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Het andere ueiland draagt delllustere naam van sportveld;dat staat tenminste op eenfraai beschilderd bord. ,Dat bord en de afrastering zÍ.jn
de enlge dlngen die er "níg- 

-
zins ouertuigend uitzien. Èet
ve1d, een trrei met Z doelen,
u,ekt niet het gerlngste ver-
moeden dat hier ooit qevoet-
bald urordt. En dat urordt er
dan ook niet.
Dat bleek zondagmorgen, toen
de voorzitter van de Uiielandse
boerenkapel de Geitekeutels
nog Bven kuam napraten ovex
het zeer geslaaqde eoncert
uan zaterdagavond. Híj vertel-
de lang en breed ouer de
festivlteiten, vooral tt
carnaval, die jaarlijks oBUlleland georganlseeid uorden
en sver de aktivitelten van
de verschillende verenígingen.
Met nog geen duizend inrsoners
hebben ze daar een puike
muziekvereniging annËx
boerenkapel en een drumband
van 70 man, die zelfs over
een eigen repetÍtielokaal
beschÍkt. [Ylaar toen u,a het
onderuarp lladdentoernooi
ter sprake brachten; uaa zijnspraakuater gauu, op. ttAch, meL
een kleine 1080 inuJoners kan
Je natuurliJk nlet veel klaar
maken op sportgebled,r.
5ip Boelens, onze blaaskapel-
meester, die ziJn voetbal-
schoanen al tlen jaar geleden
lan de rrrilgen heeft Eehanqen,toonde hÍer veel begrip vàor
en merkte heel filoEofisch op:nAh man, as Jlmme nou muzlek
heurer pat moeÈ je dan nog met
sport? rt.
De Amelander blazers hebben Br
Èrouurens rrel een eportief
ueekend van gernaakt ulant er
uJerd gerrlandeld, Bezuommen engefietst. Niet gevoetbald,
uant daarvoor u,as het te rrrarm
en daft kunnen k,e op Ameland
Benosg .Joen. Uerschillende
rnoegespeelde blazers togen
zelfs fta het mi.ddernachte-
]ijk urrï met aen slaepzak het,
duin i-n orn daar heerlÍjk Ín de
openlucht te pitten.
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\rJat kan je daar f i jn slaPen 
"VooraL het ontuaken is Ëen

genot. Hoeulel ! Toen schri jver
dezes zondagmcrgen tegen achten
bezig uJas met de climax \Jan
zijn laatste Vlielandse droom
rrraarin hii het geruis meende
te hor:en uan e*n lief1Íjkr:
zeemeermi.n die daor de bran*
ding kuam aanzuemnien cm he::i
rrrakker te kussen Bn irii vËx-
r.sachtingsve:1 het rloq urat
duizelige hoofci aphief, ï$a§
het ue} even eËn afknaPPer
toen hij het ru5"qbebaanrie hoofd
van Frits tiud 'Lussen de heLmen
zEQr Deze stond, of liever lag
ap het punt Ben fotc te rnaken
van ttde slapende blazer!r "0p de terugrei"s uerd noË een
serenade gebraeht aan het
eiland Terschelli.nqn bJsar rrie.l"

urordt gevoeÈbald, rRaaï uëar de
bevolking, volgens onze UIi'e*
Iandse zsgsman, te maf is orïr

muziekf eesten naar ulaarde te
schatten. Teruq oP Ameland
ktrram ik tot de conclusie daL
het leven op ons eiland e0
beroerd noq niet is; als je
aan sport en muziek kui:t, cioen,
rr.rat rsil je den ncg mEer van
het, leven ve11arifl,"r, *
Niiettemin is eerj ueekeridje
Ulieland een beleuenis, vooral
als je zo gastvrS.j ontvangen
urordt als de Grautle Dr:i:nkaPel
door de oud*Amelanders Gerrit
en ïhea Brouurerr
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Lededel,lngen t
Het besfirur vraa.gt aa,nds,eht voor d.e
volgend.e prmten:

