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f3o»emÈALING
'iet u.ras oo dinsdaqavon d ??
ai".lqusi:us j"L. een iet,rrrat oedruktqezelschap van best,uursleden enlrouure 1eden, dat bijeen zat vG0rde hal fjaarli jkse Ieàenverqadering.Leen uonder ook: nota trene j"n het*erste verenigingsJaar na helqrandltqs gevierde S0_jarig jubi-leum iijkt de fut ar gJecdeeisuiL. Al het nostalqisin iu.ug_en verwachtingsvol vooruitki jt*n
ngef r bli jf naar ean avetrechr,seuituierking gehad. fen l"aalste urofi-hopige brief aan alle leden enor.rders v6n jeugol eden om al snc,genkeLe onontbeerfijke eLftal_*Leiders t.e uerven ievert zeEgeen schrijve éËn vader met vBr-enturoordeli jkheidsbesef cp r diebereÍd is het B-elftal te bege_leiden. Enkele jeugdelfiàri"n
hehben een ueek-ruó" de 

"À*petitienoq qeen trainer. Er zijn 2 be_stuurszeteLs vacantr r.à"roo" met:!en mogelijkheid kandidaten tevinoen zi .-ln.li-rze voorzirter uind+_ er in zi jnooeningsuo.rd,dan ook gËËn ctoeÈjes
t*. Recht op de íïian af r,,raaqt hijcje aanueziqen oi uË helemaal vBr_qelen ejjn, i-roe velen ven i.ren nËde aansluiti_ng van GeeI ixit bijoe ï\VB bij r,rainingen en ureo_stri jden. zi jn geleiJ 

",-, 
vervoerddoor seniorenspelers en orduar.

li: uijst op de snel.Ie f",:*i frÍe
1:- Y:t:nisinq ln oe ,"rJrltiser
Jaren doormaakte en stelt vastdat deze niet denkbaar ;;" zijnqeueest zonder de inzet uan ve-1" evrijr.rrilligers oie nari uoo. declub hadden, figenlijk irouot Dirkzi.jn requisitoii rooi nst Lrcr*keerde publiek, urant de ru: n-, der_tiq aantrrezige leden zijn,o be-roerd neg niet, zr:aIs Íater inde vergadering blijki" Inxeleseni?lenspe-Lers verkl-aren zichbereid de training ,un- óen jeuqd-sl"ftaI op zich te namen en metonig kunst en vlj.egurerk kornt ookde begeleiding oi j -de r,,eOsirr jdenronci, zij het met minj"male mën*kracht en op nogal ruankeLe:asis.
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§í j d* vx'Í je ur::Í lt
hesturlrs§,ï edern kri"
frer"re *r;r Seiruri:
h*s cie mes.$te * te
np:pmt, dg bËi?*r,:rri-n
t*qwnaÍn &n sËn l.
*hse L*en h*t ':mkEs tu,eede hqxSt !"r

rmmri eÍ: ae*È in Í
Ë#rssnen nret t^lgld
te zul "i *n pei sÉn
§-&r'! jmuqdse*r:ster
U5"1, Emkema sÍeL Í Ë6ïr' J- Ër:

goee*e *nanl"eàding r:ffi *mbi;tíeuv.'.:
plannen t,s "ïane eren us* r q*kt, j"'"i*
be'Í.ten tsn hchmeve vsíi r,u "j**qlt;
r-,q*i"tën de trgi.r:inEen B,i *Ë esíí!*,
pmtiLi*uedsà15"jcene maar *ftrr+d,*nr
j*uqdwecreteràs Jan l(a*iksr ae];
hmm nm6al kertaf EJtr#t m*{, *a ':*i"*e*el*en op ds sron# met iJe Ëfi]Ërkir:6,
*ae riry s{.J*iers det we"}" .}eur.r aur i*:,',
ui"rrdmn u r,:mdet aË rimn nd,Ë ffiee;" U*"
leg*rrheàd itebben iien at'r'--jLrr ffiLi:à hr-rÍ"'t

