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Zorrdag i 3 apr:il 1986: Geel*íit 1 tegst
Z:nraagwrestej-nde 1. Eerr Ïruitengevcon be*
larrqpri.jke w=dstrijd rroor GeelrWit, dat
al vekenlang geteisterd raprdt door het
degradatiesS:ook, maar dat si::ds de rrcor
alle deskundi-gen on',rerklaarbare 0-5
ov*:r',i-irrring jn Niekerk d.e hoop vreer ziet
glaren. Je zcn: onder deze cnstardigheden
dubble rÍjen toeschca.§,Ërs langs de lijn
verwaehlen, tereer mdat Zwaaguesteinde
de tegtenstander is, warrt die gasten
weten het p.tblid< meestal we1 wal<ker te
houden: is hei niet net iacethal, dan
wel ret kiappe.n uitulelen.
Maar niks hoc'r, dezelfde 50 of 50 ge-
troul,en r,'an al zov*el zorrd.aEn-iddagen
staat n'et scnrlcere gezi-chten i:r twee of
drie groepjes vrerdeeld ret. de h:ik tegen
de onhiejnj-::g en voorspelt alltast met
grote eenstennri-gheid het vredstrijdver-
loop.
Geel Wit komt j-:: het eerste l«artÍer op
een schle{rielige nranier ret 1-0 achter
wroet zich dan t-ot ver in de tr,rrcede
helft uit de nadencxn gelijk te koren
om kort rccr tijd via een onnozel mj-s-
rerstand i-n de verdedig'ing de p:nten
weg te ge"den.
Achteraf blijkt dat de voorspelling
grotendeels uj-tkcs'nt op het trrveede tegen-
dc,elp:nt na, vrarrt de uitslag is 1-1 .
l4aar dat is nu eiren ntirrd*r blanqrijk
oe zaak waar het hier om Eaat is,
'lat het reedstrijdgeber:ren, niet alleen
i-ret verloop en de uitslag, zo vor:rspel-
L,aar en daardoor zo oninteressant i-s
gewor$en, oat het de fantasie en de
nieu?isgierÍqheÍe1 varr d.e d.oorsnee toe-
schor*,,er t-ntaal ni-et rreer priJ<relt.
Deqen*r die nry koren doen dat vooral
uit piíchtsiesef of cm aarl nog g:rme-
lJ"jker verleJ-ing te ontsnap;an.
Nou zijn e:: fiiosofen onder ons die op
glonfd" van systen"iatis*he tuaarnenring
v;r-r en diepgafinrle bezirmÍng op het Eedrag
"rrnan hur nederc$sen tot de ont:rredigerde
conclusie zijn gekcxen dat het jrr onze
i--i-1d 'Lterhaupt onncgelijk is de nerrsen
naar wat rroor nmnifestati.e tlan ook te krÍjr
i'1jqe.rr: "Je krijg:b ze rst. geen kerrcet
vrcr de ]xris of aci"iter rre koffie van-
;-,^* tl

Laa.t nou nog geen weeJ< na de in ce aanhef



van dit artil<el vernelde riËdstri-a hettegendeel onraeerlegbaa-r,;mrdg: bgr=zen
Zaterdagalacnd 19 april i9g6: Ce

IIEEL anders sho,{ in deBeq .fuim 400 bezoekers zitter: rrli::: rcr_dat de rrcorstellalg bgjxt. cp hret. grntjeval hun stoel, vo1 spanning iFl .,*at ergebracht zal vorden.
Wat elk van hen verwacht rzalt nj.et tepeÍlen: de eesr denkt misschien dat ereen nieuwe ster aan het stg;bissfirria_
nent zal opstaan, d.e arrler lxocpt heine_lijk dat iennnd onbedaarlijk op zijn
bek val-Ierr za1, maar rmst staat d.at zeheel nj-euwsgierig zijn en in de stelligeve:^rachting dat er iets bijzorrlers vali.te bel-even.
Wat er uiteirdelijk irrcrd.t geHea isjnderdaaC boeiend, voora-l_ àoor het vlottetenpo waarjn ,en de bonte,.afwisseling
waan:ree het gebeurt.
De kwaliteit is echter zeker niet op_zienbarend, d@r de bank gencnen js hetnÍet beter dan een afstandsschot vanFrans KÍewied of een snce]<duil< varr , :Peter Brouver, een tackle \ftln Martin Gjdof een pass van Joop Snrid, cm van d.etactische snufjes rzan Ids Heersna roaarniet eens te spreken"

rrÀnwaar darr dat oprerkelijke verschrilin belangstelling en wat niet rnirrder
zwaar \^Eegt, in sfes ? WeI_, het ant_
loo$ op deze \traag is eigenlijk al-jn het voorgaande gege\reor, .rcoi a"
"HEE[, anders skrGd', 

