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Het is zaterdag E september, het
ueekend van het NeEser Dorps-
feest dus, In tegenstelling totuat Es getuend zijn stormt het niet
en de feeettent hoeft ditmaal niet
met de meest onu,aarschijnlijke
hulpmiddelen aan de grond gehou-
den uorden. Dat is een hele
geruststelling voor het, Dorps-
belangbestuur, voo! de feest-
vierders en ook voor de stand-
houders op de braderie, die ditjaar voor het eer.st aan de reeks
eveneraenten is to egevoegd.
Nieuul is ook dat ons a1ler 6eel-lrit meewerkt aan het rgelslagen
van het geheel evenals Canite
ïuba dat met Bure Kermis doet.
Uiteraard is het de club niet
of niet in de eerEte plaats omhet roelslagen van het Nasaer
Dorpsfeest te doen, maar votmen
ook hier de te verEachten pecunia
het belangriJkste t ze niet het
enlge motief. §eel-tlitr dat
overfgens al enkele jaren oudpapier ophealt, een kantine EX-pioiteert en ook in deze club-
krant een urelkome bron van
neveninkomsten bezit, schaart
zich hiermee in de steeds
langer uordende riJ van organi-
saties die hun onkosten niet
meer kunnen bestri jden uit coFl-
trÍbuties, donaties, entreegelden
en subsidies: De Nederlands Her-
vormde, de Doopsgezinde en de
Katholieke kerkelijke qemeen-
schappen zijn op elka braderie
aanuezig met artlkelen die
steede minder verband houden
met de verkondiging uan de Blijde
Boodschapl de zangers en zange-ressen van Crescendo schreeuuen
hun geoefende kelen schor om
hun overheerlijke oliebollen aande man te brengen; Canite ïubaklopt talrijke guldens uittoerlsten en Amelander beurzen
d9?r argeloze cavlars Iangsslinkse uegen naar hun voederbakje
te Iaten glippenl bovendien Ataaàt
cje boerenkapel aich bij nacht enontij bijkans lam om de kas van
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bij het ulel en uee in de dorps-
gemBEnscFrSp r
Het lijkt er sterk op dat deze
betrokkenheld voortleeft in de
hierboven opgesomde aciviteiten.
Het val-t op óat mensen die qua
beroep, zakelijk belang of
maatschappelijke positie uleinig
of niets met elkaar te maken
hebben, voortreffelijk- en
belangeloos- samenuerken als
het om hun hobby gaat, Dit is
trouurens vanouds een kenmerkend
aspect van de Amelander sömÉÍl-
leving geueest: irraar zie je
een burgemeester oud paPier oP-
halen voor de school of brood
verkopen teB bate van de molen?
tÍaar zie je een Pastoor in de
jury van de FlaY-66"k-shotu?
Je zou hieruit de eonclusie kunnen
Lrekken dat de geaeente er goed
aan zou doen de subsldies voor
verenigingen die op sociaal,
cultureel of educatief terrein
actief ziin maar helemaal af
te bouuen, omdat de uit nood
geboren acties ter versterking
van de kas zo'n gunstig effekt
hebben op de onderlinge saamhorig-
heid van de burgersr maar dat
zou natuurli jk te vex sàöÍ1r
Het moet per slot van rekening
niet, za rrlorden, dat jer om een
uur te kunnen zingen, dansen,
voetballen of bilJarten, eerst
tuee uur met closetpapier moet
Ieuren. [Ylaar dat al die bedrij-
vigheid veel sfeer in de dorPen
brengt, veel mensen, zeker niet
in het minst de toeristenr een
feestelijk gevoel geeft en dat
het hiermee verdiende geld zeker
niet'stinkt, staat a1s een PaaI
boven ulater.

Frans H.
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Bestuu ri i jk .

0p maandag B sePtember vond de
Algemene Ledenvergadering plaats.
ïn het volgende nummer zullen
ule hiervan verslag uitbrengen.

0p dit ogenblik rrordt er hard
geuerkt aan de verbouuing van
de kantine. iLJe vragen langs
deze h,eg een klein beet je im-
provisatie van onze leden i.v.m.
deze verbouu.ring. A1s al1es
straks klaar is hebben Ee een
mooie kantine.

De oproep voor de Canes' om te
gaan voelbalien neet'!;cr nu
toe 6 dames opgeleve:c. lat aan-
t,a1 is natuurli jk veei -' 3 rr.reini-E.
Dames di e alsnog rr.rii I en voet-
balIen in competir:-everDand kunnen
zich nog opgeven.

0ver de onturikkel inq over de
reclame-borden volgt in de
krant van olítober reer.

Deze maand kcmen ule uJeer langs
om de kontrioulie op te halen
voor het seizoen I 86/ | 81.
Sen j.0ren f 1 57, 50 inkl U5.
Junioren tt 7 5, --
Pupillen rl 57r 50

De traininosuren voor de sPort-
ha1 komen volgende maand in de
krant. De r-pupillen krijqen
nog bericht van opqave hiervoor.

0ud-papier rooster.

