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V. V. GEEL WiT

Opgerlcht mei 1934.

Terrein: l,ioordwaL 0 Buren, te1 . 2537 .

Rekeningnurnmer: RABO-bank Nes 136190618

BES TUUR

D.Kcroi"ker, vo,:rzi-tter, te1 .2156 / 2400.

M.Bonthuis,secretaris, te1. 2732.

F.ter Schure,penrringmeester, te1 .2254.

B.lloienaar, wedstrijdsecr. , te1. 2541, .

:.','an Cs, -j'.rrgdsecreLaris, te1. 219L.

i.'Ji,c, ,lC. Lei. 2':;6.

REDACTIE GEEL WIT NTEUWS:

Geppy Veltman

Wil1y Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruijff
Jan Kiewiet
Rurii Eloem

Heínte Bonthuis
i r:' [nn-'i no"i'r-'ö

WAL -GO6l- sí'tïrflg

In deze rubriek wi-11en wii ledere keer

een Amelander onder de loep nemen die a1

een aantal jaren aan de wa1 woont en

vroeBer bij Geel \.{it heef t gevoetbald.

Deze eerste keer heeft LÍjntrekker iemand

gevonden die al 23 jaar van Ameland af

is namelljk Wim Kiewied. irim i-s 36 jaar

en woont in Bolsward. Hij is getrouwd en

heeft 3 kinderen. 0p 13 jarlge leeftijd
vertrok hij naar Wo1vega waar hi,i vocr

timmerman gi-ng leren op de L.T.S. aldaar.

Na idolvega kwam hi,j in Bolsward terecht

bij een plaatselijk boui,''bedrijÍ waar hij nog

steeds zijn beroep uitoefent.
Naar hij meende heeft hij rnaar een jaar of

3 bjj Geel Wi-t gevoetbalri. Dat was in tle

tUd dat er nog geen competltie was en

Geel Wit 2 e1fta11en had. Wlm voetbalde

op het middenveld bi j het [r*eecie.

De vraag wat ziin hoogtepunt 1s geweest

in zijn korte voetbal loopbaan kan hij dan

oo.k nj-et beantwoorden, r,vei wat zljn diep-

tepunt rnas. Dit was op 16-jarige leef-

tijd toen hij met hartklachten geen inten-

sieve sport meer mocht beoefenen.

ln/im is nog we1 steeds met voetbal bezig

en we1 bij R.E.S, waar hli we1 weer wat

voetbalt n1 . in de zaa]. Daarnaa*'t- is hli

leirier van de C-junioren en is hii mate-

rialenman. BU R.E.S. heeÍt- irli we1 een

hoogtepunt beleefd n1. het kampioenschap

van 2 jaar geleden.

De verrichtingen van Geel llit -i- voigt hii

op de voet. Als zoniiagsavon<i de ultsia*
gen op de radio korien wacht trlim net zo

lang totdat dje van de 4e klasse C ,:.lr:uit

komen.
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Ook op de vraag van wie er kamploen

vordt in de 4e klasse C,blUkt we1 dat hij

het gr-ied volgt,want zonder aarzelen zegt

WÍm: Fr1so. Meteen daar achter aan zegt

ie dat Geel hlit het moeiljjk krijgt dit
jaar.
0ndanks zijn korte loopbaan bij Geel \.rli-t

komt hij toch twee keer voor op een foto
in onze kantine.
0p de eerste foto is hlj Èe zien bij het
jubileum e1fta1 wat 3 jaar geleden tij-
dens het 50 jarig bestaan voetbalde.
0p de andere foto staat hU bU "het der-
de" van L jaar geleden. Achter deze fo-
to zlt een langer verhaal.
Een aantal jaren geleden ging het derde

Íraar een selioren toernooi in Bolsward.

ïeder jaar was het een toer om spelers
rree te krijgen en ook die keer vr'aren er
Le r',einig.In Bolsr.,rard aangekomen kwa-

men ze Wim tegen en vroegen hem of ie mee

wilde spelen. Dit is toen gebeurd en

daarvan is toevallig een foto gemaakt.