-was 
ae n-Ler:rr;sgierig-

held van het p:b1iek geaeJ<t s leek
arzontur:r irt t€ zittet sl qe rreten he_laas constat*en dat dj-t net d.e ti::.ri-s_
uredstrl_jden van de neeste Gr, e1ftallsrniet of naur+elijks het gelal is.
Ivbeten roe dan elke zordag net tctee-igewijzigde e1fta11sr i:r Àet l,el-i kcnar,jri carnavalspal<ken gaan ircetbalj.e, ofer in de rust een paar h:ikda::.u.e:essen
tegen aan gooien ?
Nah:uri-i;k niet, ve npeten ïE+. r.E€tbal
en net lacetbal alleen proberer: :te-_ ixl_
P1iek terL:g te winnen -en 

ae sfee: ochet rzeld en in de verstiginq ttr;g-Lkrijgen.
w€ noet|r eens qrat wryten, ce voeks:r* g. n;rmte geven aan spelers r,st iefen ra-'tasi-e, !.,rerk.,rcetba1 vordt q> cenduur dodelijk rzervelerd. Spelers cie2 keer 3kwar-tier 1ang de ba1 Le-aaf bdj
de. dichtsbij zijnde nedespeler jll_erreren
neooen ure neer dan genoegr eirenals \ret_ba1lers dj-e er bij een aaniral ,-*, O"tegenstander \öornarrelijk op uit zijn
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?dK vsx EN NARQ HET VË',LD.

Pxuee nUs órxÉ,vfiNsa ag NëS 7Ët utío

e€/? ks"ip

frai,*; hulsebos.

GEEU *hJ tr
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ffiE§rders

VAN DE SPELREGELCtrT4ISSIE

nraakt een doelPmt- '
De scneirlsrechter heeft gepr:cbeerd
slil te leggen, dc-ror te sci Lreeu"'en

zwaaiert.
De ba-t i:Et r:criter ai in het net,
hi; eilt,Jeiiirl zi1r, flurtrt qtl'''{en
en fj-uit. ïioe lost de sciiei-ds dit

als
krilgt
op?

af en
schoP
in de
fluit-

WA§ËNBORG
PA§SÀGIENSDIEHSTEII B. Y.

REEWEG 4, 9163 cv NESlAlcI"At{D

Te Lefoon:
200t : inlichtingen vertrektijden
61 I 1: reserveringen en verdeie

informaÈie

toch is 'l f iuit-
zer.er h:ndiger

de nnrrd ileter en
10 in het g::as .

irl
da";-,

tle k»l- c..l:-t.-e-n r.ie ii-lnen rr: i.'nal-ien'

We zit-ten t-e springert olïi rnensen die,
zoals fpre van der Gees-t-, Son;a l''bster-
man, Ger var: Dieteri, )Jicc (-ud, ilura
Epping en iast br:t not leasi-- Theo Pijpers
ail n.l: nek ciurven uitstek'en, een afgang
of kritiek cur-"zen riskererr'
W-e nreten niet langer ri'ralr andenrerts
tegensiarrrlers) pijpen dansen, rare kurrten
heier naar Theo's PijPers dansen'

q
o

HAI{D]G LT\i TE WHT}:}i

vraag: Een speier nnakt r:pzettelqk hands

Als de scherdsrechier daaruoor
wil fluiterr, laat i:ij zijn fiuit vallen
De sp:ier clie hands nraak|c speeit dcor en

antwoord: i{ij keurt ilet doelpunt
geef+- een djrecte wi-ie

wegens irar:ds. Er staat ri l- . nergens
spelregels dat het spel c'rn'v' een

signaal nr:et worden gestopt
Hij nae hand"s gecotrstatee:rii, wilcle daar-
voor fluiten en een vriie schop geven'
Hoewei zijri fiuitsignaal erg laat l<r'vam'

was z:ijn besiissj-:rq iuist''

tret sPeI
en te

3

TCA

UIT ?
I



VRAÀGGESPREK }iET:

Jan de Jong, 36 -taar, cei-.*ud en 2
zoons.
Op l-ret veld eri j_rr Ce vcf IiSr-r:cnd;
-rantje vail Sip i-an Rerl,, .je ined.e*opricnter van Geei Wit.
T l ar rÍ^-J AIi tiU:- l.r,_,'fi Bil: J: ;-- :- D VAÀ*
GEIL WIT E}.] WAARI}J HFB J: GE_
SPEELD ?
Vanagm t n 1 6e j aar ben ik J- rd ,
dllszo'n 20 j aa:: .:] . Toen rk van deschool- aan cle wa.l kwam ben ik ]idgewcrden.
Ik speelde tcei: J-n eerr van de beideelftalien van GW. Of Gee] of Wit.

TOEI\.] WAS Ë]R GEET{ KOIUPETIT]E-
VOF]TBÀL HCtr GING DAT TOEN ?

Klopt. toen speel_den we vaak tegenelkaar en tegen Ce Hoilumers naar:ook veel wedstri;den tegen D,;itsers.
WERD ER TCEI{ VEEL GETF.AT}.JD ?

Za af en toe, meestai partijen.
Jil JIEBT ALLE KLASSEN V;N DE FVE
}CCRLOPEN -I- DE 4e KLAS VAN DE
KI{VB" Z]T ER VEtrL VERSCHIL IN ?