k*nderen *Ë te xad*}sn.
fi ndai=rks'#e n*sduea"hmnd*rr dir: i:nrier
druk van fis nadersRde cGrírri*tiÈi**
st"srt" ei jn aangelesd, me"akt Geel
1l.íit *Ë Fret oq*nbi-àk eËÍ-r Lf,ffir§Ë Lr*n
vit,ale índruk* De rneestp 1*Cerr
sehij**n het e}1**:g bemt Le vind*rr,
mls ee hr:n t*rekeIíjk* pmr'*,i.-jtje Í*
Ëffn Eex*11iqe p.Ï"oeq kul"lnen treËËer"l
Ërl kijk*n rrmrbaasd$ §silrlis relfs
qeËrgerd e3e trr rnsffr v&ft hen ucrcit
sr*ruacht,* i-iet. ouer*rpt,e deel. van
eis mLrders uBrl sB jeugdsp*.Ï"*rs qaat
uÍt van heb s*anmpur"rt riat, voor gel*
alles t,e kr:ap Íri " {l*n t,rísutàus í§or*
riun aonder nomraer:taer beÈaeld *n
bij de asnsmhaf ïraR vslstbaSsch*ei-,?rl
Ér"'r sport,kJ.edíng *:erdt níet op sÉ$
Btrflr t*ant jes gr:kek*n * tsà j uit,*
werJstríjcen lcrijgen rje knapan
ge:tr Ësn*Ë$ r?ieË §{Et iading*n ílatat
i-rëiës nínnen àa kunner'; tuerken;
ue* rJmt i":eb,reft mBr.1k*:ïyt *r ni"tcs
aan@ {vi*mr uerder qaaà dc h*rarrq*
stetrI$.r"r_q afi de de*dkracv':r- n*esLal
nà et " ilp aeltmriirsqilií:rËen 1s Fx.
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Iede:sèl.begreap dat vsetbal opsportgcbLed ziJn oude nonopolie-positie kuljt Íe an det is ookteraeht. ÍIlaar urie heef t ervarenuat da voetbalsport voor despelcrs rn het publlak kan be-t,ekanan, zl et de kul Jnande be_langstslling, de futiooaheid ende onvercqhillighaid mat lede
.ogen ltor
Het mcdtlavan an de aktivÍteit
van ,oudars , f arni] i el adan, buurt-
beuonarE an dorpsgensten'ken eenvruchtbare voedingabodam ziJn
y?cr Jauqdig voetbaltalent. Hetlijkt uc1 of deze bodem langzaamonder dc voeten van onze jeugd_
spelera ïagzakt. trte hebbeÀ hiermet e.n rnder soert bodemdalingte maken dan dle salke ons dezàrdagen door NAIï ln hat uooruit_
liqht le greteld. ïk dsnk dat debodemdallng biJ 6ccL lr,Ít mi.ndergeologischc:en finaneiEle kon_sekwentÍes zaI hebbcn, ínaar hi jzou er toe kunnen leidon dat eénkestbaar Etuk vriJatlJdabeatading
:! lichamallJke en mantaLe vorraiigl-n arn moataÉ van agoÍame en oil_uerschilligheid zal verzlnken.
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De bladeren vaIlerr al_ueer va,-t de
bomen, de uakanties arnter rle ruq
ën zuart,e schiffimen beuregen zich
I s avoncis rrear doo r ge do ro en ;
Ameland komt ueer tot rust.
Het uoeLbal-seizoen is a-L).anE
ureer begonnen en de lieel*tii i
krant liqL L, Ber bi j U i:p de
taf e1" Ivlisschien rr;at iater dan
normaal, maar dat haC z0 zi jn
0orzaken. Het belangrijkste is
dat er n0q zorn clubblac is,
Het is nos altijci een eued nriddel
om de infrrmatie aari de Leiien
over te brengen.
lJat is er de laatst,e ne;*ndÈn
allemaal gebeurd op Br, .,onrl de
velden ?

