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(korte schets voor 3 personen,
op te voeren tijdens de rrrinter-
stop ).

Vader, moeder en zoon Douule {12jaar) zitten aan het avondeten.
De geur ven gebakken bot door-
dringt niet alIeen de huiskamer,
maar het hele huis en de directe
omgeving. Vader zit breeduJ.t,
met opgBsteoopte mouuen te
schransen, van tljd tot tiid
aen hinderlijke graat van zijn
vette Iippen blazend of tussen
zijn kiezen vandaan pulkend.
0ok moeder doet zich tegoedt
ziJ het uat mlnder uitbundig.
Douure zit met 6Ën been naast
de stoelpoot uat onrustig te
draaien. Hij heeft snel een
boterham naar binnen gewerkt
en taaLt niet naar de gebakken
botjes in de pan op de tafel.
HiJ zL1u zich suf te piekeren
ove!, Een paesende inleiding
op zijn verzoek om van tafel
te tno§Bnr

Douure: Ik heb helemaal geen
EËï!Er. Ik zlt geuoon vol.
Uaderr Uol ! ! [Ylan, ie hebt nBg
ïiàÉïËÉn stuk brood achter de
kiezen. ïoen ik zo eud u,as als
jij, at ik elke avond 12 stukken
brood en als er gebakken vis op
tafel stond u,as ik helemaal
niet -te houuren.

Ívloeder: Jar man. tde leven nou
in een andere tijd.
Uader: Dat zaI uraar urezen. Uroeger
lËïJe I s avonds moe en uitge-
hongerd van het urerk CIp de boer-
derij, maar tegenuoordig zit
de jeugd op hun luie kont op
de schoolbanken en verder spannen
ze zich nergens voor in.
Douuie: fiaq ik nou gaan? Ik moet
eerst de totors nCIg ophalen en
om 7 uur heb ik training.
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Vader: Had je die totoÍs niet dÍ-
rect uit school op kunnen halen?
Het is toch te gekr dat ik
t s morgens 0m 5 uur naar het
idad gar om de vls uit de netten
te ha1en, terr,,iijl iederÉen nog
op Ëen oor liEt en dat zoïn snot-
neus dan niet eens de tijd neemt
een visje te proeven. Daar sloofje je v0or uit*
Douue: Ik moest uanmol:qen \reor
school mijn repetltie aardríjks-
kunde nag docrnemen Én direct
na school hoef ik nieb bij de
mensen oà totoformulieren f,e
komen, u,ant dan zi jn eil e
mannen noq aan het uierk sn de
vrouu,en zi jn om boodschappen *
Trouurens, dan maak ik alti jd
mi jn huii,.xrerk o '

Ua4er: .-T e kunt ze toch ook na
de voetbal-training r:phalen 

"Toe, eet RËu eerst een lekker
botje.
Dguqiq: N een, uant dan is sr een
spannende fi,lm CIp de L.u"
Ívloeder: Zourden ze bij Geel*
ï,ïE-G t,rainins niel naar
een andere auond kr:nneri ver-
zetten. Het is op dinsdag
alti jd zo I n gehaast 

"
Qou_rrrg: Nou, cjat, zal rnoeili jk
trrorden, uant op rnaandag kan
het aI vast niet, urant rJen
moet ik nsËr de hobbyclub
in de ïoe.i. en uroensdaE hebben
uie t,ot half 5 se hool Bn al ti jd
een hele vracht huís*rerk voor
donderdag.
Íïoeder: f.j ou , donderdag dan"
D_-quqiq: Geen denken àEn e D*n-
derdagavond hebben kie §0ss en
dat, urij ik ir-. gBen gevai
rnissen. Dat is a j.t,i jd hari-
s tikk e !B ze j- 1i g.
Vadgà: Ja ri"ia&Ë, aIs j* noË even
doorgaal heb je niet *€nsrneer
tijd rfi: r.* seirijten" ïrouuJËns,
a1s jr :i3*r1 niet eet,, hoef,t
dat ook nÍet meerr
Ur1-'Ídeqavoi:ci dan* Usor zaLerdaq
heb je in elk gevai qeBn iiuis-
ure rk 

