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iHWVÀr\y v*v. *HEL WIT
€É- gur*fr-rerand

EDÀCTIE
geppy veltman
w1IIy kooiker
fra&e hulsebog

frans klerled
frzns ter gchure

ben d.e knrfiff
jaa kÍerÍet
nrd.l bloen
oeinte bonthuis
id.s heerema

jan epping

Binnenkerl ucrcJt de verbouude en
uibgeorairJe kantine op heb spsrt*
camplax aan oe No§lei\r,Ë1 feesLe-
Iijk her*pend, En dat aal dan
beteken*n dat, aLle urensEn tu8"v.
cie sccsffir::Qdat'ie zi jn vervi.rld.
Vecl cLuhs, oek Erstsre zullen
Ëe*i uJi t b,eni jden " 0at $eg uocr
&ns qËÈn reden zijn *ns besehsersd
Le uoelen, usfit bii de vele ult*
rl,edstri jSen stpan §nzB uoetballere
.aan eovesl origÉrief bloot in- de
vorm \r&n 1 enge re Íst,i j den ,
naastig verk-i eden r urBn . rond-
hangen *n ur{reg uit de ( sorn*
nöq nat..,r,ië1.ijke) u*arr:te uereft, dat
enige *ompensetie bij de lhuis-
rsedetri jden geefi ksaad k&n.
rríe moete* al!Ean niet §88n eienken
det, eulke reyale §otrrzienlngen
de gewaonste zaak ven de uereld
zijn. Dat dit laatste zekar niat
het geval is hebben Ee onlengs
nsq in de Lssuwarder tourant
kunnen leten, tsaar een grtikel
rserd gewi j d asn de in gebruik-
neming vër1 het ni euir,e lerrei.n
van de v*u* cie Ur'à1"*e in Ëaasber*
lend, dia Fret tiantallen jaren
heef t moeLen doen rnet stsn \JBI d
dat het best beschreven kcn
uorden aIe eer, r*eiland i*et dael-
paLen.l!eg rsinder uanae!f sprekend
sordt he t hele Eeval" r als k,a
gns heri-nneren hoe de zaken er
uat de accoflnrelodatie betreft in
het verleden voor et*ndenn
De vaelslaËt,stË ui tbreidinq is
nsg ni*t zo h*el larrq qeleden
Eerealieeerd; het betrnf de
kantine, de kleedbsxcn I en IÏt
de echeidsrechterruimte, de ber*
qtng Bn l-ret ballenhak. EiaL 8r
dearvcer stsnd sas inderdaed
aan de Fsvere kent, Z kleed-
k ame rs nne t datiche eft sJ r c e r B&&§-
va* er &&n, de ffieeat oostelijke
rsat ruimer 6§s bemetcn, zodat
hij u'a6r *í"1 na cie wedstrijd ale
kaniine rij.enst kon daen. Dat
heeft niet ianq geduurdr uant
cCIk in de zeuentieerjsren k&ren
lr,s ons cF Ameland al beulust dat
bss *ftue gaeàrn ksaliteit maeten
biacien.
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ïoch zijn u.,e oË,ret ou§stre lerieelle
uan ons Comicil:, È nfiq stBEils nÈ*-
meest trots , uant, dit nouulsel, k urarn

door vrijurilligershancen tct stanc"
ívieer dan een jaar lang was op oe
urije zaterdagen Èen pJ-ceq Ieel-
UJiÈters aan net urerk Li-Ë " l,ais
Eebruikeli jk, vri j const,ani van
samenstellin! ir,as.
ïn 1 9?2 urËs het uerk kL aar Bn
dat ulerd o c 8 o qeu ierd met ÉÉn
grooLs Ciner in hctel D e (.i. sk .
Geel !,rfit speelt vanaf 1970 in de
cornpetiEie van ce (.' o. , j.
In de eersle iu:ee jaren kregeri
u,e uiat de kleecqelegent'rsid bet,r:eft
gastvrij onderdak in 6e Hiqn
Chaparal van ïhea en i']Íen iYeiz
en in de urerkpiaats vari aanneÍ-,!eil
Ys !ud, tcen ri,É eaR ureilanu vai'l
Anciries lvloienaar aIs ucetbai-
terreÍn georuiktan.
ulat de rleedgeiegenneiÍ 8e'urefir
kun je vaststelien rlat hij Geel-
r.dít cJe FliddelaÈuuien t,ol 19"1il
gecSuurd neboen " in de jsïsn zestig
ston0 Èr, cai qeveer cD Lle praatS
uaar nu de kantine staat, ë0n
urakke houten keet di e ooi -.

