt over zija sehouèer aahteron
eB EoEX,elt gntffeLend voor zioh heenl
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VAN DE BESTPURSÏAFEL

(i9qer9 1e za.terdag van de maand)
3-12-83 - GrIj 4 5-5-84 GU' 57-1-Bq Gl, B jun, 2-6;84 GU B jun
4-2-84 Grd 5 ?_6-84 Grd 43-3-84 GrlJ 2
7-4-84 Gl]J 3

4-B-84 G[.d 1

Van 1-11-1983 tot 1-4-1984 urordter u,eer gebruik gemaak t, van desporthal te Nes. lJi j verzoeken
de leden er op ter Ietten datschoeisel dat buiten gedragen
ulordt beslist niet in de sport-
ha1 gedragen mag rrrorden. 0ok
sportschoenen met zuarte zolen
Ínogen niet. t i j verzoeken ook
de Ieiding hierop toe te zien.
Het bestuur en de scheidsrechters_
commissie uerzoekt scheidsrechtersuelke verhinderd zijn om eeÍ".1 tued_strijd te 1eiden, zéIf voor eenvervanger te zorgeni Dit kàn veelteleurstelling voorkomen.
Er, kan door senioren ook gebruik
gemaakt ulorden van de upoítnu1te Nes en ulel op rr,oensdagavond
van 21 .8A tot ZZ.AO uur. U.eld-spelers kunnen uiLer..rà hierook aan meedoenr D3 overleg met
.hun leider,/traiÀer. Ge3ntrËsirÀro"n
kunnen contact opnemen met hetbestuur.
Scheidsrechters gevraagd voor hetleiden .van jeugdvoetbaÍrrredstrijden,
deze behoeven niet i n het bezi Íte zijn van en.ig diploma (gaarne
aanmelden bij het bestuur),

gïn navolging van vele andereverenigingen aan de ua1 stelthet bestuur voor om voor uled-strijden van Geel trit 1 geÍntres_
seerden in de gelegenheià testellen om een u€oÀtri idbal aante bieden. HierGïGffin
melding gemaakt-op het progra{rma_blad u,aaraan een verloting -is
verbonden en tevens urordt hieruanvia Ue. omroepinstallatie meldinggemaakt. De namen van de schenkérs
komen op een speciaal daarvoor
aangebracht prikbord te staan.
N?g steeds kunnen zi ch vri ju;i1-
ligers uoor kantineuerkz".àh"d"n
melden bij de seereàaris.

.§ffirw 4. F3"6F

. WffÏ§ *

Ë § wëq$q.$qL*i
À*.*-**'--- *- --".=l."'m'--s+^ *-*

tr
&

À
| í%".-ql L+*{ I

LtusÀÀ-Éj



1.
2,
J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I
Standen Der 2.11-1983 senioren.
4e

I
Standen junioren per 2.11.1 983.

3e klas C GSPÏU
1: HoIr,rerd
2. G eel-tdit3. Éffiu
4. Blauur-ldit | 34 3b
5. Anjum
6. Frisia 3b
7. Be Quick D 2b
8. U.CrR.
I o de bjal den
10. Luld.Zwaluhren 3b

4e klas B

1. Geel-ltJit

-

Zo Ur5rLr ZC
3. Blauu,-lditr34 4c
4. [Yl.K.U.l29 2c
5. Ltrrd"Zulalutrlen 3c
6o Stiens 2c
7. Leeuularden 3c
Bo Friesland 2c
9. C.U.o.
( +os) t<:.as

5 ti ens
fi.K.v. t29
HaII um
01 dehol tpade
Trynural den
Z uaagules te in de
G e e1-ltJi t:.=:..=:--U.l.U.
5t. Annaparochie
Ívli] dam

6 11 3s I
69237
5 7 13 12
6 ? 12 I
5 6 16 11
661?7
6 s I 10
6 4 6 11
6 3 10 13
60158