"
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Dourrle: Vergeet het maar mooi.
De volgende ueek begint het,
judo ueer en ik uil van het jaar
beslist mijn bruine band halen.
liJe kunnen dan ook niet op het
trainingsveld Lerecht, urant
eerst trainen de A-junioren en
dan het eerste. In die kunnen
niet, naar een andere dag, uant
een heleboel van die jongens
zitten doo r de u;eek aan de ulal .
Vaq|gr! lij hebt geu,oon teveeL
hobbyrs. AIs ik jou uas zou
ik maar eens rrrat gaan schrappen.
Je hebt geen avond voor jezelf.
iIn dan moet je r s zal.erdags
nog vaak naar de u.ral om te
voet,ballÉfi.Je kunt rrlel over de
toeren raken.
Douule: ulel nee! Ik zou niet
iléffi rrrat ik ooen rnoest, als
ik niet bi j die clubs u,as.
lïaar mag ik nou uJeer rr;ant
straks kom ik te laat op de
training en dan kan ik zater-
dag ueer de hai.ve uedstri jo
op de bank zitten.
Uader: Het is noq erger als
vroeeer in dienst. Toen u.,asje no9 ue1 eens blij cjat je
een dag of uat in de nor zaL;
dan kon je mooi uÍtrust,en en
hoefde je geen 4A kilometer
met een plunjezak en een geueer
op je bast te marcheren. Jullie
laten je door die trainers
opjutten. Het lijken irrel
slavendrijvers.
[loeder: Nou, ure mogen blij zijn
dat die mensen hun vrije tijd
voor de jeugd beschÍkbaar
s te11 en .
Uader: Nou, van mij hoeven ze
niet zo nodlg. De jeugd is
alti jd onderureg; voor uat ge-
zelligheid of vocr ruat vissen
of strandjutten is geen tijd
meer.
Douwet Nou, ik ga hoor. Jos
moet de toto I s voor 7 uur hebben
(Dourr.,e af ) .
Vad§_r: rrJel ja, ureer iets cat
belangrijker is dan een goede
hap eten. Ze moeten er noq eenpaar geintjes bij organiseren
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en de ouhre lul kunnen met 40jaar aI naar het Ue3aaràànte_huis, tuant thuis zi jn ." -nirt
meer nodig.
Ívloeder: Nou man, hou maar oF temopperen en ne8m nog Ínaar eenvisje. Je kunt de ró""iJ-tàcnnlet meer veranderen.

trur atta

Even niet
Thans ureex

A T ïrofee

verschenen.
opgepoetet de

Andre de Jong
te Jong voor A, rgel debeste
Rene 0ud
te jong voor A, trrel denetste
Dirk Kolk
speelt ueer als een
ruolk

Antoon Iïetz
oud sprinter
Barend Kooiker
immer vooruJaarts
nimmer dralend
Gerard wtetz
CIp uleg naax metz_
uinnaar
Joop de Jong
natuurhistorisch goed
PauIus lvlolenaar
op transferlijst
JD Nagtegaal
gebeukt daarna ge-
boek t
Uele GeeI-UJitspelers
bieregoed

lr

2.

3.

10 pt

10 pt

I pt

I pt

7pt

6 pt

5 pt
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' UIï DE BE§TUUNS!{AffIER
* 5F0RïffiA55AË[

Sinds enkele ueken zijn J" Verbiest
en J. Oud bezig nnet een cursus
sportmassËgs. ALe er í!ansen zi jnblnnen ontre vereniging dÍe vanhun diensten gebruik r.ritlen rnaken
dan kan dat. lriel euen zelf kontakt
met hun opnemsnj
* OUD PAPÏER

CIp 3 november is Geel-[Jit 4 aan debeurt.
trJl11en de eIf talI en di e aan debeurt zijn zel"f v00r verv0er
zorger"! en vo§r mensen die het
op h aI en?