Jazeker, het voetba] in de 4e klasvan de KI.{VB is beter en zeker
qno'l 'l or: !! .

.]E SPtrELT NU TN GI{ 3 HOE ERVAAR JE!]ET VERSCHIL MET HET EERSTE ?

in het 3e gaat het allemaal wat ge_makkeli jker en door,Cat je met veel]eeftijdgencten bij e1kàar ztt 1shet ook wat gezeltiger.
tsi: itet eerste is het leeftijdver-
scliit veel groter en daar,foor ishet vrat anoers .
i:Let heef t e iEenlijk me.i_ sf eer niet
zovee i i:e rnaken , t is qewocn :ret_
even an<1crs.
ËÍ T Ti] Tr \1..,---Lr.i ,: ..L,L- LAI;G AHI:-! -.__ _-3À;,:.,:. :

Deiik i:'. lrei-, maar ik iloem qeen
À - r,,*uo.'-u:.i. " .

L:. t,vc;: - ; ie:, rr- hei ,.,c:rlaai:..,irrd
i- 't -. -, :-e ZWA.::1]_ik
:/aii'rTiË ;- :r.-r- JE zcolis cali :

H. OTER-DOOM

Kffd. de ioncqeg I , Nes 1 Anr ' I

Telefmn 05191 - 2315

eafa- k/1'a.t

installatiebedriif doe - ttet - zelí - zaak

pavitjo€Í1

B0uw6sDRUF 
r;ar i lden v a

voor al uw
lCij.wlilElI'Ell
eigen
arehiteetuur

tevens verzorging grafwerken
en taxaties

l'iE§-À}Í telz?

4

&y2e4 {sezoz

NES (Ameland)

\r-i,+;
lce 2aaL

t
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BtlREx- a,na

flÉKrRO TE1HN/Seí

tNs r,9tta r/€-
é6àR//r

ret; Z6eg

nes - anelar:d

hiernkesueg J

Y@e
$ÀAK ea lÍE&í

I(ARSALoN

Fi<rys Krgttgrraa

in è[cpr:lG! - cn horeoe -prot[u-kten

Poï,DERUPG j - 9L6, Wt I{ES-§{ELÀIiD

SÍprian speelt bfj de jongste
jeugd, speelt knaP, is efq fana-
tiek za\ wel op schoonvader lijken.
(of op PA, red,)
Theodoor voetbalt nog niet.
Afwachten maar even je weet maar
nooit.
MOGEN ZE VAN JOU PROT WORDEN Of
ZÏE JE DAT NTET ZITTEN ?

Voor mÍj hoeft het niet waarom
ook, laten ze eerst maar eens
proberen het eerste van GW te
halen. Dat is al heel wat.

ALS JE NIET MEER AKTIEF SPEELT
HEB JE DAN ANIBITIE OM LEÏDER OE

TRAINER TE WORDEN BÏJ GW ?

Nou een beetje trainen met de
allerjongsten d.at lijkt me nog
wel wat.
VOETBAL ÏS JE HOBBY, HEB JE NOG

MEER ?

Ja zatter;oià. vögeltjes, de na-
tuur in het algemeen.
AIs er Íjs is schaatsen en na-
tuurli3k vj-ssen met Paulus en
WilIem.

JE HEBT 2'e]f STEDENTOCHTEN GE-
REDEN MAAR OP DE KORTE tsAAN KON
JE OOK TOCH AARDIG MEEKOMEN ?

Gaat wel aardig
HEB JE VEEL PRIJZEN GEWONNEN ?

Moet dat gezegd worden ?

ïk zaL zowel bij de korte baan als
de langebaan meestal wel mee
voorin.
Ook we1 prijzen'gewonnen ja.
WAT VÏND JE VAN DE SCHEIDSRECHTBRS
IN HET ATGEMEEN ?
Valt me niet tegen vooral i.n Ce 1e
FVB en de 4e KNVB niet.
Bij vee] lagere elftallen' bocht.

UOU JE ZELF SCI]EÏDSRECHTER WILLEN
ZIJN ?

Misschien bij de allerkleinsten
anders niet.
ZTE JE WAT IN EEN FUSïE I,IET

A}1!',LÀNDTA ?

Nee. Het wordt volgens mij tcch
niks.

GROOTEA}IDEt



WIE KÉNT ZE NIE-r

wÀDTöc,HÍeN I"rÉï }16. €tgf

IJA'j' \,/CjN.-- _-_ :1, ,-_ .-::l:-:__ _ _?3À;tN
llET UOOGT:?'il.: :1, ,';-: - .--l l l:PTE*
PUNT ?

n^+ 1-.. -ua-- Kun re i,r,3_J3r.3 :'._- -..:=_ :aden.
Het hoogÉepun: -,i:= .=.'=--". :-et
dreptepu:"rt.
Ik bedoel de weCsr-r:;: 3==l- Wit 1

tegen Stiens 1 | waar-:. '...'= tI, het
nippertje de 3e klas ::.ts -_:ti.