GS PT U

6 12 18
71112
6 8i 13
6 B 11
7 7' I 1

?67
656
6561
6 4 10 1

6351
7 1 10 2

612680
6s2512
s8307
6 I 15 B

s s 16 28
52417
52726
51637s133s

14 51 2
11337
821 3
? 27 11
6 15 7
6 7 16
6 18 21
2 14 36
2641
0351

3
I

13
7

10
5

7 14
7 ,117s
57
77
66
?6
75
83
70

26

7 14 26 4
714231
7 I 1s I
7 I 10 6
?675
75924
7 4 2 15
7 4 1 15
7 3 6 13
7 2 ? 19

T
2
5
?
I
0
I
7
2
1

2
4

I
18 ?
266
15 5
14 I
18 10
14 13
B 14

10 25
10 22
330
626

4
16

5
16
14
13
15
14
24
21
12
21

5
14 I
177
25 14
94

10 6
74

11 22
722
s20

14 37

308
2? 12
17 ,8
ztt 17
12 I
I 13

17 24
11 1s
8?4
627

Reserve 1e klas C

1. Dokkum 2
2. Stiens 2
3. 5C Franeker 2
4. St. Anna 2
5. D.T.D. 2
6. G.eeL-UJiL_Z

Friesland 3
L eeuurarden 4
R.8.5. 3
Frisia 4
0.N.8. 4

?. H.Sneek 5
3. G ee1-ltJit 3
4. L eeuularden 5
5. Hallum 2
6; Robur 2
7, Black Boys 2
8. Trynrrlal den 4
9.' Friesland 4
1 0. Frisia 5
11. Nicator 4
12. Rood Geel 3

Reserve ?e klas C

1. Frlsia 6
2. Geel-ltJit 4
3. ÍYl.K.V. t29 3
4. F.V.C. 4
5. Trynualden 3
6. o.S.Í. 2
7. Dokkum 3
8. SC Franeker 4
9. de lrJal den 2
1 0. Nicator 5
1 1 . Zrrlaagrrlesteinde

5e kl as r.1

ïïNlaïrr 1o
2. Trynural den 7
3. F.uoDo 1o
4. D.T.D. 5
5. Geel-UJi t 5
6. 5t. Anna 5
7. 0.S.ï. 4
8. Friesland 7
9. Rood GeeI 6
10. Hallum 5

3212

7.
8.
q

10.
'11.
12.

I 13 16
8 11 27
? 10 13
8 10 20
I s 15
I I 18
?718
7?12
7 6 15
749
83?
72s

6 10
710
88
5?
56
55
74
73
éz
71

612
6 10
6 10
68
54
64
64
64
52
60

I

t
fg

1o Geel-tíit2. FiEÏÏffi-
3; Amelandia
4. Holuerd
5; S.S.5. r6B
6 . de LJyk els
7. Íïarrum
8o D.T.D.
9. Ouue SrI
1 0. trJardy

(azs) qroep

7
6
5
6
É

6
7
5
7
7

14

1.
2"
'z
Ja-

4-.*
trJa

6.
?.
B.
ouc
10.

llinn erts ga
de f:lykels 2
Beetgum 2
Frisia 7
Dronrijp 2
G eel-ljjit 2
Foarut 2
Stiens 3
c.5.L. 2
Holrrlerd 2

( st a) rras
1. Ropta Boys
2. [vlarrum
3. Dokkum
4. Anjum
5. FC Birdaard
6. lJardy
7 . G eel-lLJitB. iiEïilEïT
olrnouC vOUal\a

1 0. Ternaard

49
18
20
10
19
I

14 24
11 1?
321
448

6 11
811
? 10
79
89
77
75
B5
74
84
81

DT0/0osterr,r. 4

Reserve 2e klas
1. 5C Franeker

I
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Het- vijfde y,an Geel-trJiI,,o. hoe
bestaat dit ?

