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01é,o1é,olé,o1é,we are the champions,

rre are the champions: Marum,S.V.B.0.,

Lemmer, Boy1, Zwaagwesteinde, Boisr+ard ia,
Jr,ure,Heerenveen(a),A.C.\/.,Gee1-lrit E-

pupi-l1en,P.S.V.en Cambuur ?

Nr.rg even kunnen de ballen over de ver-
schillende velden ro11en en is het se-
zöen weer afgelopen voor menj-g speler.
Een seizoen waarin weer veel is gebeurd,

zowel op arBateur/betaaldnivo als op na*

ti onal /internationaalnivo .

Om met het eerste te beginnen vond ik de

overwinningsreeksen van Lemmer en Zwaag-

westei,nde opzien barend.Het rioet je al-
tijd goed a1s vanneer een ex-GeelWitter,
René Hamstra,kampioen wordt.,Trouwens het

hele amateur-voetbal stak met kop en

schouders boven dat van hun betaalde uit.
l'ieem nou al1een al de problemen met hel
Nederlandse e1ftal of de problematlek

van de supporters.Nee,dan is het belerd
van de heren in Zeist ronduit slecht ie
ooemerr.Stel je voor,Theo de Jong dreigt
geschorts te worden,maar de komende week

moet het eerste een belangrijke wedstrijd

spelen.Dan vraagL het bestuur toch ook

n:.et om een wedstrijd eerder gespeeld te
krijgen. Het gebeurde we1 bli Ajax.
Ook het.probleem van de supporters komen

ze ín Zeist niet uit.Willen ze mi_sschien

iets gaan doen met pasjes.Hebben we op

Ameland gelukklg a1 jaren.Trouwens Blauw-

huis zaL wel bl{j zijn met het feit dat Ce

club uit Zwaagwesteinde kampioen is ge-

worden ,ze zi;jn daar toch niks gewend .

ïoch nog mooi dat Ajax op het eind nog

de beker veroverde,hebben we in ieder ge-

va1 toch nog wat.Tot volgend seizoen I

Lijntrekker.

Í



§ h"p;ll.o tíry1rroeN

Afgelopen zarerdag 16 mei konden we ein-
delijk bij de pupillen weer een kampioen

begroeten n1. onze E-pupil1en.
De ploeg van 1ej-der Wilman en trainer
Bulte werden in deze voorjaarsreeks onge-

slagen kampioen..dlleen tegen nummer twee

í\'. T . 0 " C. werd thuis ge1{k gespeeld .

Dat het bij deze jongsten in onze compÉ-

tie er spannend aantoe gÍng wijst we1 op

het felt dat de besllssing in de laatsre
week vie1.
Toen de standen vrijdag 15 mei 1n de bus

vielen bleken onze E-pupi1len a1 kampi-
oen te zijn,maar met de iaatste uitwed*
scrijd die zaterdags,wilden wij van het
bestuur dit geheim houden.

Zo frokken önze kleinsten zaLerdag 16

mei,met de zenuwen behoorliik in hun klei-
ne beentjes, op weg naar Dokkum.

De 'niedstr{jd op zi-ch was spannend maar de

:.-pr:pi11en trokken Loch aan het langste
eind dcor mer 3*0 te wi.nnen.Doelpunten-

nakers warer:Rob Koolker,René Metz en Wi1-

len Wilrnan,

ts,.j aankornst in Nes stonden ouders en

.ie.igdsecreLaris klaar met bloemen en reec
m*n rÍchting kantine waar ze ontiraald
,"r,ey'den.Hier kregen ze patat,f ricande1 en

drinken.Ook kregen ze nog een eiftalfoto
\{aarop de volgende voetballers stonrien:

ROB KOOIKER , RENE I'íETZ. REIN}ER CITERDOOI'I .

SANDER BU].TE,MAUR]CE PIJPERS.FT.:LggB1'*

H_T.LLEM 1^i IL}lA\" , JAN-DIF.K OUD, PETER KTENSTF.À ,

EERNAR' ]'JC],E§AAR, RE}{E hESTRA, EDDY POOG,
,I'IMO 

BEYÀARD,MARCEL DEJONG,MAF.KO },IOSTER-

J,L.'I en AR.]AN K0OIKER.