0p de dag dat dit gesprek plaats had,wa-

ren juist de beelden van Studio Sport af-
glopen. trrim zijn favori-ete club had op het

nippertje Emmen uitgeschakeld voor de be-

ker. 0p de vraag wat het Nederlandse e1f-
ta1 in Polen gaat doen,antwoordt Wim dat

het een 2-1 overwinning wordt voor Neder-

1and.

0f hiÍ gelilk heeft gehad heeft U afgelopen

woensdag kunnen beki-jken.

Tot- de r.o1gende keer.
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fiet, het naar de u;al gaan om te
studeren brengt de nodige pro*
blemen met zich mesc Uoor Ce
jongens die uoetballen kamt er
ncg aen probieem bij fi.1. die uan:
uiaar maeten bJe door de ueek
trainen? Ueel jongens l-osten dÍ t
vroeqer zelf op en stapten fiaar
een plaatsei-ijke club, terurijJ-
anderen all*en 0p de vrijdag*
avond gÍngen trainen op Ameland"
De laatste jaren urordt eï
van ueel spelers veruecht dat ze
trr;ee keer in de rrleek trainen en
dan moet eï naar een oplossing
rrlorden gezocht ean de uraI.
Tuee jaar geleden hadden ule znrn
oplcssing" Daar de meeste jongens
die aan àe rrral sluderen, in
Leeutgarden zitten konden ue toen
een uur CIp het trainingsuelci
van F.V.C. kri jgen o Gerard Íïetz
uas t.oen bereid om dit op zích
te nemen. De plaats en het tijd*
stip u,aren toen al1een niet
i deaal c

Vorig jaar is het door omstan*
digheden niet doorgegaan, maar
dit jaar hebben kre Ejeer een
trainingsvel d een uur !! gekreqen r! 

n
Daar Gerard met z ! n rserk zít,
hebben ble tulee andere personen
gevonden die bereid uiaren 0m
het trainen op hun te nemsnu
Deze tkree peïsonen zijn Joep
0ud en Franciscn ívletz o Ze zi jn
nu enkele breken bezig met uooral
speJ-ers uit de selectie van
Geel-ïrlit 1 en ?o Dit gebeurt oD
de uoensdagavond sp het spori-
park te Nijlàn.
Uit hun reacties ulijkt dat zehet leuk vinden en dat de qxoep
serieus bezig iso VooraI Oit
laatste is natuurlijk belangrijk,
Ljant is het niet za dat daar,
aan de overkant, ureer 2 vri j-
uillisers bezig zijn uo0r onze
clubu
liJe houden U op de hooqle an
misschien in de volgencle krant
een verslaqje uan een uan de
sp elets .
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Co zaieroag 7 november is
Geel-uit 2 aan de beurt vool
net cud-PaPier in Buren'

Qp vrijdagavond 30 oktober is
èr Lreer een vri j'rlilligers-
avoncj voor alie vrijrr;illigers
van net afgeloPen sej-zoen'
Seze mensen krijgen een
uiLnodiEing.
De verkoop van de loten van de

Grote-CIub-actie verlooPt voor-
sp0erlig. De B- en C-junioren
verkopen ze en over het juiste
aantal is nu nog niets te
zeqgen. In de krant van fio-
u*ia*r komt de trekkingslijst
te staan en de oPbrengst'

l( iroerrle-L ule noq maar aan het
begin van het seizoen zijn
,.,.riiien uie nogmaals het vol gen-
cle ,f,o PaPler brengen I tJilt
U stilpPen met voetballent
meldt dit, dan, liefst schrif-
teiijk, bij de secEetaris
en aíti3.l v66r 1 juni.

ix Denkt U aan de abonnee-lotto
ar<lie??

t De rnbrenEst van de Patat-
verkccP +"ijdens het ívlidzomer-
f eest in []uren uras +- I 500 t-- '
De opbrengst van het dorPs-
feest in ires uras + f 2.400t--'
All-e vrijurilligers nogmaals
bedankt.