* BESïUUHSUERGADËRING

0p 1? november is er hreer aen be-stuursvergaderi"ng. A1s er mensenzijn die ets te ieggen of te
melden hebben aan hàt bestuur,geef dit dan even t,i jdig door
aan de secretaris of ieÀand
anders van het bestuur.
* CONTRÏBUTÏE

ii/ilIen de mensen die het afgelopenseizoen hun contributie nog-niet
hebben betaald, dit za *poÀOigmogelijk doen?
1 s83/1 984 !
senioren f 1 J0r*-junioren f §S,*-
pupillen í S0;--
Dit seizoen is er een contributie-verhoginq en gelden de vclgende
be dragen :
1 984/ 1 9851
senioren f 135r--junioren f 6?rS0
pupillen f SUr50
Ook deze contributie kunt U aIvoldoen an voor a]Ie duidelijkheidis dit het bankrekeningnummeri
RAB0BAÍ\tK 13n81.S0o6'ï go -

r* DïEF5ïAl-
Turee tdeken qeleden vond er in de
kleedkaÍrrEr uan GUJ Z een diefstalplaats" Er uerden Èoen 2 beurzenmet inlroud gestolen. Gelukkiq i;de dader inmiddeis gepakt" ïochrdill en u,i j e11e 1edén' er óp ui jzen
om seen tgaardevolle spullen in dekleedkaÍners achter te laten.Laat deee thuis of geef ze aan deIeider, uiant dit geÉeurt in uit_
uedstri" jden meesÈal rrie1.
[yiAAK U Ari JI SpDRïDAG, Gf tN sïR0p_
DAG n a o . e s à



WIST
dat de *Jtrtlt*tt van

xen noq helemaal
niet is

de A-junio-
zo beroerd

dat Jos van de rrKeoirt vclgens een
aanvall er van llilperboysrrsptkerhurtrr is

dat onzÉ corxespontdent uit rt
0ostbos in Franeker gestoken
is door een u,esp

dat dit aI ureer de ttueede verras-singsaanval, binnen een maand
op h em uJa§

dat in nauolEing van G.tJ. S,
nu ook G"uJ. 2 en trïhe A-teamrr
een spaarrekening geopend
h ebben

dat de voetbal-support,ers van
Bakkeveen dachten, dat ex op
Amel and trholber,loners r huisden

dat Teun een lekker ilzacht[
taartje heeft geuonnen

dat ívlark Brouurer iemand zoektdie zt n schoenen ruil poetsen
en tevens zrn voetbaltas
in roil pakken

dat er uit een kleedbox op rt
Gci.r.-ygf6 tkJee portemonnees
zijn gestolen

dat dit een uaarschuroing voor
velen moet zijn

dat Johnny de Jonq ( D1 ) neel ergveel van Itmooie ulievenn
houdt

dat de angel van de Franeker
uesp in lt natuurmuseum,
bij Joop, te bezichtigen is

dat Benno H. onder É&n hoedje
met tandarts Caspers werkt

dat de trainer en sommige spelers
uan Oerterp 1 tijdens hunuedstrijd op Ameland de
koeien mee zullen nemen

dat in fngeland een 0rca eenki11-flipper rrrcrdt genoemd
dat Sirncl een ËÉn-trrreeLje met

een Fiipper heeft uitge-
voerd in tt Dotfinarium te
H arderui ji<

dat de qestolen portemonRees ook
u,eer gevonden zijnr Éfl de
daderes gepakt

dat de D 1-BUF§
ongeslagen

en G.uJ. 3 no§
zijn"
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Yoor aI uw bn:.i1often
en vergad.eringen

Tevens d.e nogeliJkheid
voox een goed. en gezellig dinei.
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wat waar wanneer
2n oktober
alle elftallen inhalen.
21 oktober
Geel UJit,l inhalen5t. Anna Z * Geel l/i I zNicator 4 - Geel friit :Geet tJit A _ Tijn:* Z-Geel tdit 5 en n-iinalen
?7 oktocer
GeeI U,'i t B uri j
81 auur tri t qC _ G eel, lri t CGeeI lJit D - Ropt"-B;;; DStÍens f Geet t/i t i' -