Karda 
{e-JongweC I, tes 1.1p.1leleÍmn 05191 . :14s

4 ck.tober
1 novembet
29 november

3 januari
7 februari-
? maart
h =nri l

2 rnei

! .j':itr

+ jul-i
1 augus tus
5 ssntemoer

:1,,-J- 4

-..r f

(!)GI.r-1

IrJ-2
r^. tri- l

G,I- 4

'il"J- 5

Glr- 1

-
'rilj-é

-t,l 'z
r LU- r

GIJ-4
'r./ 

='rJ-J

*tLJ {§ \ \f-
fra, s?alereg e

Favïljoer?

olao*Zuzïíà

oCrt:* *r"rd.burersiradroes i5
8o'ftu8r§RrF 

rpru i tder v an k rt

i:":"" verzorging grafirerken
eD taratles

lm§-Ài{ telr 2
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WAGE]IBORG
PÀ3SÀGIEBSDIEiISTEH B'Y'

REEWEG 4, 91ó3 GV NES/AMELÀI{D

Vooriopige seLekties senioren en
trainingsti jden.
A-Selektie:
Peter Brouuer, Bertus 0ud, Piet
Kooiker, RenÉ-de Jong, ïhóo de
Jong, Sjors lÍïolenaar, Frans Kien.stra
]."p Kienstra, Frans KieuÍed, Jsn
Brouu,er, lr/esse1 Brouuler, Bernie
Bei jaard, Arno t4oI1, Martin 0ud,
Joop Smid, lïeinte Bonthu j.s, Jan
Kietdiet,
tro.av. 19.80 - 20.30 uur
vrijrBVr 6.45 - 2A,15 uur.

B-Selektiet
Ronald .wlet,z, Frans Kooiker, Rudy
.B.1gt*, Dorus ivïetz, AndrÉ de Jong,
ttJillem [lolenaar, J.l D. Nagtegaói ,Harold Kuperus, RenÉ 0ud, FauI
Kietriet, Paul v.d. Haring, Jos
fietz, Johnny ïJt,sma, HaroId v.d.
Burgt.
tsoravr! 19.00 - ?0.38 uur
vrij.av, 20.1 5 ?1,45 uur.
Derde El f tal_:
Uiillem BeÍjaard, ïonio Brouurer,
{v}ar! Brouuer, Edruard de Jong, jan
de Jong, Joop de Jong, Dirk Kienstre
Pitt Kooiker, Dorus fvlolenaar, Bart
[4olenaar, Henk lloemers, Richard
lfiO, Robert 0ud, Joep 0ud, Chris
Ri jpst ra.
dsndosv; 1g.00 2o,jo uur,
Vierde Elftal:
Jozef Brouurer, Hessel_ Kienstra,
Gerlof Kierriiet, Johan Kieuriet,
KareL u.d. trJal, Joop de Haan,
iÍi.. BakaJje, Barend Kooiker, tlif
Sakema, Frits Kienstra, Jan Ver-biest, Antoon Metz, Johan Ívletz.
dond.av. 19.00 A0.30 UUrr

Uijfde Elftaj-:

I

Telefoon:
;ó;;; 

- 
ir,t;-.tt.i"gen vercrekt í j den

giri, reserveringen en t'erdere
inlormat ie

':trs iïoIenaar, iozef irlolenaar,
--:rË Kierrried, Ab Kietuied, peter
:-:enno former, Frans ter Schure,
,.. jultÉ, iJs de Jong, Eric
-:-uurrnan, Sietse de Boer, ArnoId
:- =naai, . Gerlof Hoi.enaar, Janco_s, ,'etse i\aqtegaal.

---:.av. 2r:.15 21 .3i uur.
-::aal je naam er niet bij neem

t2-r cuan kontakt op met B. l4olenaar
- --s je niet kunt trainen, meld dit:a. aan je trainer of ieider.

_: cijd. 
-5_
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Talerdaq tr sePtember roesien uJe

,oot heL eerst aantleoei' -.e

ureek daarvooï ,à:, :: -:""t:t-1ioafgelast uJegens slec- - '')==-'

-rie rloesten sgel=r' -uè1?' . -'-=UlrlEroEr''
;;1;.-r..elft heqor' ï'-- a'::aD van

IIrul,u.ààn. i]i; ia.ce- r =e,l lanse

:;;;;;;-1,Éi i r, '11' ='-= ;7? 
o::.

ureinio tecinrei{ :Jrr' ='
te maken. In-het ver^tt? ^:un 

de

í; iielf I Krequl,?::"'-^=:=ï"?n
ueI -i euxe aanvdr !ui r

de ]aatste 10 min' s.--:;-- ïemand

;;"-I"u,'uto"n ricnir:: :oe1 
'

maar ver ert'àast' ie:eleen stond

bi j de *r,:0"ïïi jr-: te l]l: ten ' 
dus

de l<eeper ="iopi" o" 
-::i -ti-chtinq

de scheidsrecnter on'a-' Fij dacht

dai Pr voor iets qe"cien uJàS'

l,ee. de scneicJsreó-:=i zei:
''lr;:rlr,,i-*n", cus r=. s: rts van

L- "*r*ar0en. ::: :? ,::t .ï!."1"Ïu'o
Vai.l CnZe 21..1 utsi Jt-"-

t*.oeerd, dus l-1:
Toen er in;; iaats*'e:::::,:,::""

.: pÉ.uJZ1 )cr 3F'
Geei-r:ir! J' ''