vcor: f 30C,-- \,an hotel Stain-
voarte u,as oveiqenomen ó rii",j haÉts zomer$ op het strand dienst,
gedaan aIs tokc (stranduinkel),
ïhuisclub en bezoekers moeslen
zicir in dezelfde ruimt,e omkleden
en voDr de sanitaire ui:; orzieningen
zorgde moëder Natuurn Veel pro-
§Iemen qaf dat niet, u,ant er
ir,erden meestaL onderlinge ured-
slrijden geËpeeld en de spelers
verschenen dan in vceii:a.l"tenuÉ
Ép het ve.l-c en qonideri ouerboci qe
kienij rver ,:re tiels cf Dr0mmer.
Al-s Amelandia op bezo*k ua§ e gË-
middeid 3 x pe:: jaar, i.iet men
net, nu::gerpak in de bus van Ridder
acfrter * 'Jerder klerd eï ueel tegen
tcerist.*r.. !esËteej"d ei'r rlie Lieten
zich Ëan rok uJeJ. **ns Gel::"nQ*
Í;chat,ïentj r-;it *n i:iei- tnierecht,
m&ar;i:*1§ tri uaak in *e ee::ste

logligiir*,, vorËDeeiden cÈ ar;arte
sf pel Ën ;* peï5,;:i:nli;r<e ,<Ín*
takcen ue*1. *
Als ei: a-i ÉÍins:icfl {rË':iE vtuÉt,-
balc1u: rJër"r nÉL vasL{nianr: kulam,
zaal-s Je uàicer: uit itoer. no§)
lYl urmeru;ouOe cf .Je tíq\?a i,taa,-'lan,;,
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RESTAURANT
vEtD!§${m pt,HT
Zondag zti oki,cber uJas 1*Ë öan zilvër;
Geel-Uit 2 Ciende aan te treden in
en tegen Bakker:een, de koplapEi
in de kompetitie"
l,iiei, geheel- zorgeioos r.;:i s Ce hel
r*uleede af . De iaaiste f;r:.r*e r"ued-
strijden u.ierden namelj.jk $p rij
verlorÉn en noq eens iuBË ulije
uleekenoen betekenden uier r.sekei-i
zoncjer punien 

"Ien beet,je neruËus r*e:d dan ock
aan de u;edsLrijd beornnen.
Ueel tijd om erqens over na te
denken uras er eigenlijk niet i"uant
de gastheren probeerden in hoog
lempo net sneL te makenn
Geel-,JJit irei zicn eciite: i-rier
oueispel.en en bleef qnec proberer:
het eigen speJ- te spei-en.
Dccr harrJ ir uelken,,ui-st Geel-
!:lit, zien zeiis enkele gi:ed* kansen
te schepperr c Zond*r t<ie*rscneuren
urerd de thee gehaa"ld,
ïn de rust uercien alie sËe*ers
u0cr de zekerheid noq Bens 0p-
Sepept doci l.rico en ilrariinus,
Ën i;oen er ireer tegenaan.
-[n de i*-eeoe helft urerC Bakk€veen
door eiqen aanlrang fanatiek
aaReamoeciiqd uaardoor net soei
uiat grimmiEer uerd. Cuer en rjjËer
ujerden uat o.vr j.errdel--l jkheden
u:.tgeuisselci"
Geel-Uii bleef het noofo echrer
krel houden en haf zei-fs *sn
tÍ" jcllanq het best.e van het spel,
ïegen het eind urerden d0öi beioe
pioegen nog urat kansjes gemist
uaairf,]ifili Cs eindsbarici an sen
voor Geel-,Ji"L eeker verciend
qei:-;<scej- kuamo -.V.:v.

!v$€i< P;.arur.Loqg

Cf e*niaiil 2S ckíasei nilesi ; " u.J"*.t
Tiíï&:: -j*i. iii_jl; í.-nGËsia,1 *r I,nt,,o.-:,. i:..
1r':r**t i.i r--:*{i ::addgri af'r;eË€gs,
Ei.rrGr:n ujt ,: !jptr;turek b **,, "=:aI't 

*
!\l * ile 1.,.ir.aiii:-rlsIa*e u.*.f {e te;en*
r ..dt:L .. * t ii 3 riGl LE qpt- er.
,j;nr;1gn i#;.: :*q*-imAt:"Q :t1 ,:* aa;.rUai*
i'r ë e*í-r it,jisrtieï het *eïst*t srr*:Es eJr:han i-vi st.:. naíÍ c€ f.rl àetïi l*s*sË€r0e .Ja laa;ste uei ce d;;sr en
scrrrCe L*:*re*rsL C*''l " l- ", ]..
uÍide rsat i,€rueoL\en ïaar ieuaai*
1r3" uerden zj i nip* ,i " -
n3q rr;eL enK*ii',.Ï:'.=";;a;aJíjË:í-i
k*eoei:8n iat uocrkirjas:en *eti Ët:c*tere ufii]l:5rrcnË ?
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W§T ?
September 13EE' Het uas alsaf ik
een klap voor mrjn kop kreeg, ioen
mijn vader me tussen neus en liPPen
rneedeelde dat Geel itli I voilrtaan
met uit,te kousen door het l-even
zou Eaan. Bi i mi jn val gende Lre-
zoek aan Ameland lieP de Geel-
rrlitters n0q steeds i n het geel.
Het loopt dt.ls niet zorn vaart,
dacht, ik, ltlaar in oktaber ver-
telde een bestuurslid mii Cat de
ulitte kouse n volgende u:eek Komen.
ItDan. spelen ïxe op zi jn SraeiJ-iaans t
voegde hij er oPgetlekt' aan toe"
Vooi mi j rras het geen reden tot
enthousiasme, Altiid heefl Geel
idit in het geel SesPeeld, al dan
niet, met Adidas-strePen. lJaarom
daar nu ec Plots van afgestaPt ?