Zoals U allen aI uleet kreeg Geef-
trit dit jaar een nieutrl senioren
eIftaI erbij. Een elftal Oat
vanaf het begin geen bestaans-
recht zou hebben volgens som-
mi gen. E r zouden te ulei ni g

spelers zijn, de opkomst bij
het trainen zou ulel niet groot
zi jn, de klasse te zu,aar enz l
Nur'na zes uedstrijden, bestaat
het elftal nCIg steeds en neemt
met .viet punten een plaats in
de rniddenmoot in. Het eIftal
heeft een selektie van + 1 5

spelers en de trainingen uorden
goed bezocht. Voor de mensen
die dit elftal nog nooit hebben
zien spelen (rrrat onbeqrijpelijk
i") volgt hier een overzicht.
Allereerst de nieuule gezÍchten:
.David AppeIman, een groeiende
linksback; Jetse Nagtegaal,
kan een nachtmerrie ulorden
(ls dit soms ook aI) voor veel
achterhoecjen en Peter Former,
dettAchmad Fandirt van het eIf-
tal.
Dan hebben ue een aantal spelers,
die de laatste jaren niet zoveel
meer hebben gevoetbald: Theo
wletz , tr.uee uedstrj- jden gespeeld
en aI É6n maal gescoordl Ab

Kieuried, een rappe rechtsbuiten
met een veruoestend schot in
de bener,l Irik Schuurman, een
t'Jesper ilsenrt in de groei;
Johan Brouu.rer, die, ondanks de

uekker, rrlel ulat kan met de ba1;

§ffi§ffi * §ffi§S*§ &"Bstr&ëE&,§§

s &ë § ffi*

telc

#%#
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-fu +:r fiawi"} É"*&xtduet**uri*.

F-cËex **k voev fi&Ï1.]ffii*,íi§#Íffiffi ff:,*.s"1.#Ë

k.rkeaeÈrw ... _. -:H' & y }d*ftry§

*rJftflri
#ffiffiffiffi"#ffiffi ffiffiffi

ïflff$#&l 31$§5

* waff*ex1i k Ë P ffi ffi í$mmmleno
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trJillem Beijaardr nog geblesseerd,
maar toch een stuk beton in de

achterhoedel Janco van 0s, die
nu nog verplichtingen heeft bij
de defensie.
Blijven over de spelers, die rrrat

meer uledstrijden in de benen hebbeni
PauIie Kieuriet, nog urat urissel-
val1ig, maar is een steunpunt in
dit eIftal; Richard ltlosterman, een

echte kilometervreter met 'en zonder
bal; Benny de Jong, een rots in de

branding; Frans ter Schure en Meinte
Bonthuis, der?oldtimerstf van dit
elftal met een brokje ervaringl
Chris Rijpstra, die steeds meer een

betrouulbare sluitpost ulordt en Jan

Brouurer, de part-timer van het eIf-
ta1, maar met een grote inbreng,
A1 deze spelers staan onder de

bezielende leiding en training
van Toon van Klaas en Jan Epping,
die ulaken over hen a1s een kip
over haar kuikens.

Lijntrekker

"to*& g*"*,*k j**. qÉa-'ï,mËarÀ

-ffiffiffi*
4. S*re*ss* esF"as"**mer?*+a

h*t 6e?**3"4 $*+r 6re+ee*S
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Uoetbaloroexamma seniorEfl r

27 november
4 december
11 december
1 I december

2? november
4 december
11 december
1 B december
G eel-ltlit 3

20 november
27 november
4 december
1 1 december
1 I december
Geel-l:jit 4
2A november
27 november
4 december
11 december
1 I december

G eel-ttjit 5 .
20 november
27 november
4 december
11 december
1 I december

Frisia 5 -
G ee1-LJi t -
Robur 2 -
Friesland
inhal en

Geel-ltjit -
vri j
Geel-ltJit -
Geel-UJit -
inh aI en

Friesland
St.Anna 5-
inhalen
Geel-ttJit -
inh aI en

G e el-ldi t
Slack Boys 2

Geel-ltjit
1+ - Geel-lLJit

Frisia 6

DoS.I. 2
Dokkum 3

7 - Geel"-ltjit
G e el-ttji t

N icator 1 0

Geel-ltlit- MÍldam
0ldeholtpade-Geel-ttJit 1

Geel-líit 1-Zuaqgu. einde
Geel-ltJit 1-HaI1um
D.ï.D.-Geel-l.rJit 1

St.Anna 2 - GeeL-ltjit
Geel-[tiit-0osterurolde 4
RES 3 - Geel-ldit
ONB 4 - Geel-ltíÍt
inhal en