28 oktober
SV Friso Geel trit 1Geet tiJit Z - DïD 2Geel tit J - Leeuularden SJubbesa 4 - Geet tit-; '
Haltum S - GeeI uii SStiens A- GeeI bli t, A

3 november
Anjurn B - GeeL ltit EGeeL trji t [ _ Bi rOaard CGeel rrit D _ DokkrÀ-n
íIarrum E * Geel LJÍt E

4 november
Geet lJit 1 _ CNB 1Leeuurarden 4 _ Geel tit Z0osLerlittens J _ e"ef 

-Uit 
3Geel ii/it q _ Dracht;; 4Geel rdJit S - DTD 5Harlingen AA _ Geei lri t A

1 0 no v eiïr,- .. :
Geel lrlit B - trJardy tsde triàlden C _ ceei ti/it C
An jum D - Geel tri t iGeel tIi.t [ - CSL t
1 1 nouember
de Sueach 1 - GeeI lrJi t 1Geel Uiit Z - St. Ànn, 

"Z '

Geel irit J - Í',lièato"-a-
Ti jn je Z - Geet ,,ri t 4GeeI tt.lit S vrij
Geel trit A - ïinsum A

17 novernber
Geel tdj.l B - An jurn g
8i rdaard t - ;eàf u:i t CGee] trit D en t inha:-eÀ
18 november
Geel l/it 1t beker of inhalenGeel trit Z - Sr.iens 2
?E*1 tdir 3 - Frisia §GAUI 3 * Geel uit tt
ilTD 5 - GeeI uit SGeeL trit A - narlingen Z A

Ri!stal
,,D€ PostduiÍ"

as$auf uen pN&Ía

nes-Arn
2tst

,r/

4i

de bt»e,lg"
lanplele recreaLie

tsUREN .AN4 KI. YAARh/ATÈR

-/ 
Theo Kieuriet

is ook in bu§.G!rr

i cht b
hoofdweg4

B*e
EANCING.
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DE §JCHT&OE! "
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* I CEEL rlÍ
2 r)e0r.tFIJe
? la\§i.,'r,l
+ r.K.V..29
5 NI CATlF 2A
ó !.ï.0.
7 SÏ I5\rS
8 HAPLI\G:ÀI ?ó
9 LÀC F)lslÀ _1À

l^ FVc _rA

t2lCl 3E KLAS C

I 6 NJUt,t
2 BE QUICK O 2B
3 0E h!10ËN
4 8.C.V. 2B
5 8LÀUI TI TT 3+ 3B

. ó GEEL hIT
7 iARDY
I h"T.O.C.
9 y.c.R.

Í3171 4E KLAS B

I v. I.0.0.
2 FC EIROAARO

.3 GEEL ïIÍ
4 C.S.L. 2C
5 C.V.O.
ó LLD. ZIILUrEtit
7 8Ll ur tíI ïr 3í
8 FOOO GEEL 2C
9 DE IYKEL S 2C

LZ Z2- t2
lC 28- l4
9 32- 11
8 23- Il
I 27- 18
6 18- 29
6 15' 21
5 16- ló
4 l2- l9
0 4- 47

GS PTo5-l 77 tEEL rtT

tt20l 4F KLÀssE c (t00RBl

t
2

;
5

+ó
7
q

I
10
l!