Ài deze jongens mei hun l-e j-der en tl:ainer.:
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0pnieuw is het seizoen 86lS7 voor Geel_
tr{it een seizoeil zander een spelend rtames

elftal.Vorig seizoen waren er wel plannen
voor oprichling van zo'n elf ta1 ,naar drt
kwam niet tot st.and door te weinig animo.
Het zou leuk z{jn a1s er nieuwe plannen
voor oprichting van een dames elftal zc,u-

den ontstaan,omdat er toch we1 vroui.,err

me1s jes zfn die rvillen "

Ook zouden de meisjes die nu nog voetbal_
1en bij rie pupillen en junior-en kuirrren

doorstromen in het. dames elflal.0p her

ogenblik stoppen er a1 2 met voeLbal,om_
dat ze de leeftijd,waarin gemengd voetbal
is toe gestaan,hebben bereikt.0p ztuh is
dit natuurlijk een erg jammerlfke zaak.

De minium leef ti.jd voor het dames voerba j
is 14 jaar en ik hoop dat de dames hrer-
over nadenken en hun koppen eens bil el_
kaar steken.

Voor opgave kunnen;ul1re 3e meiderr bi,

de secretari-s.

Joha:L 1..lewiet

E-pupi 1 1en
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rR. BOYS 2
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Na 3 winst parrlen cp r.ij moest het vijfde
26 april,zonder de Fandits en van Os,die
sponsorbesprekingen hradden in Amsterdam,

aantreden tegen merle koploper Friesland g.

In de najaarreeeks had het 5e twee keer
klop gekregen van di-t ream nl.B-l en 4-1.
Het 5e begon met Teodoor Metz in doel en

Koos de keeper a1s rechtsbuit.en.In heL

begin werd er erg kort gedekt waarCco:: de

tegenstander nlet in hun favoriet.e spel
kwam"Toch kvamen ze ai vroeg op een 0-1
voorsprong"Een aanval r,,e::C op rechts op*
geeet en na een misverstand in de achter_
hoede stond het 5e met 0-1 achter 

"

Na eerr halfuur spelen werd door het 5e

een aanval opgezet aan de rechterkant,de
voorzei werd dcor Àb doorgekopl en Gerlof
kon van dichtbij 1-1 maken.

Drt u,as cok de rustsland en na de thee
kwamen Arnold en Sietse erin voor lirans
err trvopke.De hele .ie helft werd er knap

gevoelbald en ki"eeg de tegenstander wei-
nig rui.rnte en kansen.Hel laatste kwartier-
raak-le SieCse geblesseerd en daar ze niet
neer konden wisselen werd het toch nco

een nceili.ik kwarLiert je.
Uit een hoekschop van Friesland redde
liubber op de doellijn en toen het eind-
signaal klonk haalde het 5e opgelucht
adem.Na 4 wedsLrijden waren ze nog steeds
ongesiagen.

Ieze -*edslrijd stond onder leiding van H.

Kienst::a eri deee fioot een goede wed-

strijd .

0p 17 rnei vl ogen echter alle kainpioens-

aspiraties r.ii l:L'ui( op.Cp iie dag name1.ljk

verloor iret 5e net 3-. 1 v-an Leeuwarden 7.

*1,..
Ío*.*seas{r! t?es il; ll33

WIÉ KENTZ€ NIEï
wADïoc.Hï€h. Íl,lËï r,13. BtAf

lgKK€n gN r{€ï DqrF,

. DE AMËLANÈËI, YI5I{RL'

<.,-" FÀ. TEEGSTBA^,
6PoRTKLE§IN6

Dlv. KLAUREN

vru€ TuaiHrtblilG

knielca.rscn - k nïebanden
cnltelstolckc,rr

De D,ah &otà,utr"

crc.kv:r,r, U
/eí; Aoao

Tonny en lvítnet da Tong

Aurtolreclnait /

LEYEEíNG -P€nEq7/€
*//7O's - €N

Arneland
Agenr ctTROËN. PEUGEOT

óNb€P{/o</à eu
YnN 4tLe lí&teN
aaaeouo7àreN.....

EN TAKELDIENST

l€qwEc,-4--NeÉ-a&1 Ter-: 2 aa

vae{sn t;§
en Àanket
NAA,.Q,

ktkd't?ifuiln

A',íteïz
ïEr. Íto39

aë(,r 6ór au()*.

A



&eren*"Am, Zwart*treg L

u§,,seL*;.ut"ra

dsaJi I{0EE Jc ne-qr. tos.