§_cË0!t{MAIm\r ru,EED3olCEN

Is IeÍders van d.e d"iverse elftalle::
arovd.en verzocht eï op toe te sien d"a*
d.e kl"eed"böxen na gpbt:uik ( aoweS- na
de *rai.nlng als na, de wed.striJd,en)
sctxoon word.en achter gelaton.

gru{[Ii,i,rcii§§ KANT]NE

Yoor het seÍzoen e4-S5 zijn nog vele
'wràjwi13-igers nodlg om dÍenst te does?
Ín d.e kantÍne.
Ycor nad.ere lnliehtilgen en aa.nmei-d"Í:lg
kan men zich wend.en tot d.e secret€.rie
va,rr Geel-l{it of bíJ }í"Molena,ar te sesu

{gI"q}§cEEri}r§BlrcrxrE-fi s

Yo*x het kouende eelzoen aijn weer
seheÍd.srechters nod.:[g voor het 1eÍrlen
ye:r d"e JeuglvoetbaLwedstriJàenn
Ïlen hoeft nlet ln het bezit te zijn
vaï1. ëen scheid.ereehtersi!.1p1oma voor
d.eze wedetriJd.en.
Gea;atle aanmeld"en biJ het bestuu:r.
WÀT I§ EE. IN HET I,IEEIGND 'IE ,Om{ 0p
DE V-ETDMi MISffiI NES HT SURM{

Raadpleeg de publloatiebord"en j":e

Nes tegenover het YIffi kantoor en
i"n Euren tegenover Hnï{ots aan d.e
KooÍweg.

§CEEISSAECHffiRS uat te d.oen bj"j
VEffiÏ}TDERTNG

ïndien een scheid.srechter verhind.erd.
ie oaa een wed.strtJà te leid,en, woyd"t
hÍj verzoeht on ZEï,f' voor e€,Ír y€r*
rraJtg€r te aorgerr,
Ii* kan veel taleurstel-ling en erger*
nÍs voorkomen.

1IT.hTfi ffTAl\U§ -LIF,DLr '].§?ËffiËr 
en àag han6t Ín d"e kantine

een kopie bu.au tot op hed,en enkel"e
mar* paiertjes en ÉsÍl prxralse.
§*ii::5"jf i*É:is wat voor d.o krant en geaí
h** *er , :i-:l d.e box.

§ili H,,#
W5"lt r:. h*t oud. papler gebundeld of
in d.ozer: -reqpakt aaa d.e weg zetten
d.at is makkeliJk voor d.e halers en
prcttíg bij het opslaan emran
lxrs pap*er geeft ao tn rotsooi, d.at
Piet Kooiker d.e h*le uag aa,n het zcekeR
isn &: àat Ís toeh niet de bed,oeli.r:g
van het opsï"aam"
Dus wees zorgxmld"lg er mee
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Vlerde Klasee C (54.3)

Bakkeveen
Boornbergum
s rVr Friso
Geel-tdi t
ÍYlarum

Nieuu Roden

0arterp
0.N.8.
de Suleach

llllper Boys
Zulaaguesteinde

ReEerue eerste Klasse C (806)
D. f .0. 0ostertrloLde 3

Dokkum 2

D.T.D.2
soce Franeker 2

Geel-tdit 2

Hallum 2

srcr Leeuuarden 4

R.E.So 3

5t" Annaparoehie 2

Stisns 2

ll.Z.5" 3

Rqgerve trl,eede KIasse A (B!f]
Black Boys 2

srËo Franeker 3

L.U.U.. FrieslanC 4

L oA * f,. Irisia 6

GeeÏ-rtiit,3
Hubert Sneek 4

5oËo Leeuuarci en 5

Lemmer /1

Nicator í1

Doeterlit'b,ens 3

Renado 3

Robur 3
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Reserve tueede KIaaae B

Bakkeveen 2

Draehten 4

G.A.V.C. 3

Geel-ttjit 4

Harkema 0peinde I
so\ío Houtigehage g

Jubbega 4
o.D.v. 2

0erterp 3

0.N.Bn 3

T.F.S. 2

ïijnje ?