ZOU G},i:}., i,I]T ZTCH III ]: -:f.Dï
KLAS Virll Dtr Kl'lVB KLrNN.l. -.À:;D;iA\,,EN ?

i'lee

OOK I.J]trT S;+{Ei'; MET AiviELA),DIÀ ?

Ook niet.
r,\7ÀT VIi''iD T:{trA VÀN AL DAT GEVOET-

Best. Ze is zelf eenlrouw supporter.

JAi'; T'(JT SLOT T]ET VOLGENDE.
WE HEBBET'] SAi'{EN trNKELE JAR.EN OP-
GtrTROi(KtrI'J i}.] DE VTERDE KLIiS.
,SOMS i.íAS JE WEL EENS WAT STTL ZO-
WtrL VOOR J\LS NA DE WEDSïRIJD.
qí)À1 C FDfl N'11DCJvL IU Jl\Lr riVAr) .
}IEESTAL iTA VERLIES IS DÀT NOG ZO
IiI\i W/\1' 1S DÀT VOOR IiEN VERSCHIJT{SEL

Ik heb dat nte'u zO erg meer.
Ii.; was er altijd erg mee bezÍg.
Sö;rs sli-ep ik er niet van of
eigeniijit sliep ik er slecht van.
l.Ia de wedstrijd speelde ik hem noq
eens over.
tr"leÍjs+-alwas ik bij verlj-es erg te-
Ieurges,:elc..
liet heef l: +:rouwens niks -.e naken
met n. et tegen ve::Iies kurrnen.

Trideirs het beantwoorien van de
laatst,e vÍ:aag r,vord hr3 ai weer wat
f elle r: rs het dat ?

ili j .v,rËe t het zeJ.f r il.. Kcn er rriet
acirte:: "

Jari aiit Jl_,:,9 r man r,ran :t-e *- zoveei
v;oordeir, iaaar wel Cutie:r_k.

'(d
<-^- r[ - LEEGSTBA^'

6POËÏKLEÀINI
DIV. KLEUTS

v(xe TU§iKtÉbhr6

knielcarscrrr - kt'tie'ban deí
cnkalstok!-crr

EEWE

Debrb &otft.a

ak voor'

{eí t 2oz

Tonny en l"funet de Jc

vuB fsn bco
en bsnket
né§-e.

*tu.rfiifp;,

./

AutolredrEif
Àrnelal
Agent CITROËN ' PE
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SLEEP EN TAKELDIENI
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-§#f h.*u"nt{r ! ms le/t
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"l-Op" voor r:riderwijzer
heeft

Cat: l'lartin een weend s@rt indianen-
gehr:ii ioslaat als hij sc@rt

dat: de biercnrzet in Nsierla:r<i gedaald

is tot 60.000.000 liter Per laar

dat: alieerr iri de provincie Friesland
(1ncl. Anleland) deze omzet is
gestegen tCI 1'500'000 liter

<fat: Ko anti-Erie: is

dat: sonrnj'ge A-j''inioren zich erE ver-:-- 
heug.n op het nooie r'ueer jrr de

kcnende maanden

dat: ze deze zolrel: eens als nudist
wil-Ien neeneken

dat: ze daar nu al fanatiek laccr aan

het trainen zijn

dat: ze nl. op vJeg naar een uibaied'strip
it het G'!^i hrÀ1e hun broek al dur-
ven laten zakken

dat: passerende autcmobilisLen zich rot
ictu'okken van die grote r'olle
maan "gezichten"

dat: ;Bob R te L1 tiiilens de vredstrijC
G{' Zwaagr^restóinde, de voetan schrap

de arneri ge@en en het hoofd koel
hiekl

dat: j:.iioens ,liezelfde vrcdstri3d vcgr-
zitter DK r,oor nediciinnran raerd

aa.rrgezien

dat: er in de bestuurskamer varL Nieuw-
Rocfen op een gegieven ITDment naast
4 $Jitters riaar 1 NR bestuurslid
aanwezig was

Cat: die volgens Wessel ook wel naar
huj-s ni:cht gaan, clan deed hij het
lici:it ',vel uit.

dat iis de Jonrj zonc1ag 13 apr geen

baL aan nïrcht raken, crdat de coach
hol cPl-acht had geceven oP safe
te sP:ien.

,SreeLit:ïn
ary

ahs,r I-Í0ET Jc nrar toe.