Is dat emdat uitte kcusen in het
bleekuater kunnen sf omciaL e0 de
verhouding geel-uit in het tenue
recht tdordt aangedaan ? ïoege-
eeven: een GeeIr:liiter heef N meet
óee1 dan rrlit om zijnr Eil-tegen-
.rr.roordig o0k haar, lijf. Tct u00i
enkele jaren trierd bovendien het
shirt veelai over de bioek 88-
dragen zodat er nauu;elijks Íets
uri ts te z i en ir,a§ n

Descndanks heb ik mreite niet
rrritte kousen. 'u.litte broek en
dita kousen, daL staal niet.
[n &jax dan ? Goed, maar die
heeft rode omslagen. Ïk kan me

herinneten dat bi j GeeI Uli t
uï0Bger voetballers rcndli"ePen
i"net q eIe knusen met uitte 0rn-
sJ-aqàn, Dat uas moo j-, Daarna BinË
GeeL irit Ëompetitie uoeiballen.
Ir krr:am uniforme kleding: gee]
shirt, ruitte broekr Befe kousan.
Reqelmatig urerd hiertegen Eszcn*
di-gd, Ëlet name de 3 strepen van
een Durtse sportartikelen gigant
uerkten dit, in de hand. Daarna
deden de spDns0rs hun intrede"
De een bood t,rainingsPakken aan t
de anrJ*r shirts, ALieriei motieuer
var§e l, i*ilëil 0P de shiris, maar
geel *-.*ef de hocf,dklsllre l4et
i j"teonele rinE van, ik denk , tuee
seiuaenenu ïcen sPeelde hel
eers te in een tr;i t shi::t me t een
qeel ul-ak nret blauue hcrizonr:ai e

streepjes 0P de voorzj-jdc

Aas- sanitPie
qrondbemaling
c.v. insf .

f;e*,oenrerhoor

,rtner tVotENsr)R
telz 2541

Bu:ren - Àmela^rrd"

1.Íillibrordues traat l

slti ta rri

rl.eà - amelar.d

Rixl van Doniaweg l4 NES
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onderlinge
Brandwaarborg Maatschappij
'AMELAND' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uu' verzekeringen op elk gebiec

Bij ons cleelr u mee in de win.t.

InÍ'ormeer vrijblijvend ol'kom eens langs.

oo
sg

Met eikaar. Voor elkaar.
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d peraoone appartementcn

het gebele Jaa"r geopend.
In voor cn naaelzoon ucer gssohlkt
voor verenigÍnSpn en vcrgaderlngcn
tot t 2) personea.

6?Rarrcure s tËÍaEÀJ. m,L: w4

dnoqistenij
I

Ik vond dat, mooi, maar deelde die
mening met trleinigen. A1 qauuJ u,ex-
den de ubi it jestr ueer g eb,oon de
frgeeltjesrrn
Sinds enige jaren lopen aIle
seniorenelft,allen in dezelfde
shirts. Compleet aangepast aan
de eisen des tijds, dus met
reclame een schaduusttepen. Even-
a1s elke andere bescheiden
amateurclub loopt Geel t'Jit jaar-
li jks dan ue1 om de tulee -jaar, in
het ni eutrl ,
Vanaf het 50-jarlq bestaan is er
sprake van het opzetten van een
archief. Dat kan een mooi plaatsie
vinden in h-et prqchtig uitge-
breide clubhuis. Ë'dn effen geel
shirt en dito rrlittB. broek en gele
kousen mogen daar*' à'iet ont-
breken. fvenals h,pt clubemble€ÍItr
Een kleine 15 Jà4i. 'geleden' deed
de creatie van Jan Epping zijn
intrede. Een groo"t zuaet vlak
met daarop een gele G met daarin
ueruerkt een rr;itt,e UJ. Toen de
lrgesponsorde?t shlrts hun intrede
deden verdureen het vignet. AlIeen
enige junioren llepen ermee. Zii
torsten het embleem, dat zoulat
de hele voorkant van het hemd
vu1de, evenals de rugnummers de
achterzijde.
ïk heb nog enkele emblemen. Tulee
ervan heb ik aan 'qreerskanten van
aen banier van Atje Keulen-Deelstre
geniet en hangen tot de dag van
vandaag in mijn auto. Het mooiste
shirt aller tijden van Geel UJit
hangt als een dierbaar relikuie
boven mijn bed. Herinnerend aan
de tijd dat ik in het derde, van
Jaap. wletzr speelde: geel met
zularte kraag en manchetten, ulitte
bef en zuart-toitte strepen over
de mouu,Bn. Het embl-eem heb ik
er zelf opgeplakt.