Begin august,us de uedsr,ri;ejen
0m de Ameland ËUËr irsilerörÍ1
door Amelandia geu,onftanG
0efenuedstr:"jd teeen F:ortr_.rr:e S[.
?7 auqustus Algearene L*denuer*
gadering.

0p dez* auond rrlerd u,ËÉr: nBt be*
leid uitgestipoeld ur:or het
ksmende seizoen o D* v\:* re i t rer
haalde in zijn openingsuecrrd aan
dat dit seizoen eËn eïQ $o.nuer
jaar kan utorden voor Ieei-uiit:
gebrek aan vrijurilligers op alle
f ronten. Gelukki g bleken rje
sombere voorspellinq*n 0p i:ei
eind van {Je avond i ets k I eLrri ger
le zijn, maar ideaatr uas het n0g
lang niet (vertrerop i:ier íneer
cver). De beJ-angri jkrte zakei-i
van die avond rijaren: uil0r lret
stÍmuieren van ailerl*i, jeuqd
axtivlteit,en uerd er Èen.jeugd-
rornmissie gevormd, de f *esl*
commissie tuordi uJeer bsr:adsrd
voor het rrqanisereil vàn eerr
feesLavonds c*iriribu-L:"* uerii*ginq
v0or hat komende sei rr:en:
senioreí-, .i" Jt 1r-, jeuq.-i * ,- ? r 5D,
best,uursv*rkj.ezing: Ëar'l irl*irlnaai:
Ën Dirk (o*Íker u.rrrden iï,*'f, qrnte
r,reerderhei.d herkoaeno ichan í!; efz
an Je'n i{cnÍker Lr=den tuss*rrt,i jds
af fli-1 *".* nieuu.r :*.sï,uu::slid
hlnrdi. : , --irl§ *;er 'j:hr.rra qeko: err
(eer"r p.L**ts Bl"i jf t ua.a.-1t ) n

&anuïeaG uöor de ugr&cu!r!-.Jan de
kanbine i s "i"n berian,:e l,:.i.ici bi j ds
Sportcommissie, er konii *Ë xc:te
ternrijn een ri i"§rltd ka*ri,uerkr)nr-1*
rok,
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heLgdteLejoor qeoqru§-

ffx,ffiww,"
d pereoone aPParteuaenten

het gehc3.e Jaa"r geoPendl
Ia voor cn nsscizogn zcer geschl'kt
voor vercnlgÍngsn ea vcrgadcríagea
tot ! 2! pereonea.

6?EAr€rafiÉ § toe,EN. ïELt @4

dnoqistenij
II LJ

IV7 ltíc- rF,(-ëq -i-7ï,À
L_N\ t_l (=rI L_,ei *rU Le*

er zaL een ni.euu verzoek urorden
ingediend uoot reclarae-borden
rond het ueld;
dit uraren enkelë punten van die
avond. De voorzitter bedEnkte
op het eind de vertrekkende be-
st,uursleden en uenst een ieder
een goed seizoen toe.

1 septaraber begin van de cofi-petitie.
Jan en dan ziJn Era enkele eken
verder, de competitie is aan de
gang, hat voetbalgebeuren draait
[reer, Í,§aar of a]Iea even soepe]
loopt ia de vraag. Blj diverse
elftallen is er een minimaLe
leiding, het 2e eLftal voetbalt
zonder leider(e), geen vaste
grensrechter bij het 1e elftal,
te ueinig kantine-vrijurilligers,
een tiJdelijke jeugdsecretaris,
een........lsgrdan
niets meer posl.tiefs te noemen ?Ja, een grote opkomat bij de
F-pupi11en, dle na de vakantie
r,rëer ln de zaal aiJn begonnen.
HopeliJk komt het apreekuroord,
Itt hiarop van toepaesing is,
dan ook uit:tth/le de jeugd heef t, heef t de
toekomg trr .
Laten ue het hopen en Br met
zijn allen aan gaan uerken, uant
Geel-bjit verdient het !