\ hraa-lm, Zuertcvcg 1 A -/

',;ÀrRq'l ll
/un-en Grcnduca*en

Miecenwegi t Í= l,

ffiHt*Ë,, ,Ë1Oil

NmERLÀNISE UImEIISTÀ!1IDS3ÀIIr
rekening coura,nt d.eposlto t s
tqrpotheken spaa.mekeningpn
f{nancieringen pers, lenilgen

;ensct<t*rz ë * aN Tclc,a', r?tfiySfCe
burg.na.klastr 2 9161 ZL Nes-À.nelanè

teI:0!J.!l-2216

Ltw
SLRGER. IN IàURE N

h&|G"ir"[g'
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GEIL IJÏT 2 - FRAiliEK[R 2
In een ncqal gelaten stermning storiden r,ve

.ti*rede paasdag 's nrorgens on half '1 
1

langs de liln on te zien wat het op de
ranglijst zo Ciep gezonken tweede e::
tegen Franel<er 2 va:r terecht zou brengen
Een nederlaag 'ruas al min of neer íngecal--
cr:Ieerd, maar de ho,op leefde wat op r:oen
we Fr:ans Kiewied, Jan Kiewiet en joop
Smid iret saïrÉnïaapsel dat Geel Wits trrueede
iroet voorstellen. zagerr cen'piet"eren 

"

FÍet begon allsuaal zo slecht nogi niet:
Frans deed op h"nks scnrc heel aarolge
dingen, al bleek al gauv,r bij het geven
vari vcorzetten dat zijn linkerbeen rechts
zat. Jan Ki-ewiet redde zichr op de r,rcor
hem zeer onge\^/one centruntspi-tsplaats heel
verdienstelijk, al verd hj"j zelden ge-
vaarl-ijk occr zijn te lage startsnelheiC
Joop Snud strooide op het middenveld wat
aardiqe passes crn zi-ch heen en de nieuwe
doelman Flarcel l&Lz, naakte een attente
en betrouwi:are indr.:,k. Van de oirerige
spelers, di.e tot de vasle kern van het
tweede gerel.,end kur,nen worden, voor zo-
r7s; fls31"-l.ran altharrs sprake van kan zijn,
vielen rrcoral op door onopvallerdheid.
lJa ruim 20 rinuten r^,erd r1e cen"tn-rnspits
van Franeke:: op niaat en :p tijd in de
rliepte door het midden aargespeeld"
De ixitenspelva'l klapte net iets te laat
dicht en toen kon Marcel het onheil ook
niet nreer ke::eii.
Mijn luun-,urn aan de li;n, Hessel Kienstra
stak riiet oncter stcel-en cf i:ar:l<en, da+-
iret hier een schoolvrcorkeld van een
krritenspeldoelpunt hetrof , maar wat r,,/i]
je, Hessei staat l:ekend cm zijn zeer
persoonli;ke exegese van de sp":elregrels,
tenmi-nste a1s er een el.ftal van Geel-
'',v-i t i-n het velC staat.
Gerberr de jong bleef net een volstrekt
onbvlrrgren gezicht de geber:.rtenissen or;
net veld -volgen efl gaf geen ccnu'rentaa::
en wie Gerben (Geb) een beetje kent,
weet víat hij dan de-n}<t.
Kort rrcx:r ir:st kr.ram IYa:reker o dat echl:
nj-et zovecl lrcter epeelde op 2*C, rnaaï
van da'- Coeipunt rrocht i-11 geen getuige
z\.'1ri, cri'dat ik doende 'wàs ift€t de thee.
Tcen :-k na i:r"i:t b:-; i:essei naar iie toe*
dracl:t rra;: ,i,: rarnp inforneerde was hij
zeer besl:..r in ziin *:"r:'deei:
\ló1-ar- ; ::-.:r'*" ,l. E:_si .- !,. ..:L . -Jl_^ ' . - .

Gei-- l*r,.estrci:ie da'i- nr:Eal gnber,rt-r-en,
r,raatr"Trea de ccnstarerS:rg a;:nnre::keiilk aar
geJ-o:f'waarcliqheld 

"^nn 
-

lm,iCieis d::entelde ee:i niga) nër.reuze
I'raneNer qrensï'echt-er" v'oor ,::nr., heen en
v,eer Èn d1e ne::vosj,tej.t r^rerC er nie"t-
minCei: op, toen n.j"J eike ireer dat h-i:

D:detu$
eIEhe
slage,r'$

SrhuurÍnsn
NE5.AM TEL.2OO?

(«

STRNKS 3U

NE§GAFE
N€S - NMETfrMD
o§rqr - 276()

74s- saoiLair
qrondbemaling
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pid,*nrerhour

BnBr tTottNfrnR"
te1: 2541

a

Buren - Smeland

lfillibroreluss traa.t J
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nes - amelarud telr o5l
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zijn r,,iag cpsta; een honen<1e oprerking
va:-r ilessel n;iar zrjn hoofd gesljlgerd
kreeg :n rlr: ti'.r-nt van: "T\,,/ee hrtenspil-
Eoals zo is wjl:ren g.ien J«.mst',.
Trerr t-rij tot cver.nr.:at v;:n ramp een uit-
bai rroi;r ziln eigen club gaf , die er
helemaal nJ-et* op leek, b::ak- ilessel uitjrr een satani-srh gelach, waa::cncier de arrrr

nurr zichtbaar irreenkrcnp.
Gelukkrg r,roor he-rn sc-oorde Franei(er dank
zij een iekkingsfor.it in de Gee-l- Wit-
d"efensie rrcor de derde nraal en clit
doelpunt was zo g.laszuiv-er dat Hessel,,
ra een diepe denkr j_npe1, gelaten zucht-
+.^LE.