(v. Fa[(.
o. N. 8.
BAKK ËVEË\
Í.FF.TEPP
{A PUH
GEËL.PIT
DT STEÀ' !
lrllGrE\rEl\0E
Sirc;\.{ Fa GLiu
\ I Eti rí-p Ó DE\
DE i{ILPFF BCYS

5

4
5
5
q

2

4
4
5
7

5

8 10-
15-
ó4'
68-
5ó-
4+-
35-
3 3-
33-
2 l-
I 1-

Y

24-
t3-
l5-
Il-
l7-
t-

15-
4-
9-
6-
ó-

v

27-
I 4-:
ló-
20-

9-
15-
l2-
10-
9-
6-
I-

Y

+
2
2
7
6
z
6
5
7
2
7

T

5
6
I
o

t?
1

15
I

30
L2
1ó

T

7

7

7

t
1

6
7

I
7

1

{806I FES.IE KLAS C GS Pï

1 SC FRANEKEF 2
2 SÍIÉHS 2
3 HALLUI,I 2
4 0Io/oosrËRïOloÉ
5 D.ï.0. 2
ó H.I.S. 3
7 F.E.S. 3

r 8 GEËL UTT 2
9 §C IÉËUIAÈDEN +

10 DOKKUX 2
lt sT.lNrr 2

t8c7I eES.2r KLAS A

1 I GEE'L lrIÏ 3
2 ÀIICATOR 4
3 EENÀOO 3
4 SC FD6NEíER,3
5 LÀC FRISIÀ 6
6 FDJESLÀÀ]D 4
7 <C L EEUIíA tDEN 5
8 HUSERT SNEEX 4
9 00sTEaLIïïEÀls 3

lr pccuP 2

1l LErugr 4

ISIO' RES.2E KLÀS O

I H'FKETA OPEINOE
2 0.N'8.3
3 DFAC}IÍEH +
4 0.0.V. 2
5 BAKKEYEEN 2
ó G.À.V.C. 3
? SV HOUTIGEHAGE 3
8 SV OEFÍERP 3
9 JUBEEGA 4

