
ï
I
$

Et
TT

t



april 1 984

k e€slE sruuÉLur,, r . i . .

Nu Geel UJit zo dicht voor het S0_jarig jubileum staat en de voor_
!:r"idingen v0or dit festÍjn
f link op ganq komen r blordt er rneerdan geuoonlijk in het verledengegraueno Zelfs de AmeLander oud_heidkundige vereniging, die zichdoorgaans bezighouàt Àót hlsto-risehe fett,en en toestanden vanmeerdere eeub;en her, achtte van_uit haar uerkterrein iret verledenvan Geel Uiit de moeite uraard omer een speciaJ-e avond aan teuijden. Zoals niet helemaal ie_dereen is ontgaann mocht schrijverdezes, zelf een nogal passief i:.0uan De 0uue pöIle, daar het uloordvoeren G

B.i j het voorbereiden van dezespreekbeurt vlelen mij trr;ee din-
pen op I ten eerste dat het in deloop van de afgelopen S0 jaarveel tijd en rnoeite heeft gekost
orn de verschi"llende bestuurs_ enelftaLcomrnissieposten te bemannenen ten t,ureede rjat het, bestuurveelvuldig klaagCe over gebrek
Ban medeulerking en enthousiasnrebij de leden"
Cm rnet het bestuur te beginnen:in de eerste 1 S jaar u"n 

-h"t 
be_staan van GeeI Uit zJ"Jn er slechts3 mens en geu,ees à di * ë"n qrootaantal jaren in het. besturlr zit-ting hebben sehad. Zij m§gen hiermet eïe uorden Eenoemd i

9ip de Jong ( iuiÍf j.brordusstraat),
I?un iviet,z (O* ex*ruethouder) ;;-"Ëikus Bl"orn" fim hen ireen *.= eenvoortdurend kornen en gaan uanbestuursleden e kia&rvan sommi gengg geen jaar hun functie be-
kJeedden r àRdere orn niet uit denotulen uan *e ledenverqaderin_
gen te achterhalen redenen
zonder enige uermeldÍng uan dedatum sp0nrinss uit ne{ bestur-rr
verdtsenen " Ívl oe"tzaaífl ureriiepen
vaak, de best,uursvarkÍerinqen.
up een vergadering in lgJg ofdaarcmtrent heefi: r*en Ce heleverqaderiíïB J"ang uri*irgel nietsancícrs gedaan ciÀn stÀr,.:r,:en en
hex'st*r.l,tr*#r: *
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Toen na de derde herstemmÍng ,nog
niemand van de kandidatsn de
absolute rneerderheid t'lad v€r*
krorvenr gaf men er de brui aan
en schorste de vergaderingn
Pas een jaar later nam men de
draad ureer op o Ook in de elf*
talcommissie hebben vele
vogels van diverse pluirnage
zi.tting gehad. De meest,e stand*
vastige f,iguur u,as uliJlen ÍïB€§,*
ter ïames 0ud.
Een enkele keer Lees je in de
notulen, dat lemand zijn fune*
tie neerlegt uëgens te drukke
uerkzaamheden in de zomerö
Iïeestal zal cie taak van #an
best,uurslid beperkt en u;eimÍg
tijdrovend zàjn geueestt er
kram geen competit,ie n jaartrl jks
reerden meest,al niet rfiaer dan
10 t,ot 15 rriedst,rÍ jeien qespeeld,
of tegen H "U "U * het huidS.ge
Ameiandia, of tegen l"i oSoCo
il,,es), of teEen badgasteno
Een enkele keer uerd aan het
ve,st,eland gespeeld, tegen
Dokkum bijvoorbeeld* Llan qe*
regeJ"de traini-rrgen u,as ËËan
sprake u ueI ularËn er eef en-
uredstrijden" De oorzaak dat
Gee.I ïrÍt zljn bestuursleden
zo moei.lijk aan zÍeh kon bín*
den , moet uaërs chi jnI§" Jk r:à et
gezocht uiorden in een t,eveeX
aaft bestuurli 3'ke taken, maar
eerder ín een t,ekert aën 6e*
tiuitei"ten. fn di"t laatsLe is
volstrekL niet tp uerbjsnderen,
als rnen de zeer beperkte ffic]*
gelÍ jkheden mob*t* accËfilodatien
veru0er en bresehlkbare tegcn*
standers in aanrnerkíng neemt u