VlJfde KlaEse B (BIE)

D*kkum 5

Ds r6D. 5

FóU6C. 10

Ëee1-trjl-t 5

ir'ai"l"um 5

D"5nï. 4

ftrad Geel 6

$t. Annaparochie s
Stiens 7

Junicren A Zondao

Ir,eede Klaeee B (gB5)

Dronrl Jp
D. ï.0 .
LoA.Cn Frisla 3

Geel-ldlt
Harlíngen 2

ï rnmun:

íYler;sïl* tzg

Nàse*m::2
.$ti"er,.,
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Junioren B Zaterdag
Derde K1asse C (210)

An Jurn

B.V.C. 2

Be Quick D 2

Blauur trjit, t34 2

G eel-trll t
V.CrR.
de UàIden
tdardy

ld.T.0.c.

Junioren C Zaterdao
Vle.rde xlasse B (31?)

Blrdaard
Blauu trlit | 34 4

C.S.L. 2

CoVr0.
6 eel-lrlit
srco Leeuuarden
Lurd. Zbraluuen 3

Rood Geel 2

V. I.0.0.
de tdykels

Pupillen D Klasse 404

Anjum

Dokkum

Geel-lli t
Holuerd
ïernaard
Ropta Boys

Pupillen E Klasse 503

Ce5.L.
Geel-trJlt
Hallum
[ïarrum
Stiens
de ldykels

F*ffi #% #"
ffi ffi :,#à;& '%*s" e g

?eHr *ffiruYffi&ilË
É\fb4ffikeh,$ffir I é!i:':-ffi|; ff !É(;r

's1& f;:,
j

t flapK qrqq
elr# Lf€&v##Ía

ffird "h*&fi& F4*Y YffiLm.

tffiffi;ffi
%

n
irr ïal

#*tï ***rie:u

#'srytr6e;fs -rfí€#.v*d+J#d§ "$di ,4f#S :*§ FJ*

fffi.{r#,##,

H I&'LF;iàír B! 6

f)
Ë!

H§efÀÏ3 .,:& 'jP-S5 Sry'ffi*

à.ltï#F**g 6 3"1"3.* *aek:;:* a a;rr*;:**:*gi
a3g*ee:;*, x,lak'-u I

*iH):, ar;'h+x**i.*sh*r
àmà* ver§e'ak *
*à$*aa:* vaa Èq
wmax,h*iisrll

l&ryin'* 
u$gp ee":* &#§"";,f 

- rb.éke:.*,5# #í*,'r J
,o"' F/'Ji4 ,l"e?",* /S *ffia.
,..'5,J'r. "É Éo*+ tq "'-6i' @

*s"E
qé
tu&

P f'.§s&.ffi I # RS*i gfi+ sT g 1l §3"w"



I

HÀÍ,L0 TCTC -- en L0TT0 §pelers

ZoaLs u rnissehien a1 heeft gemerkt

loopt het zomergeizoen weer ten eilde
d.at hetekent Cat de 111T0 weer ga,at

d"raai.en, alle ksns dus weer op

12s:edllllll
Maar d.e L0TT0 gaat naimurlljk gëffoon

dor.rr. Ook niet te vergeten d"e extra
Jtid"lotto I s.
Yerd"*r \rragen wij u, als u toch speelt
d.oe dan eek mee aan het cijferspel,
dit komt uw club ten goed.e, vaJlwe,!'{,.

gratis spelmateriaal"

Dus doe voor maar f 1,50
mee aan het Cijferspelen
kruis het'Ja"-vakje aan.