Koos ÍYloIenaar.
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GEEL-\"'IT 1

MARUM

FRlSO
DE S.WEACH

',^liLPER BOYS

HAULERWl.]K.ntrq
OERTERP
GEEEL-I{17
TOLBERT
ZUlDHORN
PEIZE
NIEW-RODEN

§rEL-\dIr l
BAKKEVEEN
DRACHTEN

GAEI,_\^JTT

H. OPE]NDE
0.N .8.
OERTERP
JUBBEGA
BERGLM
.IlJNJE

TRNSU1"1

ZUAAGWESTElNl]E

GEEL-WIT i

GEEL-i,JIT
u.
FRlESLAND
DE \4ALDEN

B_ I3
B-10
B_iU
a()

B-8
B-8
aq
B-1
8-7
olo-t

B-6
OA

r 9-5
L6-1
1- ll
.L l-L )

11-10
ra 1'l
iL-1-l

13- 16
f ,) I /
I -J- r /

6-B
a 1'.1U-a--'
r 11

l-lr

GEEL-'I''IT 5

FRlESLAND
HARLlNGEN
GEEL-W1T
OSI
Etrq

(;llEL-!!'11 B

LEEU\,'ARDE]'i
BE QtiICl':
OOSTERGT)
r-TËT I^IT'I"
lrLL! rr ! I

V. V .T.

6-i1 31-B
5-6 Ll-16
t. /. 7-1nq-+

6-4 14-24
5-1 B-i9

6-10 22-B
5-1 20-5
5-6 t4-9
3-1 l-LO
5-0 4-35

7-LA 46-9
4-1 16-6
6-7 16-15
5-6 21-15
1-4 33-35
5-O 2-54

7-L4 50-9
B-9 33-18
B-9 25-17
7-B 19-11

( aQ\- , t- )l)

-7 n n-À5l-w

- 1,) aa ,
/-IL JO- t

B-1 1 r7-B
7 (r l') l\l-o

8-6 1-21
-1 1 q-15
t-J
( ) ?-ln

I
6
5
6
4

3
3

2

7

2
aJ

3
J
4
3
2

3
3

-7_1.

1-9
AQ
o-r i

7-1
7-7
6*ó
7-5
B-5
7 -l+
6-3

1 8-7
21-14
16- 1'l
8-11

18-1 3

10-9
1 1-7
I1-17

B-26
8-- 15

t
i

I
I

l

GEEL-W]1 C

h, " T.0. c.
NOORDBERGU}"I

BU]TENPOST
GEEL-\,!rlT
TERNAARI)
KOLLLTM

GEEL_WIT D

TERNAARD
DE LAU\^]ERS

RO?TA BOYS

DOKKLiM

GEEL-\^'IT
ANJUM

ZWAAGl,^IESTEINDE

BTIlTENPOST
FRIEDE BOYS

TRYNWALDEN
DROGEHAM
CF.F,I -WTT

-

Z0NDAG 9_:\0\',El4BER

Geel-Wit
Zwaagwest. 3
Geel-Wit 3 vrlj
Geel-Wit 4 -
Geel-Wit 5 -

(jerterp
Geel-hrit 2

De Walden 3

Friesland 8

-s-

SURHUlSTERVEE}i
Z\.dAAGWESTEINDE
WARGA

NICATOR
ST. ANNA

DOKKlll"l
HI]RERT SNEEK

GEEL-I,{IT 4

TRYNI'{ALDEN
0.N.8.
FRIESI-Ai''ii
FF.ISlA
q.rrEN (.
UI J.L-!L

H. tlPEIlji1r
SLIRHIi"ISïi,RV:IN
NlCATOR
DE WALDE}{

Í1 e
\r . A. v ''-.
GEEji"-l,/T',r_

3

3
,)
J

2

2

4
2

5

2

3
6

I_LL
I1Íl- I l

7-11,
7-10
B* 1i,)

c /,j-+

i-4
'1 -i

7-I

ZtJ- r

1B-8
3B-6
ra q

\7-12
1 1-25
9-16

10-17
1'') 11

6-iB
6-',Z4

?

6
5
tl
4
4
3
6
aJ

4
4

a 1i
l)' L J

7-13

-;Q
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1*6
j -(:
-t -4
7-4
-')

a l ')

16- 13
13-11
19-q
9-13

l3--i9
l4- /-4
10-30
13-20
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c:lé,c:né
Gezien de povere resultaten uit
de Iaatste rrredstri jden startten
ke jI. zondag met de bedoeling
om iit de ueàstrijd tegen Tolbert
de volle ulinst te behalen.
Direct vanaf de af traP uraren de

tegenstanders echter iets fellert
r.,laàrdoor vri j veel directe duels
verloren gingen , Za kk'amen uJe aI
vrij snel op een achterstand toen
een speler van Tolbert' alleen voor
doelman Peter verscheen en deze
met een qieplaatste smash passeerde'
Na dit dóelpunt met een rf Maradonna-
luchtjett uras het de beurt aan ons
om hiàr iet,s tegenover te stellen'
Dit leidde voor ruat tot een mis-
schlen iets beter veldsPelr maar
de kansen die hi-eruit voortkuamen
leverden niets 0P.
Ook t'oen Tolbert vlak voor rust
0p 8-Z kuramrhadden §Je nCIg moed
om na de ruàt met de uind in de

rug terug te ksmen. Dit zou
ecÉt"r aàders uitPakken. liJel

.voetbalden u,e na rust grotendeels
op de helft van Tolbert, maar
door te rt einig overlegr verÏas-
singr sPeelsheid en inzet bleven
ecnió uitgesPeelde kansen uit,
en ook de afstandschoten misten
de precisie en overtuiging on'r

doel te treffen.
Zo kon het eok nog gebeuren dat
Tolbert d.m.v. een counter CIP

een 3-0 voorsprong kuam, ulaardoor
de uedstrijd definitief beslist
1eek.
NoE even kregen ue hooP .toen I
miÀuten voor tijd Frans de stand
tot 1-3 terugbracht, maar de
stand bleef verder ongeruiizigd' - -

Teruli j} teÉn deur verder het IrolÉ*
klonk, zaten trii met teneer-
geslagen hoofden te overdenken
ulie, u;at, uraaroÍn, hoe ?tr2 ' ' .wlisichien dat dit resultaat CIP-

Ievert.