Uieinig u,ecjstrj.jden tegen vee.I*
ai- dezelfde teqen*tmnders,
qeen kampioens*happen, slerhts
een enkel-e keer een beperkt,e
Arnelander ffimmp*tÍti"e* daÈ ís
f;e ureinig orn te:* ëan J"mnqduri,*
g* en *r':tensÍeve ae'bÍuÍtett
e"l s besta-lurs+* *fl mCImnriss"{. e} i d
te ír:spí::er*n, Deqenen dÍe wel_
ke;'::te *f'lanqe tijo EeR he*
*'huuÍ:1. : :inct"íe i:ebben bekleed,
zu"L.i. * ri"t 1roËïnameLí jk qedaan
hr*hher,.:ít ;.Ij"cht,a* §Í.1 uerenrt*
wmerdeJ-.i- ;ícsi-reidsbesef r u€ëend
dert er ucer i'lesr bà jna zeket
nie*-rsrrd enders besehÍkbaar
uias *
hiat de klacr:* ouer de ger*nqn
aetÍvÍt,eit van de Leden *,**
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t.reft, denk ik, dat die tot de_zelfde oorzaken is terug te voeren.M*n kan Geel ujit in de jaren 1S34tot cngeveer 1 960 vergeiiJk;" ;;ade ,huàdige tr.jsclubs. ó* mögeti jk_
heden om de éshaaàssport op nmËl.andte bet:efenen, zijn door de veelvul_diEe ktuakkeluÍnters za gerlng, d;ade meeste ledrrn weinig freÀotiyeerd
eJ- jn tot uer!:eaamhedeí àun de baan.H*t, is Lmmer* verre van eeker dater uan da tCIt stand gebrachte ver-beterínqeii crf uÍtbreídlngen gepro-
f iteerd kan urorden u Zo ,às nót,zij het, in mindere mate, ook metde vaetbalspart* Desondànks is erin" de loop der jaren toch nogaluat aan cie voetbalirelden. eerstachter Piet Kooiker Ín Buren,later aan de Bureuregu gedaan nfflamr flink aengepak[ 

- *í donr eenflink aantal leden uerd Ër pastoen dp Ë&n§}uÍting bij de
K uhlöVrB* tof, sÈantJ uas gekomenëf: fret eerst,e conpetitióseízoen
uoor de deur stond"
Ny lijn in Een betrekkelijkklelne vereniginE tientalien
vri. jui.11Ígers act,j"ef en die vEr_aetten stuk uo0r sttrk heel uatmeer urerk dan de bestuurs* enr*rmrai.ssieleden van ?0 tot 50 jaartlï*U, ríraar dat mag gsen redenzi jn het brerk van t*ie 1aatstenhoe den oCIk gerÍirgschat,tend tebekÍJken. Zij hebben met deuitslnt beperkte middelen diehun tsn di"enste stonden eanuqetbal-r"i.areniging Ín Buren enNes urrereínei gehóuden, die 0pe?n íle*even oqenb.ï.{k Ievenskrach-
big_ ger:oeE bleek 0m de conflron_tatie met de huidige o u**iej.sendesportbeoefenÍng aaÀ .*,e kunnenel dat i.s zek*r gËen geninEe
vmr'ÍàËnste*
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Ëérr uitàrukÏinó Ëar vèrti- -
caal lngevuld. ln de tweede
grijze kolom moet er óók een
komen.-Die ontstaat uit de
eerste letters van woorden
van vijf letters, die zijn ge-
vormd uit de letters van
woorden van vier letters plus
de reeds gegeven letter. Van
de in te vullen woorden ge-
ven wii niet altijd omschrij-
vingen maar steeds aandui-
dingen van één woord.
1. gehoor-geureldig 2" zij-