:::" tE'"nï-Ïu"ïo-o ri"" \jan eeutrarden

kE:am, uierd, ": i.:^=::-í::i. l:tt'
Ir u]eTa riiet ïe'- UJCC; - \ié'l -

iocli nrks meer te v e:i i ez en

i.--tr1 -nl! r:Èn veiande:inq in de

:;t;;ï1i;; qer,aakt' -endrik naar

i!t"n en ilcur.,;e naa: achteien '
'Jii uraPien af en na ":n.?:"t
ninuten een vocr rzei- van iinks
;; ;i"r. r:raakle i '2' --r oeqorr

rrjeer uat nOop in '":*oei 
te

krfmen. i'l a de uit-'up varl '''eer.turarde

;;;;t;" uJe doorstoten ' 
dr's na

eeri paar ttnulti "n 
van i- eeuularden

uerd de bal Ooor l"t "-10:?-:lt-
ve:dediqt en al.lrl- --? ura> urel I v

r-i i hc, I straf t.ÀoPEe:ieo en met
ur j 

ujas het Z_2, irlaal
dikke Punten
;;'à; 2 iaatste minuter-' kt'.iam er

een sPeI- er 'à''.l 
L eeuuarden aIl een

;;l de nal oP hei strafscnoP-
-.^,. i - - ti .n keeDe: I:a: t-J-t',
qP.-:;riL )t , '. !- --el o"^
(ua'i. riei -aC rlemcet'e1: rt §l-rcre'

SC:,cÉte ilÉ nai OVeI:i Èrn l-lËan Él"r

nei ula! 2-3. ljit ï.r,tas tevens cj e

"i.t.i-ar,':. 
I'Je hadden het ook naq

rr;Ë-r :-l€c ge-aan, ulant ':-.ilebben-t :'.-iunici"n*= n_03 :.?tï'::tl:ï-
l-i-ezeit ' .lenË itiianir;"r'!a

- {r-
Téb 20é

uao \wa,l<e{enitr 3 fru,. Y

ETooe - BAN KE
!S e't es'r LEíXE(
bakje Hcrrre

NqFR UW WARH€

AR'FISRlï/A

JJ
6ËwooN

YanH.orenslr s. ne5. tel z 2126

HOTEL , CAFÉ. RESTAURÀNT

ff\ <l/t
,, Lte *<LOh'
Yocr al uv brr:iioften
en verg'aderi-ngen

Tevens de rnogeiijkheid
Yoor een goed. en gpzellig dinÉ

ïh.B€oíJwÉÉ t{ooÉbwEc t, BrrcEN Í6L.Agl

bo. wa."nhurs

V.B.bRINK

t I t.
rn he.t hartJ€ v§rL

,r' ,/

-at ./
*el, rZrQï

ï H. r-{§í\-aG6ï
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DANCING

4.o-
TH EEK

U§FiïBOE!'I!pE
NEs 'rGL: Q4gG

VgRbfAq &W z - 5eWLJíq 3

K,riar'+" $vË i: Lruge , Iantzaam ci rr".ippelen
de ovetrregenrJ ,:uf'fe ;ezicnten de
kleecjkamer binneri.
De i',tess'JmÉr kermi.s heefu zo te
zien zijn toi geëist, rJesalniette-
nin i:,:§ sÈemming noQ ollperbest.
Scherpe uiiiatingen ("n uitlaat-
gassen van Pauli) zijn niet van
de Lucht.
Dorus onthuit, na een staaltje
van balsierkunsL op ae vierkante
met,er kleedkamer, dat hij zijn
techniek lreeft oogedaan bij de
uitverkoop j-n de r-rema.
AanEezien onze copscht:tter trJillem
i(ol-err aar, deze sraat vöor 5 doel-
punten per uredstrijo, elders ver-
piicntinqen heeft (o= zicht, in
Leeutriarden? ), ulordt af gesproken
dat F-rans vienstra, rrDius tïetz
en Harcld Kuperus dit keer de
doelpunLen gaan maken.
\iico, lie Iard aan r.rakantie toe
is, hebDen ue op het vliegtuig
naar de lanarische Iiianden gezet.
Hessel Kienstra treedt daarom
ter assistentie van lYrartinus,
als grensrechter op r ureike taak
hij overigens goudeerlijk uit-
voert,, zoals later b_Li jkt.
1,la de urarming up roEp t schei ds-
rechter Jan 0ud op vcör de tossr
leze levert rrlinst op vcor ons,
een goed voorteken en cp dringend
advies Uaí"i naroici uordt v0or
tegenuind in de eerste helft
;ekozei-i " liit heef t tol geuolg
f,ar de "rsgenstander benoorlijk
::uk uitceíent, echte: zcnder
::nt Eevaarlijk te uroroen.
-i j benerken tns i,ct s:oradi.sche
::unIei:5r,ueike jaarrr-.j-Uegen rlel
:=Eeii"jk qevaar opleveren.-,-'ze keepsr itenË noeit s.lechts ËËn-:sr gesErekt naar dB hoek, maar
-- --:rt hiermes dat lri j aanuezig
-a

- - -- een coirnter Iaat de goed
:::-=rce ienË lr..lci eËn arima voor-
: - -- rrs l uaarop gelegenheids-
:=--rsbuiten Frans Kienstra be--:::sr: aanneemt, zijn tegenstander
--:<acLrren droog uitrraalt, 1-0.