Het bestuur.
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2 november
7 december
4 januari
1 februari
1 maart
5 april
3 mei
? junl

Geel tJi t 4
GeeI tdit 5
Geel trit A

6ea1 U,it 1

GeeI UJi t 2
Geel UJit 3
Gee.L lri t 4
Geel UJit 5
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Bestuur vy_Qeel-!E9j-
hof,€L öe lonq

st ra nd weq 2
nès ïeu; 2o7l

voor el u,»te }riu..;len eatc vcrts.r,^rerr.
ob;ecben st.en ts[i uoor o kloar.

Voorzitter I
SecretEris:
Penn.m6ester
L eden I ldill Y

F rane
ttJedstf.ijdeEGr

6u-2

Gul-3

GUJ-4

GUJ- 5

GIIJ-A

GUJ-B

G\X- C

-t,l r-\

Dirk Kooiker 21 56
ÍIelnte Benthuis 273?
: lrJessel Broutler 2614
Flol enaar 20gg
ter §chure 225t1

. I Bart fiolenaar 2541

Leider,/Trainar GeeÀ:trJit elf tailen :

EIftal Trainer
Gru-1 I. ,Hearema

l"eider

Glr- t

21 35

I. Heerema
21 35

Jan Oud
2UA
Jan Oud
221 A

F. ter Schure
2254

ï. Heererna
21 3s

P. Kooiker
251 4

Ys de Jong
26 B0

J" van 0s
21 91

iJ. Kooiker
?43{1

U. iiooik er
2/43L

Gld;F - - r'naartdag: F.ter Schure
225{1
B. Kcoiker
2531

clenderdaq: Jn Soienaar
4àF 
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Geet-WtT 5
Het 5e begon deze competitie ueer
met veel plezier. ile hebben er
een nieuule ster bi j IJ s de Jong

en verder hetzelfde elftal aIs
vorig jaaro .

De. eerste'uredstrijd rrlas. uit tegen
5t. Anna 4, urelke uerd geuonnen
met 5-1 . 0ok de 2é u,edstri jd
tegen Dokkum 4 uerd geuronnen met
5-1 . De derde uredstrijd uas, ui,t
tegen 0.5.I. 4. Er rrlerd deze
rrredstrijd niet best gevoetbgl,d
en het rrlerd een qeli jk spel: 1-1.
De ueek voor Burekermis moesten
u,e thuis tegen Beetgurn 3.
Het spel in deze uieds:trijd iras
in de 1.e helft ue} aardig,
2-0 voor, maar na de rust uerd
het spel van het 5e urel mi.nder
ula'nt er" ulerd teveel gezeurd.. f,n
er ulerd door de tegenparti j 2
maal gescoort, uitslag 2-2.
De zondag na Burekermis trlerd
met angsi en beven tegemoet ge-
zien, ulant u,e moes ten het ook
nog zonder onze leider ome Toon
doen. Deze had verplichtingen in
Amsterdam. J oost mag uleten ulat.
ïtJe beqonnen met een enigzins
geurijzigde opstelling. IJs en
onze BaIlumer vormden het hart