Maand.lotto kunt u aatuurlijk ook

gaan spelen als u el-ke'yeek een

fo::uulier i:lleveren te lastig nj-nd.

i'i*and"lotto levert r:. dus uaar 1

xraal- p*r naanrl il.
'f,erd.er beste neï!Ílen weet u to*lr
il,*t u ycn:: d,e kle:.ne prijzen$ te
r,rerle;: i f 60r- bij ons mr:et zijn
,Ëcj*"i' :iii, :rit}eialing: en wel op d.e

.iirr*t'-rl63i1rc,nà tr:t halÍ l0 of over-
oa.g .í.l.s u rs avsï].s niet ktnt.

Komt u wel :ru prijs ophalen, a,L is
het f 5t-.
Want d.eze gaat beslist niet na:r.1 fls

c)-ub, zoals zovelen denr,en, ri:aar

nietafgehaald.e prijzen gaan ter-u.g

naar d.e 3ONI).

DUS haaL uw prijs op lljl

BESTE T0r0 / t0TT0 SPELIXI§, uii :.,r*nser;

u een heel prettig speelseizoen tere

met yele vele ari.jzeao zou,e1 Ëfoot
als klej-n"
Als er iets is dat u g.taëg wilt r*re ben

oritrent Ce Toto/Lotio
kou even la"ngs of bel *v€n 0p n*aï
nn. C7711))La

Jos en Anita F,ul-té

ïabriekspad. ?t+, Buïeno

Ook zij d-ie epníeuw of voor het eerst
willen gaan spelen, me1d. u aan a1s

vasïe klan'ho alvast bedanktn

m
ja

?,tttw;;rr

SpeI- en speler,$nateria,a,l
ver1xan€renl<ost geld.
Datmoetuitde chrbkas

Speel daarom Lotto en Toto in

Onze club vaart
er wet bij.

tl
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trffiHHffi* ï* X&ffiÏ§eH H$#tr*-ti§*§?
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ti*f el
worden

,,ffiffi#f-B
d,at d,e A-j'anioren dit Jaar nog van

zich zullen laten sPreken

öat U:e Fomers are going for gold

d.at Geel-'dit een nieuwe §ponsör heeft

d.at J.C te 1r, d-e fijne lceeepjes l-eert
§aJtren met JvB te 3"

d.at Geel Uit 1 spelers op d-e mas&ge-
:rarJ.1:and,ig onder hanàen

dat er heel
strand

geno:&en door Gerard 11

i,rat"spiitjesi' oP het
xenuttigd zijn.

d.at }irk àe Jong zijn menoires op pa-
pier heeft gezet

dat }ouwe Beijaard. l-aatste nan uordt
bij d"e FC tr{ageningen

àat twee seheidrechters :ruzie maakten
. over een seheid.rsahterlijke be-

slissing

d.at ond"a"rks het feit d.at Öe kornpe-
titie nog: niet gestart Íst
"kennersi (stuurlu:i dus) nu a1
,rreten d.at gw 1 àegfraöeert

dat a1le zaterd"ag jeugd,tea.ms de
konpetitie gestart zijn net een
overwinning,

dat ome kooi erg veel tonatensoeP
eet en d"at hij daaYd-oor de rooie
honà kreeg

d"at àat echter beter is als een rod"e

kaart

rLa* de kat van ÖíezelfÖe ome uit levens*
belang'.ra,rr z rn vegetarische prin-
*ipes is afgsstaPt. wis kat

dat ïarry' d-e kat 3x t t d.onker iadjpt
j:: l-, ;ï l-i*ht Ya,n eeri helikoPter

C-at I rrql,í rn de lucht snelier is d.an

}C ,iarries jx 't Oostbos"

Cat Js-= vd" K tijd.ens ë§1 voetbalwed*
striJfl. zrn horloge ouhoudt ond-at
hij and-ers niet weet hoe l"aat het
ig.
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oat dit het veryolg is r.an cie W.U"

àat Jan Kier*iet zonder deuk is teru
gekeerd. van het Ad.an 709

o.-it vorj-g jaar anders uas.C.at

d"at

d,at lia.rtin Cud '1e s"l;e::kste niÍn van
Buren geweest is

àat ol-ifar.ten lange hebben

tÍjd.ens de Ol3mpiese si:eien
voetbal, meer gele en rode kaar
zijn gegever: dan er d.oe1tr,..nten
gemaakt,

d.at de GI.{ ka^n-rrne een varr. de mooist
lkantj:rest' op A:nela.nd- is.