-=?- SLanO CfeeKf, LeVenS Oe
:-:-- a3nr irrarti_nus bli.jkt hier--:: ,:- ;evreden ?e ZÍjn en
- : - = 

- -- oat hi j vtoraf' vcor een
- , - . --2;;i ;*te<end 71u hebben,

. =:,",o1_;Ëil5 na :usf; :iet, ,.,.iino_

*"fl-



voorci eeI L0e te slaan.
,it laatsie nee1"'nlj Eoeo inge-
,in.t, urant aI na ËÉn minuut
."oo.! Frans Kienstra zijn tueede
qoal uit een voorzet van ditmaal
iarold. Ais later Dorus zijn DP-
dracnt vervu.l-t Coor vi-a eerl cuder-
uletse insuinger rechtstreeks uit
een korner te scorenr tiikt de

stri jd beslist.
Dat Éergum nog even terugkonrt tct
3-1 is Àiet echt uerontrustendt
daar Harold even later een
dieptepass van Dorus, ;ie nij in
eerste instantie niet leek te
hatenr oP PUre snelheid toch
noq doeltreffend afrondt.
Beiqum Iijkt rijP voor oe slacht
en ÉenÉ kiest demonstratief een
zitplaats tegen de doelPaa}'
flaar ai s even I ate i Do rus en
RenË Cud zodanig vriendelijx
voor elkaar zijn dat ze het
maken van net 5e doelpunt aan
elkaar overlaten, met het qevolg
dat Bergum via een counter in
plaats daarvan tot 4-2 teruE-
komtr liikt er Plotseli-ng iets
van paniek in de Ploeg te
sluip€Í1 o

Van goed spel is in ieder geval
qeen sprake meerr 8ft ure zijn
blij aIs neL laatste fiuitsig-
naal kIinkt,. 0m zijn bli jdscnaP
over de overulinning en voors:
zijn doelpunt, te uiten, trax-
teert Dotus ons sPOntaan 3D een
i<rat oier. Dit rr-rordt ecnte:
ir:onderrriel niet algemeen !e''uaar-
deerd (toch nog last va' <El-
misbier?), maar ook na ai-::: van
de rrledstri jd iuordi er <a:a<:=:
getoond. 0p de vraaq rra; -: 

-
teqen de doeIPaaI za'u ie .=.-
onínrrt ienÉ dat nij ^e: -:=:
langer op kon houoen.
De ,"p van RenÉ 0ud öv.: .= -;en
van olifanten, hun Po-;?l---:E
en benzinemetertellers <:-:
op papier niet tot zi;::?:--- en
ruordt cj aarcm maar acnie:.;e;=
gel aten 3 .àlr ge zi en de t i-; cs -:-
rniet voor net i-nleveren va:'-
cj e kopy vÉor oe 3.'.iJ.-Kiani
nadert (Frans Hulsebos :'eEi;
aen straf schema vastqeste*c
eindigt hiermee het versiaq van
Geel-UiL 2.

Frans Kooiker.

-B-

'r.er,'::. r-r'tr.oÍ-t-,1ager-Lrernooi.

in hel r'reekend van 1 6,'1 ? auqustuszijn de À-junioren naar i,uester-
bork geueest, om daar op net boven-
cenoeri cj e lcernooi ce voetbail en,lit qebeurde op uitnoCiging vande vcetlalciub V.K,lj.i ., 'rlaar ÉX-tJeel-'rili tter Theo i{et,z ook Di j
voe tbal t.
-)i: Lte:rÍoi in lestarDo:< is
uitgeqroeiC tct een internationaal
t,oer:ncoi , rraarnaast A- junioren ook:- juni,:rnn ci eeLnemen.
De vclar;níe oJ_oegen dederr mee aan
!i !ul- L utÈi'i-rJ.l,- !

i"ii ssi on- rl i e jo- ial i f c inië,
uJeerstano Kaersei - SeIEiE,
Hastedter T.S.V. - Sremàn,'
T.'-/. Ii:l:-. l-rorn iTe-en
ilJK sc Lberki..n"n-i;;;iirchen
Gee]-Uit - Amct enr
y. v. Drrrine"l-oo-JJÏlà"; oo,A.V.V. Alphen Alphen à/o
L ' F. f. L aren,

-tnULU,

Ri jn,
S.v.Smerdick St.|"iisurlensdijk,
RKSV de Tukkers ÀioeïeEn.
lit jaar tras het voor de v,i3fCe
keer qeorganiseerd. ilre cJeelnemende
oloeqen kuamen vrijcÍagsavcn0s aanerr sliepen op het trainingsveldrn tenï.err . r!a het 0DzBt,j:en vanoeze ienien begon de cfficiË1e
oi.-ei'ling. le deelnernenrJe i:lo.r,renurelden rpgesteld op het i..,o.fàrutO..jrer ruerden verschillenCe speeches
rcnn'..igErrL,u'.ir-,i ;i, rr.retden ie vciksliederen
Eespeel C vaít de l_anden ujaar de
: lcr,jer-i ueqkulamen.
iia deze opening uJas Èi eai-j tames-vnelnaiu.rerisirijd tussen Ce i"rientseseiec:;ie en the Kiloouran ilor-;gars
!rt r.Llinnioeg, Canada.
I oI,9rCaí,rLirgen begcn,trin 3e Ued_strijden orn S.ijI uui. Cnze A_juniorarr rjoesten om g.4I aantredenteqen ltrlingeloo " Dez: u.reclstri jouerd met 2-1 uerlorer;. De tureàdetrledstri jd ulas tegen s. u. smerdicken ook deze rrlerd met Z-1 verloren.
r egcr Cí. .J_--q9nde ter_enstandef,.le Tuk<e:-s, tLjisten ce jongens
een puni. te nal_en i "r-1. D; laat,stetue6s;ri.ji.i uas tegen cje -Laterekampioeri l-, U. liène i-.:orn. Tegenieze z.t:. t. !c,: d spelende A_ junior8,..l
uiSIif :-tfi ,*,J VeflOfen.