Frieoen,*eg I f re
Buren-Àmera,Bd. -iL-í 

-'àel: 05r.91-2051 ie- o:

NEffi.LAI{D§E },ITDTIEU§EÀI{D§BA}§K
rekening coura:rt d.eposito I s
hypo*,heken spas,:rekenlng€n
flnancieriugea perÉ,, lenfurgea

§sse"aq6,1a Fl € Ë r,t\í T@a ft&ySfeq
burgowaldastr 2 9].63 Zï, Nes-Àeeland.
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Zale:dag 6 .luni haalt net 2e

elftai oud-oaPier oP in 3ulen"

r( Toi, i-rir toe hebben zich een

si,;k of n,2 bedrijvenij-nsts--
iingen qernel d voor een rscr af"]i-

Doií. De eersle ?- earoen nar-r qsn

Br ei. De 3edr i 3ven/ insl;iiinqen
die noq niel qereageerd hecieri

kunnen dit alsnog doen bi; oe

secretaris 
"

rt Eind maaii rrlerd op de f"i ccrou'ai

ter noogte van de xantine ce

auto van Koos I'ioienaar bescira-

di qd door een f ietser. UJi 'l-

degene di e hier meer van u'set

even kontakt oPnerren met de

ei genaar: Koos Íloienaar t

Itlr. 0udtr;eg S, Euren, te1.2!3?.

x 7-aterdagavond 30 i"re:- !3nneí-i
l?cnze ouCjes!l rret 2'J vai-r ce

o'.rc.jjes van lrre-ai-rtri :.
Deze uedstrijd rrlercj ;esPseic
crn ce uor !J";n[:er{ 5eker.

* Le start van cie cotirPetit.ie
| 87/ | 88 :s oP 5/6 sePteni:er
vccr de senioren en oP a' 2i ^ :
seotember voor de juniorei,,
puoil1en. ilet kan gebeure:r

dat aen aanlal teams een'!ec-
strijd in hei vooruit soeisn

i.v.m. oe herfstvakant,iS.

* [eei-Uit zal net ucigence
seizoen Íiet ce vJ-;ririJe lt-ài:s

rje ccmpetitie i.nqaern;

5 senicren-eif t,aiier. t

1 :---junicren-eif:a1,

i a-juniorÈr-i-el-f ta1,

§



1 D-pupi11en-zevental en

2 E-pupillen-zeventalIen.
Dit betekent bij de jeugd dat
ue volgend sej-zoen 1 jeugdteam
meer hebben dan dit seizoen en

daar er een aantal leiders
stoppen kunnen de mensen die
volgend jaar een jeugdteam
urillen begeleiden zich alvast
opgeven bij de jeugdsecretaris:
J. van 0s, tel. 2191.

lrJillen aIle leiders/trainers
hun tassen en bal}en zo snel
mogelijk inleveren?
Dan kunnen ue deze zaken voor
het komende seizoen u,eer in
orde maken.
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d pcreoona aplnrtementcn
het gebele Jear geopenrl

Ia voor cn nescirocn zrer geechllt
voor verar-tg&gsa elr vcrgrd.crÍngca
tot t 2) pereoncn.

§fÉer366;g g eU.rÉEN. 'r€Ll aAS,A,

dnoq iste

Qet.wr , nu+S 
+oun@ut

A f geiopen zondaq 31 mei urerc re t
vaetcaLseizoen beeinoigi met nel
jaariijks terugkerende mix-!o.r-
Í': roi vccr seniorËn. laI deze

seniJ:en nei nog Oruk hadden rp
het eind blijkt 'u.rel uit het fe:.t
cat er noq een aantal oefenr.r.red-

stri jden/ toernooien moesten i-rci-
den af geurerkt. Zo voetaalde ong

1e elf tal op Hemelvaart,sdag cp

een toernooi in Elauurhuis (.le

riaats), het 3e voetbalde zatei-
r:agmiddag tegen Boornbergum
(S-t verlies), en moesten het
1e en 2e zalerdagsavonds respec-
t,ieve j. i jk tegen Schoonebeek ( l-1
r,iinst) en V.K.UJ. (0-1).
Zodr:ende lraden die zondagmioCag
Èan coel moegestreden voetba.Li,ers
öe qrasmat op en tel n j.erbi: noc

het feit dat onze 30+-sers
's avonds nog naar ioll.um íti.iesLer! ,

oan beLoofcie het een rustige
mi ddag te r.rro rden .
I'iet,s uas mj.nder uaar, uiant:-n Ée

4( ! ) rrredstrijden die aIle 5

rioegen moesten spelen ( Z x 15

n"' in.) uerd er zeer plezieri-t,
spcrtief en nog behoorJ.ijk 3p

tempo gespeeld" VoeE hierbi,i nog

het mooie uleer dan uJas net, een

ne-Le leuke middag voor de vcei-
uallers en de te u.reinige toe-
schouuers.
llat, er ook nog esn pioeg geuJoincn

heeft, is, zoai"s men dat oan zeEt,,
a-1"ieen van belang voor de statj.s-
tiek. f n ieder geval uas he: r,,eI