slagertje
buiten en

I

í
I

I

ELFÏAL YAN DE TTIrAAN§

uit N es kuram pp links-
Janco de 1e helft als

reserve. H-et uas goed voetbaluréer.
lJa eerst uat aftasten !"pgonnen ule .eigenlijk buiten verrrlachting xa-
Celijk te voetballen hetgeen'ean
paar kansen opleverde., [4aar helaas
geen doelpunten. Halveruege de
eerste helft kreeg de Nicator-
spits de bal uit een kluts en hij
uerd niet aangevallen. iYiet een
schot vanaf 20 meter verschafte
hij ons soldaat op herhaling Koos.
IrJe gingen met 1-0 aci'rter ruàten.
Benno uerd hier vervahgen door
Janco en ,rre' gingen met goede moed
de 2e helft in. lJe kregen kansen
genoeg.[Iaar het lukte maar niet.
[en paar minuten voor ti jd rrrerd
Dirk in de mangel genomen vlak
voor het doel maar de scheidsrech-
ter gaf geen strafschop, Zo ver-
loren ule jammergenoeg met 1-0'.
Desondanks staan ue er hu al net
zo goed voor als vorig jaar de ge-
hele competitie, 5 u,edstrijden
6 punten, en ue kregen ook niet
meer zoveel doelpunlen om de orEr-lo
\ia afloop zijn de sterren nog op
de foto genomen voor de krant.

van da i"'erae*i.r,; en het lnze verslaggever.
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Ha&mkmsBk
geÍd en goede raad

van }leeckerenstraat 72, Nes-Am

te1: 2425.

v
arnóbementspark

Neó-Ai,r , ygRDEt(sBtE Tet_:2llg

Ttr. Iietz
Stra.::d.veg.

h;ren-.{m

a1le verzekeringen

cud. en vertrorrwC
ad.res.

t*;ln: 2aQ6 -

DRANKE N HANDEL
annex benzrnetanLstal íon

Betunraeeweí G NES TEL: 4B62

é,nFE .{
,rqdel brandirgou

,-r ook uoa,. hcÉ, alhalen ,^íÍ
-t PAfAr erc SNACI€

CzEfiqENb V?,.14 cn ZO vAr,JAF 16.00 uëíe

I reoece vqgrcavoNp xnvq&tasr€H:r
htzeaézand*ee 4 eJzz/2. d- u

§ËEL"b§rï 4 * ilË&*bs&§ebËË{ ;