.10 GEEL IIIT 4
I1 ÍIJNJE 2

GS PÍ

GS PÍ

7t3
7r0
ó8

7r7
b7
6l
é5
54
73
62
T2

7
6

5
L2

7
t2

8
l5
l8
I6
34

ó lt
é l0
710
7B
67
5óóé
tÉ
ó3
5t
?0

, r t0a9
ó8
68
78
55
ó5é,
54
62
62

ó12
78
56
6ó+,
54
53
,3
5t

GSPT V T

4826-4
5 I 15- 4
5 6 14- I
5 6 10- 1.0
5 é e- lt
,5 9-10
547-9
4 I 6-L2
é 0 +-32

65 Pï

ó t2
58
67
1ó
15

3C55
+c54

63
60

{0: o
32- Lt
le- l2
L6- 22
l7- t.{
8- l0

l8- l8
L9- 2t
ó- í9

GS PT

GS PT

GS PT

GS PT

23-
27-
24-

5-
5-
7-

v

29-
l3-
Ia-
t5-
5-
0-

v

2t-
1+-
1?-
l0-
7-

ll-
9-
6-
2-

20- 13
ló- 7
1ó- 9
l0- ,
r0- 13
15- l3
16- l0
l0- lt
,- 13
?- 1?
6- ?.2

(4r41 KtÀS 4^4

. 1 GEEL hIÏ
2 a.!PTÀ b0Ys
! DnKXUrr
4 qitJtrq
5 HOLríEP)
6 YF9NÀÀCD

í4401 xLA§ (+0

1 HÀËDEGARI JP
2 BÉRGUI{ 2
3 EUITEXPOST 2

.4 B.C.V. 2
5 RIJPEFI(ERX 2I 6 GEEL hIï 2

I 503 I KLAS 503

T STIEilS
2 C.S.L.
3 HALLUTI
+ OE XYKELS

T 5 GEEL TIT
6 ËÀBRUlt

)
5
6

tl
33
29

5 1C
57
q7

43
61
50

I
LO

9
22
zb
I

248
58
+1
53
5t
10

0
t
I
1

l5
l4

10
6
,
2
2
I

I832} 5E KLAS B

I SÍIEltS 7
2 ST,tr{Xr 5
3 SC LEEUTANOEÍT 10
4 F.Y,C. l0
5 ROOO GEËI ó
ó 0.S.I. /0

7 001í(uH ,
8 0.ï.D. 5

T 9 GEEL XIT 5

T

3
9
9

l0
4

2a
9

tt
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geel witA - dronrypA 3.'1
Het tot dan toe succesvolle A-
elftal trad op zondag 30 sePtember
aan tegen Dronri jP , dat inrniddels
beuezen had ook tot de gegadigden
voor'e'en \Jan de hoogste Plaatsen
in het klassement te behorEfir Van-
rrJege de herfstvakantie ontbraken
enÈete spelers en daarom had Ids
uat in het, elftal moeten schuiv€Í-lr
In het eerste kuartier gaf dat
helemaal geen problemen, integen-
deel: er u.lerd uaardig en in een
behoorliik tempo gecombineerd en
de beide lichtqeruichten oP het
middenveld, Andr'e en BernY zetten
regelmatig hun urat forsere teqen-
standers met onveruachte kaP-
beuegingen voor joker " 7e vergaten
daarbÍj niet op tiid bruikbare
passes af te geven en dat leidde
er al gaubi toe dat er voor het
doel van DronrijP een gat viel.
AndrË u,as er voordat de teqen-
stander er erg in had en doordat
Jan Douue hem vanaf de linker-
vleugel 0p maat aansPeelde, kon
hij ongehinderd in de linker
bovenhóek raak knaIIen. (t-0).
Blijkbaar iraren somrnige benen niet
helemaal sterk genoeg om de uleelde
van zorn sneIle voorsProng te
dragen, urant er viel vooral van
de zi jde van Mark en Jan Douu,e
een luider usrdend gemoPPer te
beluisterenrk,aaruan de strekkinq
u;as dat beide heren rlel eens trlat
meer en preciezeï aangesPeeld
ulensten te ulorden " Het i s bekend
dat deze knapen tuk zijn oP het
scoren \an doelpunten, maar daarmet
moet je soms uiel eens een beetje
geduld hebben.
Dronrijp probeerde uat terug te
doen door de bal veelvuldig hoog
naai voren te knré11en, daartoe
mede gestimuleerd door de sterke
uind die i n de voor de qasten
qunstige richting bries.
ioen bleek ciat de Geel ltjit,uer-
dediging eën gelegenheids*
defensie uas, uant die hoge lange
trappen leverden de nodige Pro-
blemen oF. Ilet name Thea en
lvlartin lieten de baI veilig*
heidshalve eersi aen keer sLui t,en
maar dat ]everde meer PrsblËmen
op cjan het opLoste.
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Gelukkig verdueen het leer uaak
ovet de zij- of achterlijn en
als dat niet qebeurde rdas
David vaak tijdig ter plekke
om de zaak te kl"aren en in
l aatste instantiB bras fiarcel