öe ploeg van organisator sart,
ïoienaar!
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tt n(

2C-'.24

11 12

2t-20

2r-),9

20-18

2t-17

21.-t4

2i-I 3

l9-30
19-22

19-22

t''-3i

19- 19

19-17

iB-L6

19-16

19- 16

19- 15

19-t2

4e klasse C

I'{ARUM

FRISO

WILPER BOYS

ZUIDHORN

OERTERP

GEEL-1^/IT

DE SI,{EACH

HAULERi{IJK

TOLBERT

PEiZE

NIEU\^I RODEN

T.F.S.

2e klasse D

BAKKEVEEN

GEEI,-1,{IT

JUBBEGA

0.N.8.
DRACHTEN

BERCI}1

ZWAAGhESTEINDE

TIJNJE

H.OPEINDE

OERTERP

IRNSUM

2e klasse C

M k \Í r?Q

SURHU]STERVEEN

DE WALDEN

FRIESLAND

C]EEI._WIT

WARGÀ

ZWAAGWEST}-I\DE

NiCATOR

DOKKL]i"Í

ST. ANNA

H. SNEEK

3e klasse C

0.N.B.
TRYN\,ALDEN

FRIESLAND

FRISIA

GEEL-WIT

H. OPE]NDE

DE WALDEN

SURHUISTERVEEN

NICATOR

n 
^ 

II n\J..tI. Y.U.

5e klasse C

FRIESLAND

GEEL-l{/IT

D. T. D.

LEEWARDEN

ROOD-GEEL

B-junioren

NICATOR

GEEL- WIT

F. V.C.

ZEEROBBEN

BLAW WIT

ST. ANNA

C- j unioren

NOORDBERGTIM

GEEL-W]T ,

HOLWERD

B. C. V.

BE QUICK

c.s.r,.

D-pupil1en

BROEKSTER BOYS

FRIESE BOYS

KOL],LTM

DE LAUWERS

ANJI-TM

GEEL-1411'

6

3

5

6

4

4

3
.)
J

6

4

ö

-J

6

7

8

1

3

3

I

4

3

)

19-31

t8-29
19-33

19-20

t7-16

Is-rro
19'14

I 9-13

18-i 1

17= 8

2

I

4

3

7

3

3

1

3

3

aJ

7-t2
7-8

7-7

8-6

B-6

8-5

5-9

5-6

5-4

5-0

7-t4
8-13

8-8

8-7

8-4

8-2

J

2

2

3

3

')

4

5

3

6

I 9-30

20-29

lB-25

19-23

19-23

r.9* i 8

19- 18

i9-15
18- l2
i9- B

r1- 5

B- 1s

/_ I I

B-7

7-4

8-4
7-l
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3E KAEoBÀNIK
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I'orj-ee r'eek vri"jdag 3u nei werci vor;r de 3e

keer i-n successie het RAB0-bank toernooi
v'oor A,B en C junioren sehouden.

Dit t-oernooi is ontstaan doordai r:r rond

Hemelvaartsdag veel aanrrragen binneir kwa-

men voor: oefenr+edstrgden en veel vereni-
gingen verblijven met die dagen een lang

weekeinci c;p Ameland.Er is toen besloten

om hr:t .i-n toernooi vorn te doen en dat rs
ui1:gegroeid tot de hr.ricige omvang,

Doc-r het- reder ,laar op de vri;dags na lie-
mel.vaartsriag te doen zie ;e ieder ;aar- 'n
st-uk of hat- veïenigi-ngen die hj"er- eerder

geweest. ;t\.1rt.Zrs iraren ci rt jaar de p1-oegen

uit Devenrer íHelios) " Amsterdam (K.8.\'. )

en Lopik a1s vanouds aanwezÍg met- daar-

r-iíiast- de,.,ereai.gingen ui-E'r{insum (liunsin-
p, c ), Croni nEeÍi i Gr on i t-:r s,), Rot t e r d an- ( FC . Z,-r'i -
oerrsLer ) en Drachten(lrachster Bcrys ) . Il
:-claa1 (ieden er: 17 elitailen mee.

rln lC .30 '.:ur 'legon crniler irieale weersoa-

stancrgherlen , i:, iet te ïarírr en Crooq , he ''

tr,,:::nooi. De B-junioren waren verieeld in
2 por:les , iecie: met + ploegen , de C- junio-
ren --areri met 5 plogen en cie A--junioren

rn*:t i pi caen.