kant-grssen 3. gast-wonC
vocht 4. niets-zelf 5. ver-
krabben 6. hondie-aanhan-
gers 7. viil+geldbak 8. lang"
oor-weldra 9. overschot-
vooraan 1 0. jongensnaanr-
rondhout 1 1. Johanna-'*ai-
visman 12. bereid-gevuid '13.

schreeuw-hooirniit 1 4. halt-
ineens 15, cirkel-stexet 1 6

zoveelst+bedoeld. "l 7. tocht-
sprookjes. 1 8. slotwoorcj-
personen
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Mitr lJe
dat D. ï. D, de afkorti ng is vanr!De Irije Doàrpenrr (0" drie

dorpen)
dat er een Geel-i.rJit-supportst,er

londl.oopt die dacht dat dat
J elsum, Stiens en Holrrierd
uaren

dat er volqens Kootje meer gras
bij ons cp rt strand groeit
dan clp r t ueld van D. ï. D.

dat Bob de tureede helft tegen
D. ï 

" D. zi jn doel verdeài gOe
met slechts'e'en hand

dat J an Broutr;er ( Se ) voor kapper
ieert

dat, nij zrn eerste klant zomaar
de bakkebaarden liet ver-
dui- jnen

dat i-larry in de Dug 0ut in zIn
krr-:is uerd getast door een
rrluipse dame

dat hi j voortaan a.l_s ie op
stap gaat een kuisheids-
gordel draagL

dat Joop de Jong voortaan bij
het 2e rnet ontzag uordt
benandel d

Cat hij onder de tqen van zrn
medespeL ers uerdienrJrrD[ ï1ï[t_tt in dB uracht
sleepte

dat l.Jico de z.iekte van Tjo
heefl gehad

det, ios van de Kooi vrijiag-
avond niet bij ztn zus in
de auto durfde (Zi3 heeft
n.f, net haar rijbeuijs)

dal hnj dus iopend van de boot
naar de kooi moest

riat, J an K ieuiet t,i jdens de
Laatste minuut van de ued-
stri;d tegen D.ï.D. zelfs
--e qoder: orn steun verzocht

ciat. cle scheidsrechter dal niet
kon uiea;:d(JrEn

dat Bernie ( a*:un* ) vaak de
kierrit"seieren zoeken gaat

da't Pr nok uel eens een ei
sneuvel l.: en li::t hi j de
res Lanten tjl:i'. 0p ean stuk
papj-er pl.aku
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dat Douure in z ? n eent je de
blaurrie Ford Bus die eeenbenzine meex had * naËr
een benzinepornp heeft
geduud

dat hij nu eeh concurrent van
wlartin uiordt

dat het vijfde met 1-1 qelijk
heeft gespeeld tegen C oS. l. s
zonder een doelpunt te maken

dat PieÈer fviosterrnan elke ffiE&n*
dagochtend de beot uan half'
7 neemt 0m de Geel*l$itkopy
Raar de Dockumer Courant,
te brengen

dat dit het beqin kan zljn van
een 1uÍsterrijke journaLí*
stieke carrière

dat ïoon van Klaas uoor 5
tientjes benzine in de tank
van de blautue bus urilde
tank en

dat de pomp het al bij Í Be**
af l"iet uleten

dat ïoon of geen benul- van
prijzen of geen verst,and
van autors heeft

dat de jonge pcesjes uit de
vorÍge krant terecht zijn
gekomen. o o , !!

dat 3, 4 en 5 stiekum ender
bestuurstoezicht op het
hoof,dveld in het u.rater
traint
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Ond"anks a1le d"::ukte in
vari Geel Wit, toch nog
trofee.

jis

d"e gPL
reer een Am

Bob Rijpstra
met een ha"nd kiepend.
toch nog lrinnen

Meinte ilonthuis
ietwat ongelukkig
Joop d.e ï{a.an
zie ï{einte

iazef Brouwer
stip va;n vorige keer

Albert Kiewieà
rrraar is hij gebleven ?