altijd attent en pakt,e inenige
bal door ver en snel uit te
1open. I ntus*en k,as er v&n
de sluitende combinaties r:it
de aanvangsfase niet veel meeï
te bespeurenn Berny en AndrË
kregen u;at teveel }sl aan het
doldraaien van tegenstanders
en dat hield het spel nogal
eens 0p, Hun rnedespelers gingen
toen ook maar eens trlat op
eigen houtje proberËn Ën daar
uerd het allemaal nog beroerder
v€loo Dronríjp ging stdeds
meer pressievoetbal spelen en
zaq dat kort voor rust met
een doelpunt bekroond"
Na rust, hadden de ueergoden
een rotstreek ultgehaaid:
Geel lXit speelde tsel de andere
kant uit als voox rust,, ma&r
had dezelf de uind E,eer tegen.
De uerdedS.ging bleef volharden
in de fout om lange ballen
zoveel mogelijk te l_at,en dosr-
stuiten of -ro}1en en dat
noodzaakte Marcel tot enkel_e
dappere maar riskante red*
dingen. Bij ËÉn eïvan ging
een getergde aanvaller van
Dronri jp te hard doeir en
raakte lYiarcel in het Qezicht;fout natuurlijk, maar er
urerd een beetje oÍn gevraagd.
Aanvallend kon GeeI ti,it ge€n
vuist meer rnaken, aI dienà ge-
zegd dat vosral Berny nogal
eens hard uerd aangepakt"
Daaruit ontstrnd op eÉn ge-
geven ogenblik aen vrije schop
even buiten het strafschop-
gebied en dÍe ulerd heeL listÍg
en snel qenomen o ÍYlark had h et
net iets eerder dosr dan zJ.jn
direkte betsaker die tnt dan
toe Ereinig problemen met hem
had gehadr €fi schoai de ba]
koelbioeciig in de u00r de
keeper onbereikbare hoek. (2-1 ).
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Dronrijp kreeq er !0en danig de
pest in er,:iet dai Do3" inerken
door ian Douue grof aan te val-
len. Deze toande heet uat rni.l-
der zelfbeheersing dan !ernY
onder s0or"tgeli jke omslandiq-
neden en dat kr:srle hsí',r een
officië1e uaarschutrring. Dezelfde
eer viel euen later een van de
Dronri jpaanva'i l ers te beurt
die er een specialÍteit van
maakte om dol dr j-est iegen tegen-
standers op le vliegen om vBL-
voiqens Ir-ridkeets Ëen r,,rije
trap te claimÉne
ïerecht zette llrcnri jp in de
slotfase ali-es Dp 'e'en kaart:
aanvaLlen. Toen de central-e
verdediqer ooK mee naar vcrerr
gine zat Íiark natuurli jk Qe-
bei tel d. Ei j een van de r,.rei ni ge
uitvallen van Geel Lllit zocht
hij een leuk stekkre voor het
doel van de tegenstander op en
toen hij de baI promDt volqens
het boekje kreeq aangespeeld
gaf hi j de doel"man met een
lreiterige lnbba1 qeen kans.
(3-1 ).
Conclusie: tueiniq krachtsverschil,
maar enkele sterke momenten van
Geel uli i qaven de doorsl ag.
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r/ooR De ol-lD 4MgleruDEÍ?S-
Zoals U misschien ueet ls kort
na de oorlog de vereniging
Ít0nB Amelandft opgericht',. 0ud
Amelanders tlonende in eh rond
Amsterdam, ruirn gemeten, kunnen
lid zijn. Io de maand maart
rrlordt de jaarll jkse f eestavond
georganiseerd. Er tucrrdt een
toneelstuk opgevoerd, meestal
verzorgd door Nut en Genoegen
uit Hollurn, met na aflooP een
verloting en dansen. Kortom
erg gezelliq en t jE siene
mekander. nog RS I .
0p de laatste feestavond
kregen de oud Ieden van Geel--
tíit de gelegenheid zich aan te
melden voor een soort reunie
op Ameland in verband met het
50 jarig bestaan van Geel-ttJit.
Spontaan uerd toen beslotent
door de daarvoor in aanmerking
komende oud ledenr hoe dan
ook acte-?-p-ànce te geven.
Troutuens Eraren u,e tdel leden in
de zln van het reglement ?