Ne -\-junioren van GeeL-Wit uaren ook weer-

-.,ari: stai geha.a1rl , want zij moestei immers

de ;isse1 beker verderiigen.Ze deden het

rit jaar ook liet slecht en mei nog een

rvedsirii3 te g:.ian sicnoen ze met de ploeg

van ll'Jnsi ngo Lrc,ven aan. Helaas verioren ze

-rr ,-e -.i..r-"sLe uedstriid van de pioeg van

liuns j ?i. *- t-'"i r,l gCer Caardoor op de 2e

pl.i:: t s

Iie f,- lrrr',.i-,1'e:; zàter: ; n de poul.e met Dr.

Bc'. s . I-ie r cs .- en lluns: ngo . De eerste wei-

strijii be gon goed met- een 0-0 geirjkspel.

il de tueede wedstrijd moesten ze tegen rje
.l-atere urnnaar Helios 2 en deze wedstrijl

Ío

ccefu'-k{'anl

installatiMrijf doe - llrt - zelf - zaak

Kerd. de Jongweg I, l{es (An")
Tekfoon 05191 - 2345

Nffi-43,Í lo;..t2157 - Z

Eot l/BEDRlr 
rrwl ldervankrt

tevens verzorg{-ag gzr,fwertlcen
en taxatieg
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Ë*l'5Íjs€.§t

borLigoud.boreslradsee Js brprr
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HU§ VEHZEKERINGEN

werd met 7-0 verloren.Ook de laatste wed-

strijd in de poule werd verloren err iíe1

met2-0 van Dr.Boys.Ze moesten toen voet-
ba11en voor de 7e en 8e plaats tegen iir_rn-

singo 2 en deze wonnen ze met 3-0.
De strijd blj de C-junioren Has ooli onge-
kend spannend.Geel-l{it had de eeersLe
wedstrijd gelijk gespeeld en daarna twee

wedstrfden gewonnen en hadden zodoerrcje

5 punten met nog een wedstrijd te s;e,e,i.
De ploeg van Zuj-derster haC ook 5p,iiri_eri

maar was ui-t.gespee1d, terr+ijl de ploeg vair

K.B.V. 4 punten had er: ie laatsLe wed-

strud tegen.

gens hadden

helaas werd

zodat ze op

aan

de

een

..Geel-Wit moest.Onze jon-
een gelijkspel genoeË maar

wedstrijd met 1-0 verloi"en

2e plaats eindigden.

il-irrn'i.,1 .-: .
-l-...-...'

Heiios 2

Ii. B. \'.
Zui de rs te r:

iiunsing o .

Dr. ilo,vs

Hel,ios i
Geel -l,{i I
Hun.singc ...

ffi
J.TH. METZ
STRAI-,IDWEG 12
BUREN

gdviseur in verze<er:nqer
f nonc er:ngen en ;:ypörherer
teleÍoon 200ó

Aan het eind van de dag,om 17.30 uur,vond
de prijsuitreiking plaats waarbij ie,.jere
ploeg een beker ontving en iedere oee.l ne-
mer een herinneringsvaant je.De toe:, iiocr
commissie kon op een gesJ.aagd en i;Lrrr:
een sportief toernooi terug zien. i_tu ie-
danken dan hierbij nogmaals de scie-i.ris-
rechters, de kantine vrUwilligers err drirrrj-
ren , die deze dag in tour^' zijn gewec5 L cill

het te doen slagen.

Hrer volgt dan nog de eindstand rLa 'jr ge-

voe tbalde rvedstrijden :

A- junioren:

Hunsingo

Geel-1rit:

Cr c,ni tas

Zulderster

!:fun_.orSn:
l' ; \'

Geei-hli r

ZLi iders ter

Lupik 2

!!

ffimfuwfumffiffi
geld en goede raad

van Heeekerenstraat L2, Nes-Am

te1:242r.

lr**itng
€\4 .-lA é*-Ë-

arnóèe,"!"lentspërk
F{Ë,ó-ÀM , VgRÈEi{sp*b ïsLr ?379

DRANKËN ["{ANbËL
E&nek benernetanLsial ion

SatluMreï,4/€& 6 l-JËË ï§,1: ?bËA-

*rd# hnarydi *gt'
^., ook uoön h€à afhaJ*n van;

f*rar eft SNAft$

Ö^ rBD€RE vq$rnACÍAvóNÈ KTAvgRTAÉtÉN éuv



Wr?r 0t
cJat een f ietser ( G.uJitter? )

fiet,snad na cf voBr een

st,ri "jci van GeeI-uJit, een

*eschadi gde?