x Het eerste Geel-idit-nummer van
dit seizoen, het zgn. beulaar-
nummer' is goed aangeslagen ond
cnder de ieden. Uolgend jaar
hopen ue daaroP door te gaan'

* De iedenvergaciering 0P 31

augustus u.rerd door 24 Peisonen
beiocht, incl"usief bestuur'
i;;i ,*ó, erq veer .ras ! )
àetanqri jke Punten lraren die
avonC:

feesrcnmrnissie is al 'dleer
druk bezig met de voolbe-
rej- -i nq f ees+-avond.
icno,. Kierrriet afgetreden
al-s ces!uur3lid. Geen tegen-
kandi daten .
Trainin gsuur
( zie elders

t,e L eeuu.rarden
in C1t DIàorr
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De volgende Geel-ttJit-krant
komt uit in het u,eekend van
21 november. Copy voor deze
krant graag voor 14 november
in de copy-bus (niet te veei
hoor).

REC: àM€.g,oeo€Àl ;

Sinds juli st-aan er op het- spcrt c.:iri-

plex van Geel Wit reciarlel-rorden.

A1s eerste reageerde Lroof ilsponsc.r B. de

Krul jf f en daarom deze i;ijea,ande f cto:

van 1. naar r. :ll .l'li;lenaar, reclanrebord

commissaris , B. de l,lrui;f Í . sponsoi ,

J. van 0s, jeugd-secretaris ell )1 " Br-;nt-*

huis , secretaris . i f ot-o T. h'outers )

I'lochten er nog berir5ven o, insLellirigen

zijn die rnf ormat: c ;ens;-'n ' r)o: :,r:,.

plaat-sen van borde,:i, dj.e i.-r.tnrren k'.'ilLakL

opnemen met de secretari-q, teL. 2 i32.
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l"*g sï##ir*p +à#ï vjif,ffi

fie si:rl*;ti,e u&n hrst uiJfde rserd
*it, seiz*en uÈ*6*breid nnet 3
Àà u'r*u í1§ beËer sPmlers g Theo de

r+àànn ru;*o Cud en lïeÍn*e Bnnthuis"
ïesens iÀ:&§ er d:i iaar sÉn Fra-
{rle:ïie *ir PaPi'er: ii** vijfSe
vs*'bh*ií nu in {:a 4e k1m*se
iup*tlo dië 5e k.I"asaeo
n*" àetst* usedet'rËjd krë§ BËft uit'*
*à*:*tt* j*i tegen LeEuucrden 7

Ën deae r*erd onuesdisn# uer-
trcren met 2-1 , híerna vo3-gden
A thui"ssedstríjden tegen 0'S'Ïn4'
urelxe r*et **1 uerd verlclren
Í1s B*n j*0 uoËr§P§Gí:§r Ëfl t'egen
lYl*K oU . e ?g '? § t$erd de *erete
c:ueit*ÍnnÍng i:shaaldl 5-fi
f À** "1 x, J*z*f '! xr Gerlof tr x,
l'ler:CrÍk í4oet,erLïan I xr €!n

n*Ë íemand 'ï xn
I e "{e r,redscrijcl iià§ teger'
ilokkurn d+n ltje mt*sten het zcnder
tims, ï$*n deien di"e aëÉtr veïpLich-
tàng*n i-rad in Amsterdaín'
Uc *§§#nflen rnet §ietae Bn Andr'e
ë&fi dà kant. ïtJE kuarnarr dsor
àà" Ë<lein f cut je vaft GuÍYi*, dÍe
*Ë bal uer*Peelde wexard{3mr ilJe

msà il*1 ar:hter kuamefi'
íír u*lc dcnr het 5m niei: goed
qàsp**ic*- fin uíe kwaraen met 0-2
à*hter doclr eËn onge3"ukkige
Àiq*n g*ai. i.raft *rnCI1rJ" Vijf
rni.Àuter-r v§or rust knalde Jozef
dc i.:et heg*n de Lat En cie hal
stuÍterde achter d* daellijrr
mffi.Ër het, uierd niet Lc*qekend'
i',im lLlei kuarn §ietee vo$r Janco
fl!-r indr* v§or Uiubks 8n het sPel
x*;,i iets heter Ën uJe kuamen
hcl'u*ru*g* sF X*2 I§§ër me§r
aat #r *uk niet i"n an Ee

irerlcrmn "Het vi jf de l"'reef L nu uib tl

ure***rÍ.jden 5 Punten'
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-TÀXICENTíTALE