De laetst* eondeg van dn herfsà-
vakanÈla bracht sn* uitatekend
voetbalwesË sn dat w&§ raden qe-
noeg 8m G+ris àe Been kiiken nëar
de uerrÀehtln6en v&n h*t viesde
elftelu Sa frt&nftÉn desi'sdeerden
het vorí&. Jeas n&&r de derde klas-
se v&n Ss ef#cling Fniaeland e{l
ik Hats w§,' fu.ertimuud hse ue deze
mentale klap ha*den veruerkto
ïpen ik eirrivcerde, E8?n klein
haIf, u*anlms aanirertq vsr? de ured-
stri jdr a&and hs* aI . ï*1 r dr:cr
esn uE6&B daalpunt ven de nsË
altijd sne}l"e Jan Uerbíest en een
fraeÍ* tegemgeaJ. v&íx de LBau§&r§-
ders! &,&&§ g,.s&f,e de u*eptreffe-
Li jk kewp*nde Flare cl. {frete ( Jozef
uras nng ef nc§ níe& m*&r met
vakantia) qean vtrs§*&§ tegen had.
§e stemà*t& *.r+ het qreld {das rsde*
liJk, &I *n§braken bài Leeuuarden
de qahruJ.l*eStjke mcer*mentatorenrl
nÍet. Al"s st,ede3.ínqen eành ten
plattelande begevenr v*elen ze
zich al seir§ *Eroepen de daar
aanwe eÈ grr-*nboqrà*r* gen_*Ë e sn
hoger pai*, uan kennts **n bescha-
ving t* branqan d*rr he* ul"tuoe*
riq §n te àic}:ten Bwar de duaas-
heid usfi h{rn ggr-§ruàken en ln-
zichten*-lÉ-ïËwï ovsr dë taepas-
sing van de spai.regels" Ii j hadde
echtex vasr hun heàueterij het
uerkearde m3.q*ci.:}*mf f'sr qeko een I
Johmn Ëo ffiEt.x (mondie dleht)"
Johen àagt veeJ. §q@r zàjn brede
ïu8 §B&*r s&s&§ &&n nà*ts heeft
hf j so!fi vervl*ekëe hei<p} ai-s aan
aenmer{<àft*6rt Gs ei"Jn S,eidingn
Hij kràjgt dam aeul*è 3"s*t lden
ilostàndi,emhe d*afheàd en ziende
htríndh*id* Ëmm uniek* geJ"egenheid
om de aeurpàstan uà* Lceuwarden
ef ta *èrsffen dasd ai.*h uËcr
tpen }ow $uà*e* g*Àeend usR het
t,weeda* &&mrkwst,*e& *trafschap-
g*bieS,.ffisq.. $t«s'd à*gqechaèeer bsl
met ho&d*.ttg4ld*n eËopteo
Sahan s$s{*è&q d* *e.3,*k ttreatraal
nees dry gehe*rse ,areltceil en Ë*-
bearde ha,u8g*r+ det er dmarg**
sp*e"Ld mgwmà wmrd.e6t
Die s*resk wes wéew*§Àen uel zoet,
fir&&r dw geuwàqem w&§&9ï , remi: za3.iq.
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Enkel.e Leeuuarder spelers begon-
nen nu ook vervelend te doen tegen
de Geel lJitters en daar zijn er
enkele biJ die daarop niet altijd
even tactvol reageren. DÉ nieuue
aanrginst, ziJn bljnaam is Jan
Kingkorn, de echte naam is mij
hel.aas onbekendr zag in het f eit
dat hij al een schorsing in het
vooruitzicht heeft qeen belemme-
ring om een tegenstander uit te
dagen door zonder de bal te spelen
voor diens. voeten te gaan liggen.
Hessel Kienstra liep zich urild te
ergeren aan een conetant prote-
sterende en provocerende tegen-
stander; hij beheerste zich voor
ziJn doen uitstekend maax dat
neemt niet ueg dat- hij op aen
onbeuaakt ogenblik een flinke
schop uitdeelden Daar bleef het
b1j, uànt als hij zich had laten
gaan dan had zelfs een vlucht
in het strulkgeuas het slacht-
offer niet meer kunnen redden.
ZeIfs Barend Kooiker, een man
die het doorgaans best met de
mond afkan, raakte even aan het
bakkeleien bf j een rneningsver-
schil over een ingooibal.
Gelukkig kuam elftalleider
Tjeerd fYlolenaar snel tussenbeide,
maar hij maakte daarbij urel een
rnerkruaardi-g gebruik van zi jn
grens rechterevlag.
Naarmate de situatie binnen de
lijnen chaotischer uerd, kreeg
ik meer beulon§ering voor de
serene houdLng van de laatste
man van de Leeuularders. Zljn
gedrag, zijn uiterlijk, zelfs
zijn kleding liet er geen tuljfel
ouer bestaan! deze man ulas een
heer. Hij leek zich te hebben
voorgenoÍnen zijn tegenstanders niet
dan in uiterste noodzaak lets in
de ueg te leggen.
Voortdurend sprak hf j opulekkende
en kalmerende uroorden tot zijn
medespelers en hij stelde zich
bij voorkeur daar op u,aar geen
zinnig mens een bal zaé veru,ach-
ten. §leehts eenrnaal mocht ik
hem een forse trap tegen het leder
zien geven; dat h,as toen Frans
ter Sehure in het aangrenzende
veld dE bal van 5 meter afstand

d*"mZttryalï\
"Ë==

pavitÍt€Í1

.-

cafa- k/;'a.t
&v7e.í iÉa.ïoa

éétu.z/ateg e

installatiebedrijf doe -het - zelf ' zaak

Kard. de Jongweg I, Nes {Am.)
Telefmn 05191 - 2345
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en taxaties 
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oueI doel en ballenvanger ioeg
0nze uellevende gast z'o vriende
lijk uas de bal naar het g*ede
veld terug te Plaatsen.
De nobele-omganBsvorÍnen uan de
Leeurrarder achtersPeler u'aren
ook 3ip van Anne en Trien en Ys

van het Nije Huus oPgevallen.
Zij gaven er een nogal Prozalst
uitf eg ààrlr 7e verondersLelden
nametijx dat de Ínan thuls een
defecte uasmachine had staan Bl

vtan zi jn levensgezellin de uit'
drukkelijte oPdracht had gekre
zijn spoittenue ureer in smetta
l"oie staat mee naar huis te
flBttlëll r
Nu daarin is hii dan uonderruEl
geslaagd en bovendian bracht h