Voetbalproqlamma juniogen.
19.11 Geel-ltjit b - Blauu lritr 34 3b

BLaurri lrit r 34 4c -Gee1-Lrjit c
Geel-lrjitd-Hal1umd
Seetgum 2d - Geel-u,iit 2d
!.larciy e - Geel-liJit e

?6.11 8.U.a' 2b - Geel-"Uit, b
Geel-tlit c - C.\J,[]o c
Geel-iíit d - de l.tjykels d
Foarut 2d - Geel-ltjit 2d
Íïarrum e - Geel-ltjit e

3.1 2 ïnnaalproeràí"nÍrr3-*

1A.12 Lr,td.Ztr:a1uu,en 3b - Geel*i.tlit, b
G eel-LJi t, c - C.5.L . 2c
Fupillen in de uinterstopo

w$8 KShcYË* F4r€f
w&Ë?seHYËtu *r#.ï" *4*' Bts§
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* §s ApcslAfte€Ë vr$t{§Lt
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6PoaïXuU§lt{6

s§v" 4{L§un§F{

ïi8'JG ?$eàK&Ëhiàle
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de dere S*#. arl
d.s segk voor led.cr

ïïíS *ok voor U
4rËöt*eabrtöro

Mert*xx Js,*Wm*tmst I
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i u ni o ren-k rui strroo rdraadsel

Verticaal

1 . dierl 5.man van adel; g.geËtste
pI aat I 1 0. zit aan de voo rdeur; 1 2.
uraterdoorlaLend; 1 3. hondenhuis; 1 6.
ni et eens met; 1 9. doe je ulel eens
a.Ls je slaapL;22. ku.raadsprekeri j;
24.deel van het o0r;26.toeste1 om
te remmen;2?,niet dit, maar ... I
29. jaargeti jde ; 30. schaakstuk.

2. ulater i n f ri esl and; 3. voecjsel ;4.stoomschip (afk. ); a. reeCs;
7 .Loespraak; B. i. n crde; 1C. so eel_-
qoedi 1 1 ...,iongensnaami 1 li.roenr (ook :
voo rd?t ) ; 1 5. naar ni jn meni n g
(af k. ) ; 1 ?. v0rderinE (cok vorrn van
e j.sen ); 18. teganoverr-estel ce van
3a; .2A.n.i-et dicht; 21 . qevangenis;
22. iori; schaap ; 23.scicc ;2b.lransIidrrroa:o;25.f uitenant (afk. );
27 .muzi- ekno oti 28. voc tz etse l- .

van deze ran?
aaaaala

Ho ri zontaal

Ui si tekaart, ie

A Cï-!
r r a * r_ L-

500 R

tliat irrrt aÈrnor

attaaaaaa

:.en 1,:odgieter is .ttpirï:luel Ën
kcmt, bij p'.-trr-,L:. tt'iii- i,-'.:L il.: toch
ueL eens uelen, uëarlrt ! ir-,e itu
al hebt laten stei.L,e1'r, zegt hij.rrlk ben per slct. ri an :eke.,inq pas
vijfenderr-i?rr. Írsi:L;: k:jkt Je
man aan en zeq+u:rïiclqens ce uren,
die U'ri,.rl i<Iant,en rebi berekend,
zJur*l ancers ai a:rleÍ-r negentic
jaar mlet,en zJ-;rr ;eu.rE.est.rr.