IIET spaarplan
goede belegging

Àlle Geel WÍt led.en van
§0 jaar.
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Tijd.ens een bela:iryijke wed-strijd van
Geel Wit teger:. Roeroenieo stapt een
jongen rran 9 ir het veL.à oP net het
duurste kaartjen
Peetje ki$<t hen aarr en
ttWat doet Jou vader ?rr
Zegt de ! Jarige:r'Die
rot naar zijn ka.artjeï

vraagt:

zoekt zich

GLlY§.4ÀGItr
Lapjes en restJes stof voor het
maken van vlaggetjes, henod.Ígd.
bij verschil-Iende festivíteÍten
van }orpsbel"ang Burenn
Ïezorgen bij Sernad.et Kiewiet ,

Het Mid.d"elh.Íen B in Buren.
0f even be}len, dem word.t het
opgeha:.3-':..
+a] * O\,ríverB L I"+uo
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5-L7-I GEEL hltT

542, 4É KLASSE B
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7
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FC hOL VEGA
ST IENS
tt. K. V. | 29
l-L LLUl.l
ZhÀAGI{.EINDE
ÏR IJNTALDEN
6EEL t,Ir
CL DE HCL TP I.DE
D. T. D.
ST .À ÀINA PÀ R .
HTLDAM

STÀ;VÍ]EN OP

(80óI RESERVE IË

I SC FRÀNEKER
2 STIENS 2
3 DOKKUH 2* 4 GEEL HIT 2
5 DIO./00STERx.
ó O.T.D. 2
7 LEEUIIARDEN 4
8 ST.ANNA 2
9 fRIESLANO 3

l0 R.E.s.3
11 FN,ISIÀ 4
1,2 O. Irl.8 . 4

8C7I PESEFVE 2E

I H.g{EEK 5
2 H^ LL Ur.t 2. 3 GEEL I'IT 3
4 ELACK BCYS 2
5 LE EIJI{AF DEN 5
é SC FFANEKER 3
7 ROEUR 2
I r{I CATTIR 4
9 FF. IESLÀ\D 4

IC TF Y1\.IÀLDEN 4
II FRISIA 5
I2 R(]OD GEEL 3

9

2101 f KLAS C

l HOLI,IEFD
{ 2 GEEL b{lï

-? B.C.V. 28
4 BE QUICK D 28
5 BLAUI' I{TTI 34 38
rl fPtSIA 38
7 ÀNJUf't
I DE l/i ÀLDEN
9 V.C.R.

l0 L t{RD. Z HÀ LtJf f 1r1 3g

{317' +E KLAS B

* 1 6EEL IIÏ
2 BLÀU[,{ t IT.34 4C
3 í.K.V..29 2C
4 C.S.L. zc

' 
L t{RD. ITALUT{E I{ 3C

ó sT I Er.tS 2c
7 LEEUHAROEN 3C
8 FRIESLANO 2C
9 C.V.O.

* I GEEL HIÍ
2 HALLUI{
3 AI,!EL ÀND I A
+ HOLIERD
5 S.S. S. róg
ó 

'{ARRU}í7 DTO
8 DE hYKELS
9 otltE sYL

10 XAROY

4Jn) GaoËP f L) )