I-lier kcn ;e net de beste wi1 ',ran de
lrrcrel-d geen b.rtenspil rran nraken.

frans h.
tR IS ER TEN JARIG I'I'II'IrII'r"'

Wij feliciteren de volgerCe spelers
die bir:rrerrkort jarig zÍjn of zijn ge-
weest.

Wil Bal<eru . 
.1 8 rnej_ (4 )

Bernie Beijaard. 3C n'er (a)

Anton Pieter Brouver.30 aprii (e)

Peter Brouwer .. "25 aprll (e)

Sarrder Geurts . . .2j aprrl (c)

Rudy de Haan" ...28 r,rei íd)

Jchrrry a{i Jvng ..12 irel (c)

P.ene de Jong. . . . ,t 7 rei (a)

Hessei Kienstra. 13 ne:, (4)

Patrlck K,re::st.r:a 20 :t:i (c)

Djrk tsooiker. . . .24 aprtl (3)

Peo't:c riooiker " " .'10 r*: i (c)

r\nton lietz. 25 re:. {4)

Fien<l,r:ik l,ietz. ...29 ilrl..t (5)

Donrs i{etz. 2-? apri i (t i
Chris luï:lenaar .,-'i,i il,er (e)

Paui i',Iolenaai. , "n:r; iir2L (e)

F:oircrt }i:ster:r-en i,) .-.,,::_ (cj)

itindrei:L tr'bster:ran liJ :i,:j, (e)

Jetse l.iag'Leqelal .2.:, ,,,i:,r (5)

.Tan v'an i:.)s.. " .,,2?. ,:;_::: i5)
joerp CÀii li ,,r:i 12)

i;:fi ',.iCi'i_,iesr:. . 9 i,r",i (1 )

i)ei"lnis i.ttsm,'r . " "-:ó rr:i {Cl
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- Dorderdag 20 mrt hd het bestrrur een
vergdering ret Anelardia en een FVB de-
leagtie. De \Dlgerxle belangrijke 5runten
zijn aan de orde ga,veest of naar \rcren
gekoren op die arrcrd:
... wadderiregeling
. . . aanvangstijden bij uitlredstrijden
. .. ccflpetitie i:rdeling
Over de ccnpetitie indeling kunnen vie
nog het vclgerrde zeggen: De start van
hei nieuwe seizoen za1 ook rrcor de p:-
pillen en junioren woeger zijn.
Verder wi1 rien er naar toe cnr ook juni-
oren en lagere senioren teans @n \rcor
en najaarsreeks t€ taten spelen, !'lat \4€

nu alleen nog keruren bij de D/E trl-
pilIen. Hierorrer in de vclgerde @{-
krant r€er.
- Willen de spelers die st€ppen net rrcet-
ballen.dit voor 1 juni schriftelijk aan
de secretaris needelen.
Mreld nen zich later af dan noet je
voor het nietrvre seiz@n nog ontrih:tie

- op vrijdag 9 nei vindt het 2e MBo-
bank tomnooi van 6{ plaats. Dit toer-
nooi rrcor ArB en C junioren @ilt cnt
10.00 uur. De rzolgerxle clubs nenen deel
GeeI Wit, Anelandia, Asrearen Gruno
uit Gronjlgen, Helios uit Derzutter, IoPik
en KBV uit Ardam

- Op 2e pjrksterdag is er &€er het @'I "hu
"hutseltoernooi" \rcr onze senioren eÍl A
A junioren. Wi1 je needoen ?
Dan opgreven biJ je leider.
- WEDSTRIJDPROGRA}4UA I I I I I I T I I I T I I

zaL. 3 rei:
Be Quick 5c- G{ c
Ropta Boys D - @V D
@í B en E vrij.
zordag 4 nei
Oerterp - etl 1

G/{ 2 - B. Boys 2
Rood GeeI 2 €V 3
De ïrv-alden 3 - GW 4

zat. 10 nei
Rood Geel- 2b _ G^t b
Be Quick 4c - Qf c
&{d-OosterEod
Grhle-CSLe
zondag 11 nei Bakkeveen 1- G/V 1

ctAI 2-RES3 6ria-?
G^I 3- Nicator 3
Houtigehage3-G.I 4

GV 5 - St Arura 4

/ vooR

eeooo-BAN*t\
[JS ea cca LEKKT* 

\bakje ldoprle

\ NRFR uw wARÈr€

\ saKKsR

t o\.--
h&Jong
vfi h"z&kerenStr 3 tu

J
6ËwooN @FD

renstc 5. nes. Èel t 2126

il
ililt

TIOTEL . CAFÉ . RESTAURANT

,,4" fl{lob"
Voor aI uv bmlloftea
en vergad"erÍngen

Tevens de nogeliJHeeid
voor een goed. en gcze11Íg

rh.BEöowÉR t{ooËDwec t, BueEN 
"6L.a8l

br. wa.rnhurs

V,D.BRINK'

TH.HENGST
NFE-AIVÍ

>.à-f''''
Rwwea 2E

'M
ffi_+*

TéLr 2oé

€

in Le,t l.."[ie ,ro./7uí/

AAFIsiMA
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I

d persoons appartenentcn

het gehele Jaa,r geopend.
In voor en nascl.zoon EGe:r geschÍkt
voor verenÍgfug€tr ea vergad.eringcn
tot t 2! persoaen.