ï1i

:i:
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unonc-a-,
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;;t, t=" 21-1 a - 2c- 11

Een briel van een ander eiland
brenqt prettig nieuurs, a1s de

ffi
ffi,# hsn"fl;#t #g 3#i.}#

,pnnererebadrii{ i-f"
.#,'*F.*.rÉ-jlË

h.fi kiensË ra

v*err gí *.r*r ** 3:ou;ío.g*. s* *.e v*,*à***leuu"
*hj*eir*re Stësri u*{§ ol**r ;.r kiqar.

spraak veitreeL.
frlen pl eeqt een aanslag oP Ll t'r:

portemoniee.
Eocssch,.rlter 21-11 2J-12

Best.e boogschutter, drink eens
eer, krp je aI- ternatieve thee r 8tr

U zuit r:ntCekken dat e: "rgeredingen restaan dan een uedstrl-id
t,erl Lezen ol een PenaltY missen.
3ij veel jonEe boogschutters
gaat cje liefCe een'oocrdje mee-
inrpken- Llu beste daqen vaIlen
op maandag en zaterdag.
Steenbo( 21-11 2a-1

P.ï'ï.'i;enminste niel
slaakt.
Schornioenen hebben de
Uur kaleniler oPgegeLen?
Het zit er aik in dat

meer

mui z en

!,i een af-

g persoon Kan een
ean rol. in Uu l- even

1,
z1 jn nu De-

maar er zijn
hun flamilie

.ss

rïdw*q
ïgr: *a7l

#* rffi
'í-ï 

{5} Ë.t ,u*,

fen roodhari
dezer.dagen
qaan spel en o

Somrniqe steenbokken
paald familieziek,
er ook die ziek van
zl_Jll.
i-l rr.l i', alen vallen toch
Laat lJ acJviseren !

niet uit,

hlaLeImal 21-1 2A-2

Ien nogai uoelig maandje met
naast, de r-iodiqe sPanninq ook
ontspanring. L- aat \leen iamen
of deuren openstaan ook aI
moet U even uJoQ r
leeft Llu kal soms vlooien?
l:ijp ian nijtijds
'r:laterv roLluen tuss en
jaar: - uilie krijgen
Vissen 21-Z 2O-3

iloddelpraat jes kunnen i"'r are
orol !en nebben, bemoe i I'J ei
mee, n;ial: qa rustiq U eigen
Dit i r :€n maand uaarin i'iu
soi:j"al.e tcrnLacten eËn grote
spe 1en,,
Veel-::rqt. deze ffiaand af van Utrl

ba1ua.',' ai.gneid an snelheid. Let
op vis dal U niet, in een fuik
z uemt .

llanr 21-3 - 2A-{1

Urrr spaarpat rr;ordt gespekt lotto
of toto? U naakt een goede kans
een steenbok te schieten. [1en

neemt het U echter niet kulal-ijk"

in.
I'J en Za
sjans"

ni et
lanQ e

ro "L

fiLJpeí'nm*?ffi r*(*

",mm rffi ffi %n-rq* - líf#* uËàrh,&Lsfs

-s{Ët\i$.r- GaËr. -wlï v6§t siJË#Ë,Ë.

r# §Ë§i*ffiffi sr';*
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Ssn*ish*tel
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Verscheidene rammen kemen (opnieuur)
in contact met een persoon die hun
l-even op ingrijpende rrrijze kan var-anderen. Zorg er maar voor Í-.) aUS-
druppels in huis te hebben.
Stier 21-4 ZU-5
fen verleqen stiertje neeft eenduultje nodig. U zull l-trr.r =iqen boontjes
moeten doppen en ze smaken er -des t óoeter om.
Sommige stieren denl<en serieus aangezinsuitbrei dinr3 ?n men is berei d
meL '*l ree Le d;,nlu pn

Ttueelinqen 21-S - 20-6
VaCsiqheiE en vjraalzucht kunnen inluiheid ontaarden. inaar zi jn sl-echt
voor Uu gezandheid. Sl_uit U liever
aan bij Ben voetbalclub of
trimpak" U rebt. de sterren
ueek, ueik uzelf dus niet
femand heeit een bijzonderbij u.