öat eI nog steed.s .ï:oekjes 
v-a.n het

!0 jarige ju-bilerem te koop zijn

een eenvou.,lige xcpbal wel eens
'rkupstoott' wordl genoemd

een behoorlijke erouwelijke bad
neester echter een ttbad.stoctrt
word.t genoemd,

d.at

dat

r"ï

LKremffiffitF.ffi
d*fid ss,ft {*tk* wrkbaïn*i

Ëffiffi* *B rqË*"&et

Ei-ke :naand-ag ;Lis Trees i.r_r.ire iraar
vrel:elijkse tor.:i:t mr,:-,_kt àoor. Ce kl-eec
boxen is het raak,
-'l-tainingt j ack, trai:: i:igsbro ek, -,r*et-
ba.ischoene::n vc*tball:roekjes enz. er
Eijn deze eitrcjDii';*:!i nj-*t meer nodi5
of word"en ze lÍ?r€\i'Leln r;lraagi Trees
zÍch wei c,ens ef. l,kar al inet al 1i6
er ai lleer *§n irele stapel .
0n het te:r:ig ie krij**rl, nËem everi
kontakt oË mei Tt"ees,

, "q# F -

ry* e g.w&*ff# s,f .- fi! .,4
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hrccn al VmreRl x;trTE c),sltslÀlÉgEN "

De trouue Geel ttJitsuPPorters
zullen het in de komende cail!-
petitie moeten stellen zonder
de technisch beheerste actiee
en de doorgaans effektieve in-
grÉpen van Dirk de Jong " lYlet
iijn 31 jaar voelt DÍrk zich
volstrekt niet te oud voËr het
eerste en de liefhebberij is
er ook nog ueI, maËr hii vindt
dat zijn urerk j.n het hotel het
hem onmogelijk maakt zich uËor
de volle honderd Proceni vooï
het eIftaI in te zetten. rrJe

moet tuee keer in de ueek
trainen en dat kon ik het
vorig jaar nlet meer \4anbreqe
het, ueit<. J€ merkt dat X keer
t,e ueinig istt" BovenCien is
het vooï cle eoncentratie niet
ideaai- als je zondagsmorgeRs
uerkt, zondagemiddags voetbalt
en zondagsavonds lreer rgerkt.
De rneeste eersteËlftalsPeIers
die afhakenr sPeIen nog jaren
in "lagere eIf talIen, maer dat
ziet Óirt< niet zitten: t'Je
traint urel een keer minder
maar je bent evenEoed de zoD-
dagochtend of de zondagmiddag
kuli-jt.tr ïoen hij nog in De

Boeg uerkte, u,a.§ het ook al
heuen en keren, maar toen
ïdas het nog te doenn omdat
het een seizeenbedri jf hr85 a

ïn het hotel meet er r5 uin*
t,ers in de ueekeinden veel
mesr gebeuren, omdat je met
minder personeel ulerkt.
Dirk de Jong heeft vanaf zijn
vi.jft,iende jaar bii Geel IJit
geàpee1d. De mooiste Periode
vond hij de tiid dat het
eerste elftal" in de vierde
klasse A van de KoN.t/"8. elk
jaar bij de bovenste 4 af 5

zaturr0nder leiding van Jan
[pping en Sip de Jong bsekten
trre toàn 0nue beste reeultatenort
np de vïaag, u,aatrËm het de
laat,st,e jaren noEaI ulat moei*
Iijker gaat., hliifb Dirk het
enlt*r, .:"C ni"et Iang schuldig:
reIsn L,,Jar jaar qeJ"eden is er
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Toen Jantje (Oe Jong), paulus
( Brourrrer), IJs ( oe Jong) 