] DFt\RiJP 2
2 DE dYKËIS 2
] FOAËUï 2
4 8E rï rjuq 2
5 GEEL dIT 2
6 ST IFNS 3
7 FË ISIA 7
B C. S.L. 2
9 SÍ.ÀNNA 2

IT Hí]LI{EPD 2

GS PT

L2 2L
t3 l9
13 19
13 16
l3 1í
L3 L?
13 tt
L28
t3 6
11 0

GS PT

5e- 15
58- 13
+6- ?3
34- 19
22- L7
2ó- 19
30- 32
l8- 29
L7- 29
2-1 1ó

L2 22 LLq- 4
1l l7 59- t7
1.2 17 33- 17
L2 tt 3r- 21
11 lo 30- 42
ll e 15- 33
11 5 L6- 52
L2 4 l0- ó2
L2 3 9-71

GS PT

12
l4
1t
L2
l3
1{
t?
1'
13
13
l3

04 04 84

t(LAS C

2L6
l4
lÍr
t6

+ 15
l5
1ó
L4
14
l5
ló
15

KLÀS A

15
L4
1ó
15
15
15
L4
I6
15
LZ
l+
:.5

I(LAS C

l3
lí
L2
l5
l3
13
l{
LZ
L4
L4
l+

GS

1t
It
r.t
ll
12
IO
ll
11
10

33- 4
2A- L4
2+- t?
19- 17
18- l3
L9- 23
L6- 23
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§kmo,'trË ffÉrsw=
uit Jeugd., Sport en Gezondheid (2)

BTESSUNES

Jaarlijks telt men :ruim een niljoen
blessures i-rr d-e sport bij d.e ieugd.
Xoor blessures kan je sportplezier
aard,ig vergald woxden.
Bij een onderzoek is gebleken dat fut

d.e leeftijd.sgroep van I tm 16 jaar
pupiIl" en. en junioren tn B d.us, in heel
Ned.erland origeveer 1.6 niLjoen sport-
blessures voorkomenn
Taehtig procent hiervan is 1id" Yarl een
sportclube w&&r de meeste blessures
vallen,

HOE ONTSTTLCI BLESSURES ?

PIeestal ontstaa:r ze door verstappen,
verd.raaien, vallen of stmj-kelen, hier-
door raakt heel vaak d.e enkel Inaar vocr*
a1 ook d.e imie npgal eens gebJ-esseërd"'
Na'tuurlijk lig:t het ook vaak aan de
sporï ''.j.e Je ,ioeto
3i j voetbal raah je
qebiesseero clan trij
bi ; voetba: z. jn :,e

het slachtoffer d"an
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nu egrutia.e1 eerder
d.ammen of s joelen.
benen ook vaker
een ander lichaa^us-
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Bij turnen is tlat meestal- and.ers omt
dan bezeer je veel vaker en makkelijker
5e polsr
WAT }OE JE ER TEGM{ ?

Natuurlijk kutr je niet alle blessure§
vemi-jden ma.ar er is l:reel wat aan te
d"oen 

"Bijvocrbeeld:
tr;en goed,e kond.itie en red"elj.ik e'e-
oefend Ín d-e soort sportn
Yoor je begfurt te sporten doe eerst
een goed.e UA-il/IïNG ïJP (fret öpwar:nen van
d.e spieren, d-Eï\r rek- en strekoefeningen)
Doe echter niet meer d.art Je kuntr roeke-
loesheid is v-::agen om bleesu,seso
Eorg voor een goed-e trai"::.Í:rgsopbour*
en een verzorgd.e waïrÉj:rg"u.p"
Iou*he na het sporteno pursoonli$<e
hygiëne is erg belangrijk.
Nog b+iangriJker is WïES §F0RTIEI""
Ioo* ,u,, "lvernrwi"zrg wordt d.e k*r:s op
€rge. ",- :sures bij jezelf naar ook
bi-j a:i;*ren alleen maar groteru
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Ram_ 21-3 20-4
Financieel gaat rt U niet voor
de urind beste ram, misschien
draaít die uind. AIs er ËÉn Dam
over de dam is volgen er meer en
dat is een gezegde uaar U roel
eens mee te maken kunt krijgen.
Gunstigste dag: donderdag.
Stier 21:.4 20:5
Kleine potjes hebben grote oren
en kleine stiertjes lange staarter
Kijk Ínaar eens om U heen. Stieren
die van de natuur houden: Een
lange bosuandeling zal- U goed
doen.0e sterren vertellen verder
nog dat er een verrassing op
komst is.