-Y

VËEY, Br.z lt

f,
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rs Avcnds girr gen all-e plcer:eri
naar een restaurant, uaar ze sen
voort.:'ef f,eli jke uJarmÉ maalti jd
kregen.
lla het eten teru{l naer de grote
iegsttent, Cie ook op nei lrainings-
veid stond, uraar de miss-tiJesterboik-
verkiezinq,,riercj geirouden. Ltan iedere
olce--o moest een afgevaardigde in
Ce jury. Van onze A-junioren rr,as
ciit RenÉ de Jong. NJa deze rr.{isrr-
verkiezing rrrerd er nog qezellig
í eest gevi erd.
Dat dit feest gezelliq uas bleek
de volqencj e ochtenC ulel Lcen G.UJ.
om I,00 uur moest spe-Len om, oe
9e en 1Ce plaats, Het ilerd tegen
AVV AIphen opnieuur een nederiaag
en laatste plaats uas behaalC.
Dat onze A-juniclren !s rric:ags
de sportivit,eitsbeker ui tgereikt
kreeg, uJas aen zeer veriienstelijk
resultaat. l'l iermee uJerc ne+-een
het hele toernaoi qe<e:akteriseerd:
gezeJ-1iq, sporLief er, c€ A-junioren
uaren nog een keer een rrr eek-end
met, el-k aar ueI eeurees -- . . e ider
rrrillen uij nog een osrr <locrd
richten aan de vv UKr,:r ,,,tlt rie
voortreffeli jke organj_sarie van
dit toernooi hu1Ce.

Lompeti.rie-
i ndel ing
1- ,.1-.--- iLLE K. l':i55ti Lr

+

\or'-r/

'leeL "rlit Z

Jubbega 4
;lrach I en 7

Cerierp l
-ark. lpeinde 3
Sakkaveai'r 2
Serqum 3
lilaagrLi es tei nde J
ii ji-rje 2

J
i rnsuin *ï

:e-::i.rsse - (o15;
i, e eL ,,-ri t 4
Iri]È E

í'ii cator I
irisia 5
ïri jnulalden 3
GAUC /+

H.Cpeinde 4
Friesland 5
Surhuister\./een 3
De l:talden 3

Ceel lril
LeeLru;arden 3
tse Quick 3
iiosterel
iiur ?"

)-pupil--rea (z+19)

Geei 'it/it
ïe rnaarC
.je LauLr.r ets
.iokkum
Àn jum
.iop ta i:o ys

[-pr-rpi1i en (503 )

LlqE-L u.J_ t

Zr.r:aagu.resteinde
3uitenpost
; riese 'Joys

lF^^^ U^,-)LUrJs rr<1,1

f::ynua.t-den

eerste
uitslagen

Li\ld 3 -
rl lrl )uaaa

G.i/ . 2 -
ts o F-,t .r 4Je: JUil r

irIr + r

- ri a a H

vr:-j

2-5

4-2

tJ- 1

De Ats.
lieCstri;dverslag Flop t.a :3 ys D -
l'lool lrii* nt) a

Zaterdag 6 september iroes-; leel
uJi t D tegen Rop ta tso ys l .
ileel iiit moesi uoetbaiier , ir.lostor-f-tijkerk teqen ce iocta
iioys die in l'ietslauliei Lrc^.-.
iiin half elf zt:u de uredscii_: be-
qinne,i't, e!'-t leel Uit u;a: =: ai Oin
naff ;iertr j-i et nek ulas ii ..:i-cnt,
dus mcest Geel *it + Crie <uartier
ir.taChten.
Het succes uas niet za met Jeei i:rir,.rtant, kori; naoat" de eerste ,ie1f r
"iras Deqcri nen hadden de iiopta Boys
ëën :ca1 iBnaak t '1 .u.
la aÈn r*.1_e tijC fradden Ce Ropra
3oys rJi:el- *Ë1.-r ;oa1 2-Ll .icen iJas ii: eelste hel f t, af esf oten.
i n de iur:ecie hel it nadden Ca io,: ta
"nys aauiJ dJeei :-en !cë.r e:, iJeer
aan cca.l 4-J.
His il ea-l- ''-dil 

rr ue u.r ilds LJi nn?n
iiioesten ze np s;nieteir. '.aaï pvRr.t
l-atei uieer een qoai v;r.jr de;ionta
lcys 5*C *

VERVOLG ?& 13.