"nlater ook trJillem (Kooiker) af-
haakten, konden Ee dat niet oF-
vangen. lde hebben nu al1een
íIartin Oud die kan bikkelen.
Ueel mensen denken dat het van
het tueede naar het eerste elf-
tal maar een stapje is, maar
dat ls niet zotf .
De langdurige en verre reizen
bij uituedstrijden zijn nooit
een bezulaar geueest: Nee, dat
vond ik prachtig, had je eens
even ti jd om te klaverjassenrr.
HiJ merkt neg op dat je, alsje thuis speelt nlet veel eet-
der thuls bent, maar dat heeft
niks met klaverjassen te maken.Uoorlopig ziet Dlrk zich nog
geen functle in de club vÉr-
vullen: rfJe bent altijd of je
zaterdag of je zondag kulijt
en dat ziJn voox het horeca-
bedri jf de drukste dagentt.
Dirk verrrracht dEt GeeI Uiit het
in de kornende competitie uel
u,eer moeilijk zal krijgen,
omdat de overgang van de
vierde klasse B naar C vast
ueL aanpassingsprob.Lemen zal
geven. De oefenuedstrijd tegen
Nieuu Roden vond hij niet
sLecht, maar uit ervaring rr,reet
hij hoe bedrieglijk oefeÀued-
sËrijden kunnen zijn.ItGeeI U/it moet in Éet begin
van de competitie punten pak-
ken, dat brengt rust in het
spel rt dan is e r ook kans opbeter voetbal. rr
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l seoternber
Ulardy B - GeeI lrit B

GeeL'trit C - Rood Geel ZC

GeeI ldit D - Holuerd D

Hallum E - Geel [llt E

2 september
Ëeel.trJit 1; BEKER Broeks.BoYs
Franeker 2 * GeeI tdit 2

Lemraer t+ - Geel tJi-t 3

Geel UJit 4 - 0erterP 3

Geel tdlt 5 vri j
ïrnsum A * GeeI ttjit A

B septernber
UCR B - Geel lrit B

Geel tdit C - C5L ?C

Gée1 ldit D - Ternaard D

lrlykele t - GeeI ttJlt Ë

g septernber
Geel'UJit ï * UJilPer BoYs 1

DÏo oosterh,.S * Geel t'jJit ?

Franeker 3 - Geel frit 3

GeeL trit tt - Houtigehage 3

GeeL ltjit, 5 - DSI 4
FIKVt?g A - Geel tri-t, A

1 5 september
Geel ldit B - Blaurrl trJit 38
tVO C - GeeI ltjit C

Ropta BoYs D - Geel tlJit D

Geei. U,it E - Stiens E

1 6 september
Oerterp 1 - Geel !.,it 1

Geel ldit Z vri j
Geel bJit 3 - Robur 2
CIDU 2 - Geel ltJit 4
Stiens 7 - Geel ldit 5

Geel UJit A - DTD A

22. september
Geei. U,it B - ldT0[ B

Geel lri"t C - Lud. Zualuuen
Dokkum D * Geel kjit D

Geel lrià Ë - fvlarrum E

e3 september
Geel tit 1 - Ni.euul Roden
Geel lJit ? * RES 3
GeeI UJit 3 - Black BoYs 2

Bakkeveen ? * GeeI tdit 4
Geel kJit 5 - rUC 10
Ë epl ldi t, A vri J

25 ee*tpmbcr
dm ldfr"i dffin I - Geel iilÍt B

L-eerlr-'.rrdcrt 3[ - Gael [,it
ffieel" 'diit G - Anjum D

CSL [ * iieel tdi"t t
38 sep'bernber
§ee1 kjit tr vri-j
Dakkum 3. * GeeI lrit Z

Fri.esland 4 - §eeI \tjit
Geel kjít 4 - nf{B 3
Rm*d fiee1 ts - Geel trjit
§eelh.;itA*Dronrijp
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