koop een
mee deze

tegen.
ruit voetje

ir:.rï**h.t*-jt*;:. #PedÀÀ"rëk*nimge::
Ílfurm::*i**x*.::.5gr:n p&r§, lemàr:gwn

Kreeft 21-í-a 2e-7
Kreeften cjienen uit te kijken voorkrabben, kon dus in de diÉrentuin
niet te Cicht bi j de leeutr.rekooi.ii-Jees i.rlat spontaner :-n Ur.l manier van
1"y:t. l'Jr:dig eBns iemand uit op d;kcffie. fen goeie buur is beter Caneen verre kreeft. Ir zi jn kreeftendie zich in een urespennest steken.
Leeur,.i 21*'l 2!-B
LËn kat in fr nauu maakt rare sprongen
men noet ar niet aan cienken uat eenLeeuu in Cre situatie zou doen.Leuuuen Cie eens u"rat anders uiilen,zouden ilel_eens een kookcursus kunnen.voiqen, ll hr:ot er bepaaLd aanl_e_o voor.
ïaaoC 21-E Zn-g
14aaqden aan oe vaste u.ral stuCerend,iu vrienden zouCen U glaag uat vakerrriil"lrn zi-en. i_-en oneven,riórltig *u.nd5".- ioet er rneC àan Liu ka-l-mte te be_',raren. íen i:i tstap je naar een discozal- Li veel plezier cezarqen.
-'sFqscïaaf 21-g ?n-1 ^t

- r u,3 l t vee. te doen Ën r:ust kunt, tlei vergeten" techtst,reeks op het:oe1 afgaan is de juiste manier Lirebt sben moeite iórrànJ-riÈ u
sDeleno
len sucresvol feest kan piotseLinq
:it de hand J-,:peir" Inc'ien U gast:ent: zoekactiiirs tdorden beloond.
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Grspei.
Leq 5 papiertjes met de cijfers
1 tot en net 5 op de aangegeven
plaatsen in de rechthoek. Pto-
beer dooi lelkens naar een leeg
vakje te schuiuen i n Precies 1i
zetter,, !a:iert je 1 niei PaPieri je
5 van piaat.s t e laten verrr.risselPn.
Je kunt ! t ook i'ret z I Í1 vi 3ven
cp het s.ncclpiain speien. StaPje
vcrir stap;e.

"r?-isl-a! 
va!_ :*e ll I s.-

Lr.re moesten teEen Amelandia.
tde moesten Dm 2 uur bij Bart:
14clenaar zijn. ïn Ítl es moestel
ue bij de schaei-,rnaker. Ïn de
eerste hel it ularen er Qeen
doel-punten. liaar in de 2e helft'
sclrooi Ricirard een hoekschoP
-in enen erin. Toen schoot Theo
Veltman herr erin 2-A Cus.
Daarna kuairen de Hclmers. Di e

schr:i-er, ei DoK 1 in" ?-1 .
Dat Lras cok de eindstandn
1.1.;'r rnr:esten naai Hnlurerci loe
le voelba.l Ien. ílm I uur .inqen
uJe met de ooot. ïhec laelz Lras
it: iaat, i-,ij q;ng dus niet meec
Toen u: in i'lclurerd uaren
nioes.t.en 'de 0ns vlug omkl-eden,
irranL ue noesten cm -Q uur voet-
l.,al-Lrn" lrai haalden'uJe niel.
ïlei-r L!,e vii etbai Cen u:rci iret ai
ar:rd:-c vlu! 1-0 uc:ci !,;iulerd"
i-en hlundei uan Dout:e onze
!<ec;-re:* ,-;: je ''! 5e rnin. 2'n.
In i-li.: lir.t.::ie leif,t sroorde
Hein rt. .'í:icï 1 kesr: en daarlra
l"lol-ui:,',:, Éii;: 3-1 'dl?-ii te eindst'anc*

irichei Ko
Jcuue ill .
Iddy 3r*
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