cat ni "l iOe f ietser ) echter
het rietspad reed (ruaar

rao :cch uoor is).

cp het
r.tle d-

auto

,r.le i- C!

z0'n

dat de veronturaardiqCe bestuurder
(van de auto ) v j.a het bestuur
(van f,.tii. ) probeert de f iei-
ser :lr i-e spoïen.

cat ce aulo rich ook op het fiet,s-
pad bevond (uaar is zorn
pad nog u*er voor?).

dat de recjaktie \ran de Geel-[]it
krai'rt een l'" ï[UltJ, AKTITF

SIHFiIJVIND en lÍEtDEl.iKEND

RillAIf IILID zcekt.

cjat, hij of zij rr.i,v. het nieuure

sei zoei-, ai in ciienst kan

treilen "

.,la'. 1 ,rZe i cif OUUl€,f,,,ëfi ln t,On i, e t Z

i-ia ;arsniar,E actief gevoetbaio
L* nebben Ír'r.i.v. het nieuue
seir:en niel meer aLs actie-
veiI";:!en i,":Ilen verschi jnen.

.aL i l zei" uele bai 1en neef t
*;egenqenouden in die tijC.

dat eríiitrr t' Éf, 2 in zi jn .:-ccpbaan

e: ,,:eL :iiillei heeft ince-
sci,:;ri-: en ock veel cver a

dat. ".:: *ciitei: uei zuilen ulorden

-,Ë'fr*§li ir. uras net al-l.eer,

-a?:- als'-ioor'Dee.l-d.

dai cc,ii-eq;a voetball els vai-r ,:e

wa,. ii:*e,-,s :tui-l kan;icen-
.---. -': ^r r ^,E,à.:-*JÉ sdtf lccrd a.i-j-e llanr,-

b i,-,s aDp arate: i e e qs i::': rr?

sliiterir'

12g6 - aryïej

w!"ln['andal

ffiq.4

ffi§?derlíregtr
Brandwaarborg Maatschappij
'AMELAND, w.a. anno itíSS

Het adres voor AL uw vsl2sksilngen óp elk gebied
Bil ons deelt u mee in de winsr.
InÍbrmeer vrijblijvend oÍ'kom eens langs.

j Rirr van Doniaweg 14 NES
I rel. 05 t91-2608

oo
a9

Met elkaar. Voor elkaar.

Ye§
l///'ry

etEhe
6íager^1j

wc§ger8srnï&ffi
NË5"Ase ?€r" 20à?

«

,$TtrAÍ{S Bs

ffiffiffiffi&F
N€S - nmEMND
6tqt - 2760

Willibrortusetn^a.t ?

Aas-sanitoie
qro(.rr,aling
c.v. rÍrsE.

f ;e*,*rver'{nu*s,

BnBr HotENnoR"
tel: 2541

De Jong's

lÍ

a SPgR su&n Í
eíe besLe I "



rylst"§
,,8!€ Fostdus§fu'

ucr*aur uan paar&n

nes-&t"1
óe//c-,merAse9 tt te/t

e/

kornplete recreaLie

&UREN ..A'q KL.YAAEWATEË

ft,wulranho:un-

T§smm K§ew§m§

-&;_-1f
TELr €t3s

is ook in busre§T

dichËbii
ho of d \rue g4

Mé\l{"
DANCiNG

-«-;_
TH EEK

'',QË L§§S,.*T&OET "
srrAlrsr^/g«l 4í zuËs r€L t Qt4gG

l.(operrrae e.Noo?
'-'eei LiETi cagen cÉ1i.;eir air.,;*.-

vceioal oe :Í-,s 2- e...' ta, of
iers:ri eilinq JË i-r at jaarli-,r i<se

I e c Ll a n t, o e I n c : i .

j:€ j:r, gens Vàl-r ]..i-ca e11 t4arf,-' -'
uei;aalgen aaar een zEeï vc:*
diensteLijke 2e PIaats acn".e:

l-er.oci.1 eIlinq.

,J misscnien ai tenno:.- !8i"'-riri:r;
- r) i'e nil i=71-'"1tt lt-trT. ' :.'u-JjaGr ug u-!_i LL U!-s

! - - I ^ lluU[j-lr .

r.uaf, -i nisschierr irLl:, lirt -::'
is ria"- i]"i" van ie àarr uEZi!È

leoeÍ-i zaLetdaqr' acl',t' q'L-i1 cL;u"-r

lol;e rrrasl

: i ^^ -^+5Ci-Íjr LIi'iE anLVr-ngEi-i ii;i: V;: 1":-:

i-,oq:et bericht .jet 3an zeKÉr;.'