H. OTERDOOM

Ka«i. de Jongrreg i, Nes (Àm.i
Telefmn 05191 . ?345

ZATERDAG 15 NOVEMBER

3E RONDE BEKER:

R.W.F (zaterdag 3e klasse)-Geel-Wit

B0uIí6FDR,JF 
r;ar i lde r v a n

voor aL uw
BCUldidE}JG};

eigen
erehl.teeàrur

tevens .rerzorging grafwerken
en taxaties

ca/€- éir-a?t
atnel trta.bZ

Sérz.z/toeg .&

ins tallat iebed rij f - d oe - het - zelf

pavïtjoerz

- lo-
}'IE§-Afi te1:2

NES (Ameland)

cUdel$lcz 2aaL

krÈ,.s ood "borestrardseg ii



&rrea-À.nr Ztartcucg I

,5reeL+ilïrt

d.es,r HOET Jc anao toe.

..rèrRq':- ll'r /on-en €rondum*ea

Iiieoenneg i I f=
itr"-,ffii*Ë5' ,Ëo-

NEDERI,A}INSE MIDDEN§TÀT''S3ÀT{K
rekeni:ag cou.ralrt deposito t s
hypotheken epaa^:erekenjixgen
f'lnÀncierlngen pergr leningen

Csíc* aarT Í€ rf a ÈlTc,c,E, r?tfiYSfee
burg.rraldastr 2 9L6, zL Seg-Àmeland'

tel: 05L91-2256

{J\^/
SLRGER, IN TàUBE N

frrtr'L&Kpu?i$$
_-:-1

TEt-; tegg

?Asr. ecrourE*wE.6 7
BoRE'í - AM

"'4 # *hil&n>eÀr;§
V oiriiywEG s ÀtÉ5-AÀ't

bestuunlijk
'r'3egi n september was er onze jaarlijkse
ledenvergadering.De belangrijkste pun-
t,en van dje vergadering worden hier
nog eens genoemd;
*ondanks eer aantal pogingen is heL nog
nie i: gelukt orn een riameselftal op te
richi,en,De dames die zich we1 hebben
opqegeven kunnen moed houden,i{ant we

blijven het proberen.Dus dames U kunt
zlch ten a1le tijde opgeven blj ons.

-in rie winterstop zullen we proberen
een cursus rraar Ameland te ha1en, die
deF.V.B. gaat geven n1.de cursus jerrgd-

begel-eirier.Deze cursus wordt samen met
ÀrnelanCia gerlaan.Mensen die hi-er wel

wat voor voe1"en,kunnen zich nog opgeven.
-de opbr:engst van de kermis was voor
oflze vereniging f 24OO,-.A1le mensen
dÍe deze kcrnis op wat voor manier dan
ook gesteund hebben:nogmaals bedankt.

-door: de nodige stijging van diversen
we::d de contributie verhoogd.De volgen-
de bedragen gelden voor dit seizoen:
Senioren: f 150,-
Junioren: f 75,-
Pupiilen: f 57,50

-Bestuursverkiezing.
Er waren irr het bestuur twee mensen
aan de beurt om zich voor een periode
van ,lr'ie jaar herkiesbaar te stellen:
W. iuiolenaar en W. Brouwer . Deze personen
stelden zich echter niet weer herkies-
baar,lJa stemrnlng werden de volgende
personÈn gel.ozen in het bestuur:Jan
OuC(l'ies) en Johan Kiewiet.
Voor' ,,vat- betref t W.Molenaar, die jaren-
ian? deel uitmaakte van het bestuur,
daar in de komende tud meer over.

--een voorstel van het bestuur om een wij-
zig.in'i- aan te brengen aan het tenue
wei'd aangenomen:de gele kousen worden
vervangen door witte.Voor de senioren
na de herfst-vakantie,voor de junioren
en puprllen volgend seizoen.Ook het
Cragen van het zelfde sportbrqè&je
wer:d aangenomen"Hierover in het volgen-
de Glt-nieu$/s meer.

':. $Lii,r ,.rAFIEíl

l-lel- c,u0 papler in decenber r^,ordt niet
l,-i iecernbe :: cr:gehaald,rnaar 13 december.
D: :, i . ri .1r . het sinterklaas-spe.Len.
Hei.. :e elf i.1.1 1s iian aan de beurt.