ànOeulust de uroorden van Pastoo
van Dieten diezelfde ochtend
in zijn preek in PraktiJk,
nameliJk dat het Gods bedoelin
iÀ àat-urii mensen elkaer het
leven op àeze aarda tot een ri
en vreugdevol gebeuren maken.
ZiJn meàespelerE en tegenstanc
krgàmen lang niet zovarr Johan
had de handen vol ogt er voor
te zorgen dat el tussen het
gevloek en gestomP af en !o" {

iog uat qevóetbald trlErd. Geel
bJi{ kreeà nog rrrel enke}e goedt
kansen, maar gescoord rserd er
niet màer. Teieeht sverigens!

Frans Hu1eebos.

Br.ltf€'NS?fL

stËcö -



wlsT {J:
dat als Geel-i.rjit 2 aan lret einde

varl dit seizcen eail ï?gezeI-
lige avondtf uril 0rËaniseren,
ze dan de Soeg ulel mogen
afhuren

dat dat komt omdat er ni-i aI eor n
4A spej.ers in het tueede
mÉa hebben qespeeld

dat ex tu.ree ueken ge.ï-eden 5in-
terklàzekeuring uas in de
tent in Buren

dat Een luie voetballer tthetr!
alleen doet, a1s zi jn vrouur
de hik heeft

dat de spelers van Geel-t"tJit 1in
Zuaaguesteinde uit geschalden
werden voo r rrSànp l aatmÍ e gersrl

dat er op iedere uroensdaqavond
0m I uur door 6ee1-[Jit-spelers

die in LeeuuJarden op school
zitten getraind ur:rdt

dat dat onder leiding van
GerarC íYletz Eebeurd

det Gee]-uJit een 1S-taL jarer;
terug conditietraining kreeg
met zandzakken CIp de rug

dat, ti3den veranderen en Ëeel-lrlit
5 de konditie 0p peil houdt
met c r . mei cíen 0p de ru g

dat alle spelers van Geel-ttJit 1

van Jaap lvletz een spoedcususrrbridge" krijgen
dat Jan Douttre, Geel-tdit 2 in de

eerste competitieuledstri jd
aI na I seconden aan de lei-
ding hielp

dat ïimo, keeper van de [*puFillen
4 reu zesp ï0n gen i c v * Ííl r de 4*
passenregel maakte, voorciat
hij de bal u,ear ui"t zrn
handen trapte

dat iedcrean af blijven moet van
de kin van ïjeerd a1s hij
rustig staat te vlaggen

dat er *chtgenor,es van eerste eIf-
t,alspelers in rtkeurige trai-
nin;,oilakkenËr fanatiek trim-
mend op de \oordulal Eesigna*
leard zijn?

dat, onze t-juni.rïen tijdens deze
competit,Íe n0q niet ËËn kser

CSÏNIES - I}DISCH RËSTÀTTiiÀ]i'T

,, AZ

ö*,w
Nes - Àrneland.

Torenstmat 1]

'(Rulo Ti
eigen

!E"

ífi.$
te1 r

6\9
,qËq

**

techni-sche
d,ienst,

bore,strandr$ec &rneu

H.fr$osfet

cëNer@N&€t,.€$sfl?