G?EAa€urGéi § tËe,EN. ïÈLf aaca

dnoqistenij
I i ,r-= 3 .r-_- r--r,-\\ r-:-rf-----:t-( rir.== rt E)a+| =rnF\L-\\u\::?Ljl§tgu *G 
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INTERVIEI/J MET DE BROERTJES
.,WILMAN

Ter inir:oCukti-e: r{ii ii:ri Èii !'olkert
,^iiimain , resp " B en *! -)::\àT j ong ,
:,^/oneii s rir,js 5;gp-.r-g-:mlteri' 1 9d 5 op Àme-
lanci en zr-1n "ranaf c:t trldstip ook
lid 1./an Geel lfit-. Da;rrvcor woonden
ze in Darnwou'le en voer-baiden ze bij
v.v. De wàlden.
r{ill enr speelt bi j ce C t3es en Fol-
kert behcort bl j het- ni jenvolk van
de I' p'*pi i len .

in de pauze op sciiocl schaven ze
dagelijks aan hun techni ek cP de
i{önneduunt j es .

Wie traint jul)-ie enwat Coen jui-1ze
zoaf ?
rrtri: Van 1{iIlem Kooiker, riie doet

het. wel- goed, maar hi j moPPert
nog wel eens. Vfe croen dirrgen
als doelschieten,dribbelem en
partijtje. Dat laatste vindik
attijd erg leuk.

Fo: Van Jan en Jozef el^r ze ziin
helemaal niet st::eng en ik ben
zeer tevreCen over ze. We doen
vaak parti 3 t; e.

?laar e.n ir: weik tr:ar: ::!)ee1 je ?

Wi: Ik speel voorstopPer brl de c's
we staan bijna onderaan.

Fo: Ik speel bij de Fjes en heb
nog geen vaste plaats maar ik
zou wel graag mid-mid willen
spelen, dat iijkt me een mooie
*1--!^
PIclcl L-:> .

Hebben jullie ook me;den in het
team ?

Wi: Ja. Andrearsaskia en Silvi-a,
spelen bij ons ze doen het best
wel goed en het maakt. rníi niks
urt dat ze bij ons spelen.

Fo : Bi j mi j spelen nu i me iden', maar
ze mogen er best bij "

Wat zijn jullie zwakke en sterke
PUt- LCt: i

W:-: Ik kan alles wei aardi g, alleen
nij koppen, daar moet rk ncg
veel aarl doen.

Fo: Cck het koppen is nog niet
zo besl " liet .schrel-en is met
beiCe benen eveil sr-erk.

kuNËTc4,LEnii
4,

«.-

§l
Ë[

AAN DE REÉWE G TE NES

PASFOTO'S

DIREKT KLAAR

rEL: 4385 "

DE KELDEN

tiltt )/eírmaa - SPec Élk I
altöd QQn tsukc aenbicdíns

e,*wea27 HÉ5.fui.l

VERlttJLlR, VAI\í:

FIEÍgEN -
ïAN§E M S

§RaNowass

NAA€:

U MEÍZ
ítrand,»e6 2a borea *el' 24tz
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Wat -,rs .je íavr:,:'-let e : j-r-ijt en welke
speJer v;.it .' :+ bt-::,, .

Wi: AJAX, de h,este spelël:: Rob de
Wit, Rob )'iclorralC €:n llarco van
Basten,
OO)' -..j.ix, if:. lS mFJef clan PSV,
want daar ben ik ook \/oor .

Robbi e de WiL en van Basten
vind 1k ooj< hartstikke goed.
r,.-1 r.. _-: :l-i:e cweèfr .ii de beste ?

Ik denk dar* rk dat ben.
Wi i lerr, is n{.ri,er dan lii j , maar
hrl 1s ook rlider.

ac;:: j:. cc)r- wei in Geei W;X I
,rr:it-:, ;;ej=n

ir;i: Zeker'#eL, rnaar dan moet ik nog
we.i veel tralnen, Maar datdoe
i-k ook. ZeLf.:-l als ik geerl zin
heb, dan ga rk toct: en a1s rf
regenr- ock .

Eo: Ja, dan moet ik eerst meer
l*r,rir-r:,

1k worj eigenl-ijk wei Lwee keer
in de week t r:a Ínen .

.'l o,t,j.en iull:e ar: i weer terug wijlen
! à :' -Z:,a' , :- e

1,','i: Nu niet meer
j-"O lk r)Or. r.rer- :.q.1'- i:: riiei inoo:.

ieuk cp Amel"rnd.

i.n.