0p .l 
-; i:i:cenber i,s er weer een leiciers/

t: 1,.i: r':\ i f gitdef l ng.

lrr ,:i.. l-,h'-krant van december krijgt U af-
1r: irrforn:at-j.e over ons jaarljjks Kerst-
l;.-- \,'r I [,tr i r OefnOoi.- ll-

ÍEL: UloS
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Jn de nfgelopen jaren ziirr er in veel
vergaderi-ngec l,rragen ge'deesL- of hei
nieË mogellk was om reclame-borden
rond onÀ veld te plaaLsen.Narlar:' er in
het verleden al. eens eelr verzoek was

afgewezen,hebben rie drie spn-r::tclubs
,oiig jaar opnieuw een verzoek fngr)--

di end bij '3e gemeenle '
Vorige Àaan<i kwarn hierover bericht en

we kurrnerr U mede delen dat de Semeente
ons groen lichc geeft loor: '$at betrefl
het plaatsen van deze br:rden''Dat dit
nog niet direcL gaat gebeuren komt ou-
dat we eerst nog een aantal- rJi'ngen op

een rij-uje m{leten zetten.uJe houden ij op

de hoogte.

s De afgeiopen weekís de vertro'-twl Ii8 van

onze kaniine voltooirl .Her eindresr':1-
taat kolt mern afgel'cpen zonriag a]' bekij-
ken en volgens ons is €r eell stukje
vakwerk 61e1everd'Hei- c*mpl'ex dat v'I(: ilt"l

hebben g&.egu+is iets waar we bi-lzonrier

trots À Ufti mee mogen zijn"In het laat-
ste cok hóói zuinig'
Cm dit íeit gaan we binne:rkort r-''ns

'i'iieur.te kilntiire-complex cf f arieel' openen '
Bijzonderheden hierover kunrlell we U nr:g

niet geven.rn'aar zo<ira \!e meer \"'ete:Íl

dan hoort 1l tilr vaii ons'

hoteL öe lon
bondsholei

,,h€ï wàpel1 vàI1 àntelÀnö"

ns§ f,rrlelÀnö f,€l€[oorl 0i19t-2a\

2

§:i:, Ë 'àành€íretE§bedriif iiJ-:# Ét Ë --:§ =1---:_ -:--=--fuj-:-:--j hr kienst ni

nës Íet,2o7l
voor el u,» te lly,u-er. en te verto.rr^
objectan Staen ur{i uoor u kloar-

RtrIELfr.
tel' 221

HALWERi
tel: /47

YOaR, V€RYaË

I{et bestuur.
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tal, fig§

c€í? fus*iB
Ëxupex.*s .:;',*.*+r!'ni*rsc 4'# N.#§ ïst Íl{t§

Wke* ég een &*.1'

rnrisË UJ:
cat cr,"€ (oci maar 6'en been heeft;
cat n:j iie aLleen gebruikt u0or

-.L-,.-,J LEUII;

nat :.i. ai vanaf 1g?3 redaktie-
l-;ri -ic.

4,,

lat n; j c1e krant eens in zi jn
eer,tje in elkaar zette;

cat ,1i j LoEn echter maar 3 x
u: ik uanr i

:at eu esn ririetal Amelanders
?0cr de Ilistedentocht zi'in

:l'.,o'i nni .
-uu v t

:at É'en daari.ran 0ns redaktielid

dat eenË d; J. de sterkst,e man
ven 3uren KnC. sloeg;

dat hi j daarzelf ook ontzettend
van scl':rok;

dat de Burekermis, A.ï.C. veel
ni euure caL ent,en heef t op ge-
ieverd I

dat ïneo Pijpers, echter de voor-
keur _oeeft aan tennisball_en
inl,u. eierenl

dat Jaap Beijaard hier ook erq
hl.j. j rnee is;

aat U Dest ureleens urat uaker op
net, vcex,oart errein mag komen I

oat, U dii aileen al zou kunnen
rí:en cÍr de ni.euule akkomcdatie
te oeki jken;

:at 3E:r aantaL G.lJ.- en bestuurs-
i-rcen ce laatste uleken ont-
zsttenc ueel uerk in de kan-
i-ne neoben verricht;

dat, ,.,r: j daar ont,zettend b1i j rnee
nc Een zi jn;

oat GBel **i I innriddels een ovar-
f,ekte zittribune heefcl

cat *sze i-ai*,§gr oe 5-sterren ka-
cr:parie kan vallen;

fiaf, cÈt s)iliiieve vruchten van
:i:,;rekermis ureer zi jn geOl ukt;

cat : :e;ri:rÈer Br nu aan komt;
cat. !j:.rl:s I,.;..-snaar puur feei llit

:§;
6at hij daarom zfn kopie

papier schrijft.

Yffi&
YAXICËNTRA

AM Ë" L A}.I

2001: inlichtingen
61Í1: reserveringen

infc,rrnatie

78&Jiítr
Né5.*'I
ï€{,;**z,o

w&&ffiffi8&H&
FÀ§ SAGEEH§}§IËMST§H E.U.

REEITEG 4, 9163 GV NES/AMELAND

Telefoon:
vertrektij den

en verdere

Vffi. ËL ,"i*- ir'à.*jt*Ë'í?