Lidmaatschapsgeld hebben ule in
de periode na de oorlog nooit
betaald. ldel moesten tíe
Japik de Jong en Hendrik
Ívlosterman om praten om uiter-
aard voor niets CIP hun land
te ínogen spelen. De Pastoor
vragen clf het Lof niet vtsf,-
zet kon uorden. V66r het
voetballen de stront van het
vel d halen enz. enz. Goed tíi j
ons spontaan opgegeven en dan
niets meer horen. Hoe zou dat
nu gaan. Eoze tongen beureerden
r'0 dat zaL rr,el op z I n Amelands

gaan, dààr hoor je nooit meer
urat vantt '0nze intermediair voor Ameland
zaken ( Dourue ) uist te melden
dat al1es ulel goed kb,am. lile
zouden uel moeten betalen maar
er tr,erd tgel iets georganiseerd.
Nou beste lezers dat hebben ue
geureten. 0p zaterdag 12 m9i I 84
toogden ule naar Arneland. In
hotel Ameland serden ue ont-
vangen door het bestuur van
rrGeel-bjitr met koffie en
Arnelander trsteurr en een
appe=atief je
Door de voorzitter Kooiker
uerd ons na een uelkomsttsoord
het verdere pxogramma uiteen-
gezet.
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Ien druk bezet uesKend li"pek
het te uöidenn Is li dags een
voetbaiuedstrij6 tussen cE
uat jongere;ud Ame.:-anders en
een rnixed e"l,itai van het huidige
Seei-lJit.
iiet, u,as een .l-eukÉ uedsiri;d,
Íïaar aan de kanti:" jn troerrJen de
sterke uËrnal en uan LrroÈeer ulei
de boventÉon.
Geel-ltii t,t,ers rrrat een pracnt,iq
veld en uat een sch:lterende
acccmodatie neDDËn ;ulI-i e.
Hadden u,i j dat vroeger gehad
dan had het t'jongpeËrd van
Japikrt mijn tr,.:i niet kapot
kunnen kauulen.
r s iïiddags nEg e*n dr:uk bezochte
receptie irraar UJilty fiolenaar
en Frans Hulsebos terecht,"net
lovende woorden door het besiuur
van GeeI-iJito de Friesche Voet,-
balbond en de K n i\:*. V 

" 
È. irrerden

benoernd tot Ieden van verdienste
en dragers uan erepenningen.rs Avonds blj Dorus een voor-
treffelijk diner zoais men dat
bi j Do rus is geurend o Ë en gez e1-
Iige gelegenheid om elkaar als
oude bekenden uJeer t e onLmoeten.
ïot slot van de eerste dag een
in goed tempo opqevoerde revue
1nItde Eoeg[, i\larnens ons aIlen
een uloo rd van hu} de aan Frans
HuLsehns Fr.i :';rR rnedeuerkers
van siaiiie lijntrekker tot.0erd-
neks" tlGoedgadaanrr.
Aan het eind van rJe avcnd deel-de
vo0rzitter Kooiker rDg even mee
dat h,anneer er 1i ef hebbers u/aren
dan ulerd er een tccht naar h*t
nerd qeoreaniseerd cD boeren*
uiagens achter een lrekker.
nf het nu r.':as u:.t eerL:ieiC u0or
se organisatoren of nmdat men
het'leuk vonr arn aiiebei cis
redenen ï s morËens zeten ure met
eÍn al len em eif uuï op de uJagensr
Pracnt,iq r.rrat eEn zaiige tocht.
Z*n eri u;inC puui natuurn fenden-
Schnleksfer- an lruLt*-ei.erEn
aoeken en vincen. Cp het Í-ierd
si.ond de visu.iaqer _aËreec Ër'': lagen
de botjes al t,e rnetceren in de
F &f-1 

"
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De koffle uas klaar en toen
Douure ÍYlolenaar 0nza tractor-
chauffeur zrn oude harmonika
uit de cabine tevoorschijn
haalde kon de stoelendans be-
ginnen. Stel Je voor een
staelendans bij de rr0erd-
d6bbe".
Ju1lie hadden de oogJes van
Lieuure Veltman een6 meeten
zien gllnsteren toen hii een
extra botJe verdiende door
het tuinnen van de stoelen-
dans.
ïot slot van een geslaagde
reunie trlerd nog een kop je
koffie met een broodje 9e-
serveerd in Land Bn Zeezicht
gepaard gaand met enkele
annecdotes en dankuroorden,
u,aarna de vCIorzltter het
ueekend offlcieel afsloot.
Bestuur van Geel l,Jit, onze
uaarderlng en dank voor de
grandioze manler uraarop
jul1ie dit gedeelte van het
jubileum hebben georganiseerd.
Leden van 6ss1-lr,it houd
ju11ie bestuur in era en
brees er trots 0p. lti j uleten
zeker als het bestuur jullie
club leidt zsals ze onze
reunie heeft verzorgdr Geel-
bJit zonder problemen het 100-
jarig Jublleum zal halen, uat
u,i j jullie namans al}e oud
leden van harte toeuengen.

Piet Kienstra
Douule Brouuler
Lieurrle Veltman
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