21-5 20-6
Uur psestaties in de kroeg liggen
CIp hoog nivo; op rt veld daaren-
tegen kan er uel eens een flinke
schep boven op. Er breekt voor
U een voorspoedige periode aan.
Pluk eens een blaurrr bloernetje
vclor U vri endln.
Kreeft 21-6 20-?
Best,e kreeft, een f eest loopt
flink uit de hand maar heeft
voor U toch noch ?en plezierige
af loop, Stap nist alti jd met Utrr

verkeerde been uit bed, gebruik
het andere ook eens. [en goede
raad: tt ïs ts avonds kouder
a1s buitenn
Leeutrr 21-? .20-8
Breng deze ureek eens een bezoek
aan de barbier en laat U eens
permanenten. In de lotto of toto
Íneespelende leeuwen: de Iang
verk,achte pri js komt eraano
Gebruik Uh, aansteker op de juiste
mani er.
lïaacd 21-

fr breekt voor U ueer een mooie
'Li jd aan: lange avonden, mobi.
Heer, vakanties tsn vele vele
gasten " Pas op Utrl tellen maagd
§n niet alleen daarop. Heeft U

cie tuinbonen er a} in. Geloof t
U in ureeruolven I bli jf dan bi j
vclle maan thuis.

Ei A,T
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1? ffi
tuiffiffi

ffit/geqschaal 21-9 20-10
AIs U de balans opmaakt 1et
dan niet alleen op het zake-
lijke aspect. Gezond zijn is
veel belangrijker. De tiJd is
nu rijp om vakantieplannen te
smeden. Probeer eens een
schoorsteen uan het dak te
knallen of ga knikkeren.
Schorpioen 21-1 0 20-1 1

Uoor de mannelijke schorpioenen
breekt een gevaarliJke maand
BBnr Er zitten al1ernaal ad-
dertjes onder het gras. Uit
goed voor U, maar spreek van
te voren urel goed af urie
rÍjdt en rsie niet. ïel de
treden van Uul trap eens.
Boogschutter 21-1 1 20-1 2

tïet de lief de loopt tt niet
zo vlot. [Ylisschien moet U
zelf eens trlat meer t t lnitiatief
gaan pakken. UrouuleliJke tu,ee-
lingen voelen zlch tot U aàn-
getrokken in I t bijzonder die
met rood haar er bruine ogen.
Zijn Uui bomen ook aangetàst
door zure regen.
Steenbok 21-2 2O-1