&K vÀh{ §ei hiAflft !iËï vflLb

' StrAS /ne,/* ,'5@:2ffid,
s.Ë<'é 4aes orY &. 
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dr, ,r",fu r*fi'L"?

wIE KENT ze NTTï
!!íADïo4r{Í€N ÈrÉÍ

"§.sÍ 
€N zurjB

I5,(KEB €.í T|ëï DIÀ,R

.DE AMELÀNDER, VISHRL'
ArvrËT
ÍEl.2ö

TEEGSTBA^,

6PÖÈTKLg§IN6
DM. {<LEgRgH

VE5€ TUÀiKLÉbU.T6

knielcasrcn - k n'teban&n'
anlialstoLkarr

Arnelan
' Agent clTRoËN .PEUC

öND€e#o</è eÍt
YcN QtLe /V&t.é
BAOPDfrío7öreN

r,rt. RIET

Jlet 1j-cnt":-ijx stormacntiq ueer

;;;t;; ;eet-ulít 3 het veld ' Uo0r

iIi-"tt*t in dit seiesen mei

uitte sok*en. ---ri j.

n" 
" 

-À"n sterk of f errsief ' , 
rlaaÏ Di J

verdedigj-ng en middenveld el-kaar
nneíl aanvoelden, werci er' er klgi!-' e

;;;;"; QecreËerd ' Har f trres 5e

eerste helf t kulam er een aanval

;;;; rechts waarbij aen, hose

oal \ran .Ioop'àà ;oie het. nocf c

;;; H"tol-d KuPerus 
" ?:t"1I:*'

;;;- xoPLe hem schitterenc
;;;;";iil -'"; "r::=ï" 

ï:i.::. "l;ï, "v0Clf 50f Ofrg. t

;;iit- u*'íi*P '"rerder redeli jk
*"1 nog enkele kansen zolÉet,'"o. 

/
Geel-uir fu. lnilt tu,l<,'
a.l-s vBi-i , e Legenstander9-

',ïl- "*n 
korle iust van no? Qeen'à"*frrut*n kuamen beide .Ploeqen

;.;;;iJiiqo in het verd'-ila
1 0 minuten goed voetbal ii*t
,"t "PuiP*ii 

vooral uan Gee]-
;ii slert ierus, ua3T{oor
;;;";;;;teincre 

- redel i jK? kansen

KxaeQ! [en teqeÍldoe1'Yn!*ning
;;-;; iucnl ' ín zorn tuirrt'is
minuten voor tiid kregSn. z*

í-ia een kaniiuré"verdeàigingsfout
van tulee geroutineerde jonqens

een ni et te t'itissen kans ' 
di e

ie oox n j'et' misten'- l:1 '
íqet de neus;; de ieilel r:edruk!
;;; Geer-ulrt' het' initiatisf
ireer ouer "i ni.*àn 6 u<ia* ;/j"k
Eu,ee minuten Óracht Joo'P dc iong
net een *"oi doeiPunt de sLand

.p 
-e:i . Di.t doelPunt kuam uoor

Geel-uJi t oP net jullte. moment '
+ 5 inirruten vooi tiii kuan een
-àanvaI door Ààt midàen uaaroij
í;; de J onE eËii !nap schct, :?--^
;;t doeL lóste' DB keePer keaÏ6e

de bal on"'" Dorus fiolenaar kon

hern noq net inrrtiPPen' 1-1'
E;; rui*iende overu:inninq uan

Geel-.iji i r dt l/fiqL itt{k !
0

(-,-. FÀ_

RggWE

SLEEPIEN TAKELDIENST

Gt- t{Es.-A[4 TEL)Làt

[--t orug ft'oienaar
rlhris !i L jos ir a

AutolredriiÍ'

téYEelNG -
É€neqfl€,
*JTo's'€w

De D'& &otÉ.ea

ook vaor, L

ïonny eo l"írnet de JonS

tatte,tfij;t'pgfi;;

/fi,.réns2ens{i t

-i4-

..vng. fua Lpd.
en hanket
fié,8.n
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ni euvboutFond.e rhoud-ve rbou!í *
x

tel-: 2242

3 I
a 3ï

hil60wEwe6 ,5
BUR,E,N- Af{

v@e
ttAAK eÍ§ $$Elt

l(AffiALohí

FRrË KISNS;"KA ?§L: €t

GB00§§À1D81,

in d.lePn:ies - en horeoa -
Proàukten

por,lmhlm 1 - 9L5, JYL ffi§-t}ÍEÏ,À]B

§1€K7É*?'€Ë#N$el *

lMsf&í.1,,,C 7/Ë -

é€àayF
wé: §,6€:8

nes - a.melartd

hiemkes.reg J

Lil- ,, rï;AL lIJl,,.
\./aetbaiiief'hebDers kunnen sincis
xort iedere dag, om cje paar uur,
het I aatste voetbalni-euus te
uei;en komon, door de Uoetballi jn
te beiiero ret voetbalnieuu.rs-op-
t-:anC cetreft het landelijk nieuurs
vorlr zcu.tel- i:etaald- a1s amateur-
vceilal-, tnel prs,jrammats en
ui jz.i.gi-i-rqei-r, afgelast,inqei-rr oBfen-
uiedst.:i-.c€i-, transfernieuus etc.
i'ok ir:ie:nationaal voelbalnieuurs
is ir: bel-uisteren. De i nf ormatie
íJuur +, ,,-à. 2 minlcen en rL;ordt 5
icl É,rraa.1 cËr dag veIUeIstn
ille .rËan:-saties binnen het
voeL;ai Ln iriederland hebben cot-
iespcnoenten vo0r de Voet,baIlijn,
uiaararJ.r íË i.nformatie uiterst
actuee j en betrouulbaar is. De .i_n-f'rrrlet:a kan uorden verkrceen
cjror hat (clDpnLrr;tmel tld-S 1{ .22.333:^ :- I r ^- r_,--? l::., - Ë- r '-?n :..OCDnUmnle: iS ggn
n.i-euu;e !r 1-ï-service, u;aarci j de
infttnatie-eevel een hedreq per
rrÍnu--i.,-:rilvanef, Van de orroól-ler
ialrËkeni-i-rc via de telef oon-
reke;,y'i! i. liooi de \lcetbaiiijr-r
_-i -:;Ë-L:: Èeri iaiief van tr3, 4J cent
l,-- -- -..,,,+ ',rÀ! 