_ tz_

EI
t . u uaran nog + 1) ninuten om

i e',' l- i; l t-
L.eeuuaiden 3 2-3

--: L- -L ,r ..i- r-

).!ttdcL- 1-lo

ilpta r0)/s-
Geei ,nit 6-U

iiroqet"ram 2-1
rluitenpost-
GeeI Ui I afq.

--^t ^_vgeru! rt

aar eËn poos je lale; ulBe r een
;cai vcor Íe iropta :ll.ys, eÍt dat,ras de iaats te rj-0.
-a konden Eelukxig ce boct van-ali ËÈn raLen zoàaL ,rre op iijdraren voor de snelJ_eijes.D de

- *_ i -- Èrmis iJie Geel Uit organiseerde.

- 15- SyivÍa -'r.rLuj e:.
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ni eu'dboulí-"ond"erhoud.-verb*ul*

t{lsowËHeÉ i§
BURE|.]* e,n*

in riiePmies - an ?roreea *
Proëu'kten

polnERlI-EG 1 - 9:.61 JU s's-aH§Àl{D

YNE
I+AAK en lff,ltri

KÀP§ALON

tx
.f

Gw 5 H.SNr E* 6
Voor zondagmorgen, half eIf stond
6ee1-bJit 3 - Hn Sneek 6 op de rol.
Toen om 1 0.1 5 uur de eerste spe-
lers binnenrolden konden ze hun
verbazing niet op !

H.5. stond al driftie te rekken
en te strekken op het veId, dus
dat zou toch uel een pittige
partij uorden. lYlaar al spoedig
uJaren er spelers van Geel-itJit,
die de jongens op het veld her-
kenden van het kermisgerrloel in
Nes en die daar hun partij
aardig meeblieZsor
Even na half eIf liet scheids-
rechter tïetz af trappen. Geel-ltJit
ktuam met een nogal geui jzigd
elf taI bi nnen de Ii jnen. lrJilIem
is gestopt en uerd uervangen
door Chris en een stuk of 4
oudjes kennen nogal een moei-
lijke seizoenstart.
De eerste helft kende een romÍre-
Ilq verloop uaar de Nessumer-
kermis kennelijk nogal debet
aan uJ&sr Joep scoorde 2. maal
na fout uitverdedigen uan H.5.
In de rust uerd ex tljdens de
thee rn nogal hartig uroordje
geulisseld door de leiderrcre.'
trainerr c.e. speler Bart.
Ook urisselde hij een speler
fi.1. ïoon voor Haro1d, die hier-
mee zijn debuut maakte bij
Geel-ltJit. 0sk de ttgeede helft
kende rrleinig hoogtepunt,en. Dirk
maakte met een fraaie kromme
bal 3-D en Joep ulas in en
scrimmage toe aan zi jn hattri.ck.
Scheidsrechter wletz kende in het
laatste krdartier nog 2 straf-
schoppen toe en Joop en Henk
pikten maax uat graag hun
graant je ÍïrEE e

In de laatste 1 0 minuten uerd
Henk nog geurisseld voor Jan Bn
kon hij met een sneltreinvaart
de boot van hatf ËÉn nog halen
om maar op ti jd 0p zi jn tuerk
te zijn. 6-0 dus en daarna nog
even napraten bij Jaap en Jaap
in de kantine, rraar het bier
toch nog niet echt lekker smaakte.

Jan de Jong"

It<r"l$ KIENSTT?A rEL: Gí

é t" é Kr& 0 ï Ë ct r.'/5 el

r'N§|pt/.à7/Ë-

a€D8//F
?Et: 269:9
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Geel tit C - Ternaard f,.
Zaterdag 6 sePtember moesten de

sp=:.ers van het C elftal van Geel-
trit aantreden tegen de sPelers
van Ternaard C. Het ï*'as goed' Eeer
met rrreinig urind. De af traP u'erd
genomen door Geel t,it en begon
íeteen met de aafivsIr [Ylaar helaas
ulerd het eerste doelPunt toch
gemaakt door Ternaard. ÍÍlaar de
óeel-lrjitters Iieten het er niet
bij zitten en scoolden toch noq
,oàt de rust de gelijkmaker door
de spits Emiel Kienstra. Ïn de
tuleede helf t begon Geel UJit toch
fe11er te sPelen met een Paar ver-
anderingen in de oPstellinq. Het
duurde niet lang of Chris Brouuer
pegelde de bal in het doel 2'1 '
Í4aàr dat uras nog niet Qeno€Qr
fn vervofgens scoorden Richard,
Johnny de J', Richard en Eddie
nog een doelPunL. Toen stond het
inó:.dders 6-1 . rn de laatste
minuten van de uedetrijd scoorde
een van de sPelers van Ternaard
een doelpunt. En dat tsas ook het
laatst,e doelpunt van de uredstri jd t
;; eindatand rsas 6-2 voor Geel l'it'

Van Richard de Jong.