U hebt falent scnreeLiuen de
sterren ën dat doen za nÍet
x0 uaak. Ver:f LJur ffroen hek je
eens blauu Én al"s dat;,i-et
sLaat maar u,eer qïilën. 1-ussen
de regend rupp e1s dr:o r i s I L
ir,log, eebrui k e-,oers maar
een plu.
Ust,erman 21*1 Z.t-Z
Nog even volhouden uaterman"
De sterren leuen met U meen
maar aan de horizr:n licht, het
aLureer, uleerlichten rrlel t,e
!Jelstaan" ïj.jdens een fiets-
hanht ontmoet U eeri sude vriend
Pn ciat leidt tat o-lveruachte
cntuij"kkelinqen.
_Ylsg:"1 *?1-2;La*3
Uoor ,: Ís i t onderduiken ge-
hl"azen" Ir staan ureer veel
kapcrs iangs de kust,- Zíe Een
pler niet altijd aan voor een
Lekker hapje. Kijk de kat uit
de *aom, bezint eer sij begint.fen beginnsnde r0mEnce vaJ.t
geheel in tt uater.
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l1
Een unlelíe vyrtTï+r:
Sinds 1972, toen Gee} ldit
voor zijn ttseede competitàe-
seizoen uitureek naar het
noodvoetbalveld aan de oost-
kant van de boerderlj van(kteine) Raulus Brouiler -aande Bures t,randweg, is Ant j e
Itlolenaar al a1s theezetst,er
en kantinebeheerster aan de
club verbonden. AIs geuraaqd
uordt hoe dat zo gekonnen is,
herinnert ze zich alIeen, dat
iemand, m"i.sschien IJs 0ud,
haar voor die functie gevraagd
heeft. líaarom juist haar is
niet duidelijk, maar daar
zaI haar belangstellinq yo0r
de voetballerlj urel ntet
vreemd aan ge$€es'b zijn" Uit
die periode herinnert Antje
zlch nog levendi.g dat zÍj
eens geuleigerd heeft een
scheidsrechter een kop koffie
te serveren, omdat hij tegen
Geei- trit een beslissend doel-
punt toekende, brurijl t/itte
Barend de bal \roor de doel-
lijn uegtrapte.
Het volgend Jaar speelde
GeeI UJlt u,eer aan de Eureuleg
en toen u,as er een ruirnte,
kantine mocht h et nCIg iliet
heten, uaarin Ant je ulat beter
met haar thee en koffie uÍt
de voeten konn In di.e ti jd is
het eens gebeurrd, dat BerLus
Oud srËnsrechter ïjeerd MoLe-
naar u,ou ÍmÍÈeren Ën dit zo
realistisch deed dat hi"j met
de ulag een neonlamp aan
gruxelementen rnepte. UÍt
later jaren, toen ze in Ëen
echte kantine de scepter
zuraaide, is haar het levmndiqsl;
bij gFbIeuen, hoe de Geel UlÍt*
speJ.ers na het drrel bnn promotie
naar de derde klasse uan de
KoNoU"B., dat rnet 0*1 uerrj ïJËr*
lmren* uit ruoede BR *eleur*
stellinq tafels an stoeLerr oíïl*
uËr st:hopt-en* Noe mi"rader Ïeuk
vÍnd* &ntju de on0pgehelderd*
pe,*i, , t*L inbraak* waarbi"j
ga*tjes in een ruit geboorcí
h,&rÈn È§'1 het Íncident rcet eËí-l
telet:rgesteLde speler. ïJfrn eefi
bezeiel{endË club die x5-jn ned*r"*
J-eag niet kCIn verkrspp#n Ën
daarom een gat j"n Éem i<lel*d*
kamerdeur trapte*

Ye*x a} r*v hmlí],ef*en
en varguderíngen

ffi&1ÈSkh€t€
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0verigens is ze van mening,
dat de geeluitters heel wat
netàer op de kleedboxen zijn
dan vele bezeekende clubs,
di"e theebekertjesl sinaas-
appeJ.echillEn en broodresten
door de heLe box laten si.íngeren
Ze is eens met een kampioens-
uredefuri" jd van het tueede elftal
mÉe geweest neax Drachtenr u,aar
de kl"eedboxen volgens kern-
aeht,ÍEe hetiteJ.Íng ue1 vuilnis-
beLèen l"eken.
0m de een ofl andere duistere
reden Ís Antje alJ.ergisch vaor
de Frieee taal, trrant ondanksjarenlange eruaring ligt ze
nas geregeJ"d lrret voetballers
van de ouerksnt ouerhoop aIs
die haar in hun moerstaal toe-
sprekan. Uooral- het uoerdEpoeiermolkeft vindt ze orrver*
teerbaar 