Jci',..rs i'(etz uit- Buren !eder,: -

1E':,;. Jdi Jl! i(-^v-

ntrÈ5ï uJCicen ciniat i"r:: sciri - --

:a-r' ui-rie< uJaS ?n :llq 5tË#-l:.

is,

-.-aÈ

-i l, rllrttr ÈJrt

J tlirr,ilEl IJ.

uanneer de ba1 in
neL voor cie cioell
e:tkaar spat.

open doe

ijn u.it

ffi ffi@ffi



&'{Àru ttA r.lË§ trclrre. ** .

-,Ë ..-.clpi.i i.!:. Fo- !--."iffa:
*estaand* ;ii i:': arcl i,i ,:steïÍian,
Rare 'el:, -;L h:tirer, Sarrrer
Buite, -r-r,o:ei;ëar0, Uiilem en
-^1r.^*+ ,rj -^-i, Jan [jj_rk ijuc,, Ull\g! - r4;.;,Él

llaurice r,ijper, Arjar: Kooiker,
i-jeri-,*rd itill*naar, Idcy Poog,
Ëeincer Jte;tcom, n'.arcel de Jong,
Hene uJesiia Bn Pster Kienslra
i<onden sp zaf;erdaq ï 6 mei kampioen
rsnrCsn in fiÉ r..rituecst,rijd teqen
3e 0u i rk Joki< um.
De ,,;edstri jd ueeon om half lien.
i'lc S minuten kreeq iieincj er een
m*:iÉ l{ans uoor npen doei maar
ni "j n:,ste heiaas. iilser ne 15
minr":ter, maaxir* uliiieci er tcch
1*i van 'icJr .:eei-.J:i.
ïr, i"JË r.;st lr*i'C Íl'at:ct ueïvangen
r:cr I'lc)," 't i.: rir,Li,eÍ, in 'Je
luJËeIe trelf ;: :nasklr Qei-!e itlet z
ei 2*,il van sn ue::d ar al eerl
i:eelje f,eesI qer"lierd. ïc,en 5
ni;-ril lerr voËr het einae Rch er
i*i uan ziaar:tB ri,las h*r kampicen-
§cnep binnen en koi-r dË {:erugrei6
naè: À,i-.tianC ;eiut,<i; Aar, uaa:d
UL,J,I ,-EIIr
;-, -:g =r.iror +c , ac ,,ro1-riö- -È
tJo*:bai..ers ;Dgevë11isn ËoGr a1le
rlJoi?!§ eiliesluuï sit ging het in
:nii:rnt near.le <ant.ine uaar de
fiis0r*rik ?r ean lapatje plus
íi.i-:-aljli ucnl dF HarÉn l,:l"aei'
- 1- - .^ ),-^.;(,i.ti -Jgii.
il a aËn tce§!,-r:aak van rJe'Lrooïzitter
?.: rt:tn a..j-i-.. ":lelels een eif taL-
Í-li1.Lr u3àrí'a rne euen ulerd Ccor-
c;lt: ?est . :-ë: anricenscnap uelo
'i,*1-..:al"d Jt::l' ? c:veruinninEen on
::i: Ític: ,.:, 2 L-ueruirrniileËn .:p'e: ,-:g;:-.';, 'tr rvri:uinni;'rË ,:rp

;inan-i"Í-" ! ; qetljkË spelen teqen
.. .-Jt .t .;a!oi lL,c

)+ r-ann.:-- uaí: fia meeste doel-
-aur"rlrjn '*-iir?:.r roi: r.*c:kei, Rene
:^ï--:: e:. .:,-e-i J;líïr an.
l.:Lr'-'e:;,,ij:iqÉ:JA: rr-iClÉ51 namgfiS het
rií-i,a1 " r* n.:qeipj.,,1ersr Ë€ rer'Én
j " ,riilir;lr-i *n I " iiiLte ntq
b9*A::.t:e:, '!ii:;ï lir,r ri qoede ulerk.