*oNÍt{ouDE l''í -

4, eigen
5. F ter Schure A. Oud

tel: ZZS4 tel: ?38?
B. ti id. K vd tlal H. ílosternan
c. J'smid ,/ IJ dE Jong

25í11 2688
D. K uO Ual P,Flolsnsar/

E. Brouuer 255?
E. J. Bulte ti. Uilsan

tel: 2331 tcl. 2669
aaaaaaaaaaa

TRAI NERS
1 ' U Kooiker

teI; 2434
2. Fl. Fletz
5, B Flolenaar

tel I 254'l

LElDËRS
lJ de Jong
t,eI: 2589

/ N. ou9
er gen

- 16 -
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$&$ffi

Torenst::aat 1l
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**'t3
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lneL g&reíej eor. qeoïoerté

d"46rAeTx

frYx,ffiWffiWr"
1

ri 1;E55,1qrrs aPPartementen

.1 Éï €renere Jaar Seopenci
In 'rrr,*r er-i saaeizoèn zcer geschixt
lroor veïenigÍngËn en vergad'erir4Ën
tot t Z] pereonen,

AnÉatCnar§e § EIIÍI,EÀI. ?ELI Q#A

drrqisEen

Nesser-Kermis.

0p vrijdag en zaterdag 5 en 6

sept,ember uas er ureer het jaar-
lijkse dorpsfeest in Nes. Geel-
ldit mocht dit jaar een aantal
aktiviteiten ontuikkelen op de

kermis en dit uerd door de ker-
mis-commissie in de zomermaanden

voorbereid.
Urijdagavond kon men ballengooien,
kaartgooien, meedoen rnet de m8r-
mottenrace, een gok je u,agen bi j
het 21.spel of het rad van évon-
tuur, Deze spelen uaren er ook
zaterdagavond . Zalerdagmiddag
t aren er spelletjes uoor de kin-
derenr ffiBt daar vooraf poppenkast
voor de kleintjes.
De kinderen met de hoogste score

iiobert Kienstra
Gerlof Fiofman
§1ar tin Bei jaard
'È riscill a de Krui jf f
DIga ltlouters
:ander iul te
Fetra fviosterman
Robert \'lelz
Theo v.d. Ua1

A11e kinoeren <regen verder een

vaantje voor het meedoen. Hierna
u,as er een touurtrektrledstrijci voor
ploegen van 6 personen. i'la een

spannende strijd urist een ploeg
uit Uelft de uisselbeker te urinnen.
Cedurende deze middag kon men

oliebollen kopen of een hapje bij
cje barbeque ha1en.
AI met al een qezellige kermis,
mel een speciaie dank voor alle
mensen die ilns geholpen neDDen.

De kermis-commissie,

uaren i
^ - /,broep J/ 4i

G roep 5i ri z

^ 

h /-.bIOeO (,,öi

K§LffiEH
4,

(_

Tl
öcl
cïl'r ïi
O\

8E
A§§ 56 REE\^/EG TE NES

PASFCITO'§

T}IREKT KLAAB

fËL: 4385..

TIEtl<lensËr'a
ila ve*nàtt - sPecÉlkt

eöd aen {ouke, aanbipdíns

9&wË{§,7 XÉà.Ae,l
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ïegen de harde rrri'nd in had het eer-
ste elftal er ? sePt. thuis tegen

Zuidhorn de grootste moeite mee om

uit de verdediging te kornen en een

aanval op te zetten. De Groningers
speelden f eIIer, combineerden tlat
beter en gebruikten hun lichaam ook

meer in de duels. Pas na een half
uur ontuorst,elde 6eel-líit zich aan

de druk en er ontstond zouraer een

levensgrote kans voor Frans Kie-
luied die van puxe schrik veel te
zacht inschoot. ToBn de rust met

dubbelblanke stand aanbrak uas de

hele Geel-lrJit aanhang zichtbaar
opgelucht. Na rust kaxen onze

boys van de aftraP af veel ster-
kerr er ulerd veel beter gecombi-

neerd en het Publiek kreeq een

aantal goed lopende aanuallen
opgediend, die uerden afgerond
met kopballan efl sehoten van Jan

Brouuler, Arno en BernY.

Het meer dan verdiende doelPunt
krrram toen Frans uit Ben hoek-

schop van dichtbij intikte. Het

antrrloord van Zuidhorn bestond in
enkele chaotische aanvallen En

veel gemopper oP de seheidsrech-
ter Elharkati" Tulee minuten voor

het einde speelde ÉÉn uan de gas-

sten in het strafsehoPgebied met

de hand en Frans benutte de

strafschop feiIIoos. Ïn de Iaat-
ste minuut maakten 2 Zuidhorners
zoveel- sbampij dat de scheids-
rechter en ËÉn een boeking gaf en

de ander van het veld stuurde.

r- rans H '

t:J

slUhe
slager,$

Srlpuurffisn

ond
Brandwaar
,AMELAN

erlíngé I

borg §,{aaischanpij 
i

[)' ',i.a 16;1p lf X,r

Het adres voor AL uw
Bij ons deelt u mee in

InÍ'ormeer vri.iblijr encl

Rixt van Doniaweg
tei.05191-2ó08

verzekeringen op elk gebied

de winst.

oÍ kom eens langs.

oo
I.1 NES

Pë

«

§ï(NKS BU

NH§ffiAFE
N€S - QnEMND
6rqt - 2760

aas- sanifpïr
qrondbemaling
c"v, Lrs&.

f;e*senoer{rurt*

rtnBr tYotENnFtR"
te1: 2541

i

Brren - Àneland.

l{illlbrorriusstraat J

} §PAR" SU
de beste

U:debur$

NEs"AM TEL.20è?