^^-^--:::---,-.,r.r- ,.*..iur-iL! ',ef de opbrenosien van::s lir*r-balrljn unrden ni*uule pro-
-,::ti:r i-; el e acrivrteiten uoor he+-

--^ L,.rr*:.,d -:l CC=:1anC. OpqeZ:t. fe
\/reiiai i i ii': t-s aerl initratiei van
.: ----.. ":. l+ s rrrÉo;' ii i
';.-;"i.-"i..-.,'" 

-5 ur'ei irrn



1 punt vCIor S

Zateldar 1 'l cktoUsr' iïlr:je$ i; 'ja*i*;i' t
3 naer i"- È a i'i\raï den oiTi t e g*i-' '* * c r

l*euoarilen 3b te vci€tëa] i *'1s

fit §&§ c* 2e keer ciet' u{*: tr;ïen
;:;, L.*§rslaïcjËn 3 b moesi*r v0ÉL*
*à11*,,, ;**l-.iliL vËrir:*r :L§rl
$et C*.i *

. .r - . È.ir,+ F .Ë li arrr i + ilBn

,ja nai ín*e r scno*t naatr ll : * ! s t

Jiu irëp't.e de bal v08r Ër1 ;r*in
k;; àir,:*t i-nt,iKKsnl i-r*t'
D; .seniexn*edË van sr§* l à'*'ruarelÈii
1u&3 l-;iet z; Er! sierk DiE*È' iar"*:
ionr. Ër ë8n lanqe i:aI vEí: achLer
'r'rr.r.tÉÍ1 r Yauf:tre nam i-ign' aet :

up*u: uo nandig J man ui! ;:'r
§cnoft laalk, fi-2. srlla l-'geuularfl*r:
;;;; *ï i-:ier ÈrË ueei ean' urèrit

tcen Hein cJe uai hoc'q u§i,.ï gef
iopt,e ra'Ljr!Ë*r 3*3* Lit' r'a*
l:j-emEfiLi veruecn**, rnËar 5 ': '
,*eerluJalilerl oeiÉil eI t'L:lcr' 1F1-É"

3an lg cicen uant a!'aíi ]at*r
.*i* e?: har* rf dael gssc nr:iefi '
** f.uËfrËr kan er nÍeL bi, *t\ +-*e'"

sion'!ï net 1-*i'
ïoen ls*l*iuit vi ai'< vÈ*r i r:ËE in
ie aanuai- Ëing §§no-t' **:*'r*
raaF., 1*u . i"iet ii;às f,oen tt*teen
irisli l;a *e ï':st íri*Ë3t i;eeI*
Jít {i rtïi: Leienaai-i uiaíl t leei*
,..jJil t-,ad l"ti"i teqenrrrino' LeeJuiàrS*;:
,3iri; *ireet in de aanval síl na

ni*i al" le iang echoLen ÏB er

=àn in | ?'h. Daarna bi'eei net
BËn r::-,i*j* rr-.rstig, rí1aar na 2A

mirrr-rLen slci&[!! Leeugarden via
rschts r d8 bal k-*am hoog v*or
i*n riia r s i,r'i UBKilË t , 3-4 *

rjlak u':i:r net sinde kuam l--*euuer'*
{.}Ën *Í:}r ir8*; r:entrum, BÉrfl in
*et 6Lra1'schaogebled ongerr'rit
qehaalrJ en a§ Èregen §?n Peneltf t

iiaar ura§ iiendrik het niet mee

{:sil3 §n nrat'esteercs, dat rrond

ils echeissree ht,er niet r'r' i eux

§n iosn ríisë§t Hendrik 5 minuter'
fiaar ** kant. 3ë Penalty qiftg
*r !n Ën &*A aa§ dc eincst-anc
ïauh '*i: j mat het eerste Punt' je
Ëing Ler:I-idit na€ï huig"

w?

Jcuure Íiolit**&f r

R€tSAuRo

-t,-

Arneland
\rsor lcor'.phËe teire,tr

VOOE At O1^, LEVENSMIDÍ3ELEN

À.3. OcrD
HooFDwEG 5
BíJÍeeN -ÀM ïEL:2387

BQUWKUND'G TEKENBURO
ING. FRANS KOO,KER
Burgemeester Waldastraat 3Ob
Nes ; tele.Foon 2Z6ó

voor :

- bouurkurrdig Lekenwerk _§6tryya66vraoen

- begtekken _ begrotrnggn

-aanbegLedingen _bouwbeeeleiding

o€InyleTrrersbedrijC

P*Tlpsrem{A}í
k'raè.É&N6bí€e íO
Në§-AD, 7€A; zlfu

tar al/e boo,

lr'
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§%.ffi I
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