/q

horeL öe lonq
bondshotel

wàp€lt vàr-r àm€l-Ànö,,

imelenö t€[€[oon 0iret_2\.]ló

st na ndweq 2
ïet,2o7l

voor al urste bo,r,ren ent*, vertosr^rc.n
objectan staen uii uoor u klear-

pptíLpNb
tel' 22/2

Hawena
tel: /472

acamplng
supe nrna nkt

t+ W+"1Va*v"r&ï,

, U'=11q,.*ToPPer!i"

I

=-:s. .'-'É 
^i>i
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ffe?Uir 3- -EgËtBnEN ,r:

tel,. 2123

=AXICíN.ITTALE

0pstelling Geel-llit 3

Doel: Rene PIantÍrrqa
Hendrik fiosterman, Cnristiaan de
jong, tddie Srou'.lern Patrick
Kienstra, lriifrietJ Bei jaard,
Douule i'''iolenaar, Theo fvi etz,
itiels u-tud, íviarcel Koik, i(aurice
Kieui ed.

Le uiedstri jd DeEon oil riaii si f
met Hessel i(ienstra als schei cs*
rechter. Geel-tL:ii begon meI eer'
paaï goede aanvallen ri.ie-Lke
ecnLer niet in doeipunten ueïrÉr
omqezel.
Ui t. een hs*kschop van cje tegen-
partij van links kuiam een
rommeliqe situatie in de
zestien-meLer uiaaruii een
doelpt-.rnt voel. 0-'l .
iiierna ging GeeI-r./it tocl-r c3e O

oo0r en kreeg irr arcei via een
uitval de baI. Hij ging a-rieen
coor en tikte de bal onder ce
keeper goor. 'l -'1 .
f,l a een overtreding vlak bui:e ,

de zestien-i'neLel kregen de
Zeerobben een vrije lrap op
rechts, urelke indi rect \ras B-l
via een Geel-rJit-spei-er het,
doel in ging. Doelpunt,, ueli.:;
door de scheidsrechLer ulerd
afgekeurd. Dus gingen de B-j..:-
ri ioren met 1-1 rusteno
lla de thee uerd er user redelij<
rf,Èvoetbalt van beide kanten 

"'i;a ?CI minuten kreeq Idcie Erori.uar
re bal, hi j omspeeLCe 2 man f,irus
oe keeper . 2-1 vo0r Gee j"-tni t,.
le qrensrechter had de vlaq
onhoog, ínaar het, u;as een soir:
van idciie Cus ulerd deze goedge-
r.eurO, 2-1 .
riierna urilde de tegenpartij niet
verder. Er r.rlerd de laatste
1U minuten niet meer gespeelcj"
Dus uerd de uedstrijd met Z*1
Eeuonnen.
ule uiillen namens de t-junioren
riein lterdoom beterschap uiÈrrsËi
met zijn gebroken handn

'/er(/r.. ég een loe/
9/€S rne/1 /5.@ogdt

stuk Éas cz'é ab.
<yuts(d t/an'é"{ryi@rS

ls

AMELANO

vaoe eL uw vgRvoËÍ?

OOK VRH EN NÈRR I{ET VELD.

J&.wa
455.*tí
ï€é:Q?zo

wA&83{tsOmG
PÀSSAOIER§DIEru$TE}ë B.V.

REEWEG 4, q163 GV

Telefoon:

NES,/AHËLANI]

200i : in,1 -;.chting.en veïtrektiiden
b1'! 'l : reserveringen en verdere

infr--r;natie

een fus"ip
PxuPe*us ,sïRÈ,vaht€c 4B Ncs ïËt ztb

u0" e
o
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IÀNffi IEZE '^iEG UOAIE'I ÀLI,E
axlffiI'§ . lm.s EA-mELIJf,
3E'DÀIIK[ YOCR EIIÀ: ?OCH \íJEL

M.G BSLANGRIJIG BTJDRÀGE

IN DEZE GffiL ]CÏT ryqM _

red.

-/k

xx6
#

R€ËaqRO

-:&<-
Ame!and

,{atryrcTEwN
SOEï UEPI(0PSN

§#T €€$\I *AUEBï€N'Tí€.

iru ptr &LA§

Ë€N

VT

PteÀr§

Ysoí ka"'plete te,ïre,a

- FnuÍf _.

L'm
Íí ËwLAÀ,tEts6R§"

Y@Q, At OW LEYË,NSMIDÍ'ELEN

À.J. OctD
HooFDwee 5
B()ÍeEN -lrtl rel: ?387t,

ib

BOuwx

WY
VOOr :

UNDIG TEKENBURO
ING. FRANS KOOIKER
B"rgernee<ter \a/aHastraat 3Ob
Nes ; tele.Foon Zzoo

- bc-* <undig Lekenwerk _bourazaanvragen

- bes:ex<g:n _ begroLirpgn

-aà.=esuedingen _ bouwbeeeleiding

P.*T ÍSsreR'{A}í
k,?*e.a.&&x6;ag'g lO
Nc§-/qrr, 7€L t zlfu
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