"Am&je ia vol vErtrouuren dat het
eerste eàflta} het tlerblijf in
de vierde klasse uan de K.N"VoB.
eaL proJ.ongeren, m aar ze vindt
het speLpeil toeh nlet meer
zoals voorheen n du lri" u. toen
Geei. U,1t bezig wes aan de opmars
van de derde k"l" aese F, U . B. naar
de t;íerde klasse K.N"UnB.
UÍt h aar eÍgen jer-rgd herinmert
&nt.;!e eiel"r dat cje voetbalrrred-
sty:Íjden uan i;ee1 trit altijd
ureel pubJ"iek trokkenn Ve rrlàet
Toey fl*t ïiernen van Gerardue
i tfletz ) een gedue ht, speler hres en
oek dat he.ar broer Jaap (0uO)
eens cen dmeÏL aë doorrní dden
knelden Andere populaire sn goed
spelers ulsrËn Dorus *n Dirk
u&n tsarend en Cobe*
tlet SeftËBsen wonden herinneringe
upqeh:?a)"d aan de meisjeshandbal*
e l"uh s?§s §chelkBftm u wàarin
Berthe de [-{aan Éeft uÍÈb]"Ínketer
$asó Ër werd veel" t,eg*n bad*
gasten*emr*s gespeeld in de spert,
ureek Ërx dan u&ren de ArnelandEe
me*sjes l"laast onversl_aanhaar.
Geen wmmder, als je ueet dàt,
de deielurerdedigeter Antje
IYlol"ena,mcr Ë:eette* frjÍet e*nder
leeudve:rmaak verselt ze dat Hsi"i.ul
het nemÍt v&n t8ÍJm schalkem!t heef,,
kunnee'r wànnen* Íïet t-{ol.líJmcr§
È<an Anà je Èrouui,e;,*§ n$.et erq
goerJ 6vËitsM.*§, Ze às Ëën pmàr
keer n,aër eEn vmetbalwedsÈrÍjd
Í.r: fiml"Lr"lsrl gmr*west u 

ffirïeffi&r 1k köun
§3s n:soíë iar*:Ërrr, eegt utr
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rruant ik heb het direct, met
het Hollurner publiek aan de
stokrt. irjle de onverbloemde
en niet zeLden gepeparde aafi-
moedigingen van Antje ue1 eens
heeft rlïogen beluÍsterËn, Etag
snet reden betwi jf elen of de
sci-iuld in deze situatÍes ult-
sl"uitend bi..j de Hol-Iuíaers
1i. qt *
Vooral. sinds het bezoek uan
d* 0ud-Feijenoorders a&n
Ameland een aantal jaren ge-
1e.den, bij uelke gei-egenheid
Antje van doelman Eddy
Pi"eters Graafland een speld
Ër Ëen bleem kreeg, i* ze een
vur3"g Feijenocrd supporater*
Dat haar echtgenoot, de al
asËrl legendarÍsche [d§.Iien, toe-
ua}1"J"E A jaxaanhanger I s, nraakt
hst. a}treen rÍlaar leukern Ken
;nË i:em af e!-i toe lekker jennen.
7e laat zieh altijd ulterst
negatief Guer AJax uit, maar
dat is geen echte haat, maar
fila&r 0m tJillem te pesten.
BeuronderÍng heeft Antje voc,r
het ËngeJ.se voetbal, omdat er
snel en open t.,mrdt gespeeLd.
Dat ksrte tiktakspel is niks
gedaan, vindt z€e Za kiJkt
veel n&ar sportt".ritzendinqen
CIp de televioier 0eË* naar
Duits veetbal en ëennisu
Bi.j dit alles §s AntJe
lïslenaar ook nog eËn ur#uql
die indruk nreakt op mannen.
l'{oe is t"ret amdare te verklaren,
dat Hens toen eÉ moeite had
de deur uaR de beeoekersbox
te ilpËnen, uraanbi j een voi
dàenblad haar l-rinderde, een
u5"ëEewissalde speler i ft
*damskosËur:§! *nder de dcuche
caaRdaan stapta en heel galant
de drur vöor haar Epen hield.
Jau r.le fle5.r,en bewijzen i-let:
a**i* &ntjc is 8n Eeen ttdeede.
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