striterjj wlinl.,andel

nea - amelan-d àel, {22q4

De Jong's

s9,
Met elkaar. Voor elkaar_ i. ' .*.';,.*" .-. -*. :
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ocivrse,ri' in verzekeringe:
Íjncnc'eringen en hYPof heken

tel:íocr' 200o

h/rar U
dat Amelandia Ï binnen enkele uleken

uan de derde nasr de tueede
klasse Promovaerdel

dat ze dÍt' deden zonder ook maar
ËËn keer de ba1 te rakenl

dat deze krant ook in Hollum
uordt gelezen;

dat Geel-ldit binnenkoit I n gaIg
krijst;

dat hier tevens een beul biigele-
verd r,Jordt;

dat deze de koPPen niet laat rollen
maar ze urel harder maakt';

dat de zuidkant van de kantine
urordt ingericht als botani-
sche tuin;

dat hier de kastPlantjes komen te
staan i

dat J.E. zijn baard en zijn haar
regelmatig verft;

dat dit de laatste keer duidelijk
met trrree verschlllende kleuren
is gebeurt;

dat er slechts drie G.lrj.-Ieden
geen krant-abonnee zijn;

dat ze dit maar snel moeten
rechtzetten;

dat ure anders namen gaan noemen;

dat de redaktie uit 2 Personen
bestaat;

dat ÉËn hiervan oP krukken looPt;
dat die andere met zi.jn renault

de citroEn van j.e. graag
kust;

dat er een ram van Klein Uaar-
ulater vreemd is gegaan;

dat dit, gebeurde met een konijn
van Kiekduun;

dat die ram later verklaarde zich
overal thuis te voelenl

dat de koolmezenfamilie rYelke de
copiebox berrloonde inmiddels
is uitgevlogen;

dat die mezen tenminste iels in
de copiebox hebben g-adePoneerd;

dat Joep Oud in zljn voetbalcsr-
riere 4 doelPunten heeft 9e-
maakt uaaruan 3 oP 7 sePt. 86.
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lia een sL eci:te uoÖrbe; e:-ciriqsti jo 
'

slechts een trrreetal oelenrrledstri j-
öen ginqeif aai'\ de eerste cÖmPe-

iiiint"o=trijd vooraf" mocnt' net
vierde elftal naar eerste:omo?*
t,itieduel- aengaan' Frisia t' a1-
*""t Éen nude oekende teqenstan-
der r oleek cÖk nu lr'eer ovel Èen

o"t-.róoriijk technisch eiftai tÉ be-
*chik<en Éí1 siaaqde er dan d*
uÀt"." heift ook in cm Geel-'tJiL
aehocrJ-ij< onder druk te zetLen'
;;;À oooi u,iat georek aan ccnditie
;;; d;-ar!si"nén en de nodise in-
;;l van sË Geel-llitters uier'd het'

i".i"'' **n geii jxopgaanse- stri jd'
li.nutn:mit àn Ràoert 'ud als
" j;;ior*nrr tri j het vierde. inge-
ri jrd deoen nittig urerk I terui jl
'..rlii:.em Bei.:aard Öe Plaats van

laatste man innam t'en kost'e van
r.;;;i ,.d.lla1, "--iie deze keer als

"iits 
noest di enen ' GeeI iJit' uist

ri nh
.:-I e! I lO

steeds mÉai' kar"r 5en te creeren
locn verzuimde §Éze in doel"-

Junt"n '3íï te zËtien, ne tgeen he-
laas ai z-) vaak het geval i§ '
=ij ÉËn 3-c stano ginqen de

stiijoeis 6E rust in, uaarna ge-
*uiÉn** uB iureece helf t i an Ver-
oi".t oe riaat's mschr* innemeri
van Richard.
'iok nu u;aïËn de elftaiien aar: el-
kaar gerrraagd, di;ch t:-t?ëlPunten
i:leveí u: r. Ien qeli jxe stand
,à= dan o:k een ierechte uitslag
qeuJe35t, urare nei, niet' dat ' 

10

ininuten v0or tii0, Frisia een cor-
i,*i-rtn rechts à*cht nemen' jYlet

veef *ffekt en QenoiPen dt:oÍ de

;i;;, draaide ae oal, toi ont-
zettinq van alies uat Geel--!lit
'rias, iÀ re u0venhoek , zodai
;ii=iu cc '1-0 k'"ram ' Aan deze

siand veranderëe helaas niets
;;;t, zcdat het vierde cle eerste
lnuií*"outri jd verliezenri mr:est

afsiuiten. fen c0mPliment uGCr

;--;;;d teidende scheidsrechter
iohai*r lsLz is noq uel '1P zi;n
p i. aa**s .

I ensiajtï*i:.: rl,*1 q een 'oOOl* je Van iilil"
iameir r"'' 'reisei funqeer ik tijde*
ri:*;ls i'ej-der van net vietde'
iii; r:ed&Ëi:eler is dai varre van

ideaai, rianciaar nck Cat i'< aile
spelers uail net viercle maq vra§Pn

uolle irzeL iË:one[l aí'i rEËelnra-

Liq .ië trainingen. t'e oezcekun.! 
.

i1 lLeer, 3Ë oie manier. kunnen 'd:- J

mÉt *ikaar nea karirlei eal.lqaan
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