CEÏ}WS - NTNI§C§ RESTÀUBT§T

tel-:

6-\-9

Bq PRlnr€Ru-
D€ trHlul€bi1 

=Yoor fa.m11ied.rtlnrez.k.
l,Íaar ook ysqr T,ALhTifnRIffiïffiK zoel§:

g€pPg v€ltrnan
BUA€,N. AíUÏ. ï€,1 : Q455

?* &x * H"

$&,wift,Ï§
Nes - Aneland

Torenst:=at 1J
?Efiq

berkes,rtar - notars * brleflnplap.

'(R»to T«
eigen
technische
d"ienst.

uslijterij bif -a iJsea1on.

,borrastrandr*es 
'L*ru 

íe), Zala

a**t*rgN&€ur?3

ki: &ítW-A*$r

ívË§. $fr? dI
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geld en goede raad

van iieeckerenstraat 12, l,Íes-A:r.
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*, laL: 2OQ6 -

METZ-Z=€{:=
mhhi";iE.. ,F

DRANKEN HANDEL
armei uenzrnetanlslal íon

EALLDMER.W.€6 6 NES ïEL: 4362.

CNFE :
*nd= branditgt'

^r ook uoor heà afhaien ,^(/
-r' PnfAr en 5[{ACI€

'//'/ 
-crlagë,NÈ Ye.7Asnao vàrJ^r t6.oo ure

{ rEDÈRE y(r,}DAÈAvoNtr KlAycf,ilsrgN I
fur*érrM
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Tja ix rrret" ook toegevien, dat de foto's
van ie \,cr:.ge keer: irrderdaad n'oerigk
,,va-ren. De redaktie r,'an de rlJ'<rant vond
het wei eens leuk on echt diep in de oude
fcos te duiken,
\riet zo diep, dat sCInnigen neenden dat
ret foto's '/a:"l vr:or de oorlog' waïen,
noevrel fotc nr 1 aardig in de hrurt komt.
)at jorrgetle net "crer Blechtrc[rnËl" sprai<
:-edereen wel aan en a1s nen dan nu ook
:rog weet dat Cít longetje zich nog
steeds net m.rziek bezig houdt, dan ncet
:r misschien wel een lichtle opqaani
la, i:iderdaac het is Fïans Hulsebos.
lcto 2. is misschÍen rel de eni_ge foto
../aarop de -bewuste pers@n zonder baard
lpstaa*,. fk ken hen in ieder geval al1een
:et baard en u 'waarschijnl-ijk ook:
Jan fuping.
le persmn op foto 3 is niet minister
3raks en ook niet gencanen in een \rcet-
calstadion, maaï op ons br:r:reilarrd Ter-
scheiling. ia dan .,,eet u het .wel, het is
Ids Heererna,
ll'e hadden deze keer geen goede inzerders
',^.'ant we hadden heienaal- geen inzerdjrrgen.
laarom nu weer 3 fotofs die iets ge-
leJ<kelJ-jker zijn.
Inzenden vcor 9 nei naar de bekende
adressen. _ h

"J

4



Ite atlet iekverenÍging Àrmianri §lgr*:-rr-
seert deze zoneï e$.f't achttal tr:xl* er:
p::estatielcpen over 205 Èn '10 t"j,l.cx,iet-er
op verschill-erxie -l.r:cati es r:p /.'ïtl:l-e-rC.
Een rar:lkcn'e gelegenheid" i.ccl" ',nl€1-*
*r *,rollelzbal-i"ers cnr de xontl:"Lie cp peii"
'Le houden c.q. te brenger: erl \,rrri:í
etera:ren om hun 'rcetlaaice;.rière af te,
hc,uv,en, zonder nur: sËsrtir:'-'e -i:,rrpr]:ae;-: ;-:f
Le j:rekei-,. F€r si.ct va.r: rekei::::re; ku:-i je
nret blijven rrcreti:ailen i:otCat ie net
hulpstukke! overel-nr1 gehouf +.n Ift,rÍ:t
vr:rder-i nlet'waar Joeef ?

De lcrlpsporl bi*1t (::k nog een geheel
nieuw asprct: je wini. (of 'verkj-est--) nret
rÉer r,iel') le t-§gr:rrstande::' maailv'an jezeif .

Voo:: elke oeelne:rc:r die ii* iCIop r,;oibrsngi--
is er ero;:: rec1ai-l1-e *.r: bke::s z-:-jll e:'
vi:or de eel:s:e 3 './a-n de i 0 hi i",:rv.:te::.
Tensiott* qaàl h,ët mn kiet op*.: kan-pic,err*
schap va:: !';rr:lerd c,p *e 1i i<:ll , 'r';-ti,jl
de 6 cesi-* ::ijden iN:;.' J-c;e:: i Lcv.:ps+-s )

tell*-rr vr-n:- h*t kl-ass+:renr-.

FRCGFJ\},JMÀ:
start/f i:iish

18 neÍ 19.00 uur Wapen v ltÍïElard l'les

?1 juni ,, 't Zeepaardje Hollum
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