ïËt t **,p/ * a§4í *

ts{JRÉN-ÀM

D€ PR§TTT€reU d
D€ b§slurcffim ï
Yoor fa^n1l I ed.anleverlr.
l{aer ook voor ZAKEIDRIIKIdEfiK zoa]
b"ry!r*_=:-ë_E'3.--,]11_g.fI9_plt

Se-ppg veltrnan
BOR€,N- AíI. T€L ' Q455

bi n z,a iJssalo

aarmem-lngebaàri

s1§ter§

^/§5" 
&ffi



VID€OTrtC€K

ww.@,@wlwNw
r'.rtrrte ke,.rs Yl D€OBANDEN
Yoor alle systernere
verhuur VÍD€op€coRDeRS

3uRgN, NEuwéwEo 7 reu,24Qo

lBsrl
I oool
I öool

l*"1
looo Ilo0 I

ffi

I &€KrRor*c,n/sel ,

{drrM
hiemkeswee 1

tel.prive

ni euwbouw-ond.erhoud.-ve rbouu

xrguweweG IS
BUREN- A,vI

in d.lcprriGÈ - cÍr horeca -
produlten

Por,DERltEG 1 - gt61 JX I{§"S-I$ELÀND

Yue
HAAK ë? }IEM

l(APsALoN

Fkrrc Kterugrrca rEL:

fx

q;evoetbaJ"d hehben

uat zË nu àn pretest zijn Ëëgëan
doÍïtqre zeif Q*i*aakàe afflches?

clat, !';o;: i* i;i-i tJ...1* i,tr6eleverd rnoet
UL) ï- Cen

dat Jra*rf van Hannle LlinnankorL
eersi;, Judcles E*:at nBmeft e.t
daarna boksleE

,,:ah ài: dat, doet, omdat liij b*ng i.s
da'L hii snders zrn Plaats -i.n

het v§.erde kuijÈraakt*

te§ffi#a{ffi&iffi$.& *..i il '[-,&4 *#Ëí-gÏ*

§*achft Ëeel'*ï#ià me*Èut":::*

l,Ji j vír-rd*rt hs'h n3.mt Icuk '.ía* Mii
nË* È#§n *nk*-1.e kornpetítiawed*
st"rijd hebben gsspeeld" l'{ne ait,
dat nr:ue zÍ jn ï,,ij r:r", Ínqedeeid CIf

ni.e*, r:lant het ;lu,;st nÍsÈ lang
iïïeer vËsr de Es.{"rrterstapu In rJan

i"s het, sei.z*ent'-6i.irra al k;sËs af-
gelopen. ldij hehben niet, usÈr
nike f ?il,,"-,* L:* La,ald* ltjí j ui jn cie

enigsben dÍe nffis màa* geveletbald
hsbben van Ëent*r.rjit. (uij i:*1 dus)

Llet uri,lden utii eveR zegSEn.
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26.10"85

Friesland i:2 - Geel WiL ;-.

Drogeham c2 - Geei Wir._ :
Geel Wit d - I-las*.errra:: ci
Geel Wit e - Kcli'i:-nr e

27-1 0-85

l,ianrm 1

Geel ll;it 2

Bergum 3
IYisia 6
Dold<um 5
Geel Wit a

2:1 1 -85

- Geel Wit i
- i,7i.q ?

- '.leei Wit 3

- Geei Wr-t 4
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Veenwcuden c1 - GeeI Wit ci
VVI C - Geei Wit e

3-'1 1-85

GeeI l{it 1 - Bakkeveen '1

Leeuwarden 3 - Geel Wic 2
Ienrrer 2 - Geel Wít 3
GeeI Wit 4 - Zwaagraestej-rx_1e3
Geel Wit 5 - DID 5
Terschelllnq a- Geei Wit a

9-1 1"85

Rood C,ee1 b2 - Geel l{iit t)
Geel l,{i.t c - Br. Borrs c

'10-1 1-85

Nieuw Rocerr 1- Geei Wit 1

Geel lVit 2 - riali..m 2

Geel \-{it 3 - Zwaag,ves:etnoe 2
TFS 3 - Geel WÍt 4
Gee] Wrt 5 - St .rr:na i
ilarlirrqen a3 - Geel Wit a
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