}'ME LAN D

béniec,lw§.^^.
De voetbaltrainingen uo0r Geei-

lrit zijn uJeer begonnen" Zo aok

voor het junioren-B elitai' iit

jaar bestaande uit Christian ce

Jong, Niels 0ud, Thea lïetz'

Johnny de Jong, Richard de Jonq'

RenË Ptantinga, Fedra Kooixer'

Errrrin Kierrriet, Siegf ried Kaoiker t

[Ylaurice Kier.,ried, fiarcel Kolk t

Sander Geurts, AÍ-lOrË t<ooiker en

Eddy Beijaard. Dit' elftal cnoer

deskundige leiding van Yske ce

J onq traint 2 x Per rr'reek: dins-

deqs oP techniek en donderdaqs

op konditie. Tijdens een van

deze konditiet'rainingen na een

pittiq stukje IooP, Ploeter en

kfimurerk besloot een elftal

van deze ttnerenll een frisse
duik in de zee te nemen' Dus

in een Paar seconden ginq

er een groePje oP een orafje

het zilte rYater in en na ver-

scheidene ooqingen cm te laten

zien hoe goed of mÉn kan zb'amfilen

trok het eIftal de kieren uger

aan (nat Én uel) en ze trimden

terug naar de kantine uJaar

ieder een qlas u:ater kreeg uan

\ri11y 0ud
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hTLPER BOYS

FRISO
ZUTDHORN

OERTERP
i{OOGKERK
HAULERi,{IJK
GEEL WlT
NIELTW RODEN

HOUTIGEHAGE
ZEVENHUIZEN
TOLBERT

GEEL WlT 2

BERGLTM

GEEL WTT

JUBBEGA
DRACHTEN
TRYNWALDEN
OERTERP
ZWAAGhESTEINDE 3
TIJNJE
0.N.B.
H. OPEINDE

GEEL \,{IT 3

TRYNWALDEN
ZWAAGWESTEINDE
ST. ANNA

DE WALDEN

SL}RHUISTERVEEN
GEEL WIT
0.s.r.
STIENS
IdARGA

DOKKUM

NICATOR

GEEL T\IIT 4

GEEL WIT 5

. FRIESI,*,ND
LEETIWARDEN

DOKKTIM

O.S.I
GEEL }íIT
M.K.V.'29

GEEL I{IT B

KOLI,I]M
GEEL WIT
v.v.T.
ANJi]M
RÏJPERKERK
V.C.R.

GEEL I,'IÏT C

Z!íAAGI{ESTEINDE
BLATIhI hIIT I34

GEEL WIT
DR. BOYS

B.C.V

r GEEL !'lIT D

tt o.s.ï.I tnl.t^t. s.
GEEL h/IT
s.s.s'68
HALLUM
BEETGI]M

GSEL I,TIT E-1

VEENWOUDEN

HARDEGARIJP
FRIESE BOYS

DE WALDEN

GEEL I,/ÏT
RIJPERKERK

GEEL IíIT E-2

LEEUW.ZWALUWEN
LEEUWARDEN

STÏENS
GEEL l4rIT
1,íARGA

FRTESLAND

4-8
4-8
5-7
5-6
5-5
3-4
5-3
5-3
3-2,
t+*2
5-0

5-8
3-5
3-5
4-l+
4-4
4-4
4-3
3-2
4-2
4-1

I
1

4
5
5
7

c<j-)

./. (
4-4
/, ')

4-0

4-7
4-6
4-5
3-2
3-2
3-0

3
2
4

2
3

4
3

5
3
3
3
2
.)
J

3

2-4
3-4
3-3
3-3
3-0

4-6
3-4
3-4
2-2
a,J_L
3-0

2
4
2
2
2
3
2
3
2

3
5

5-10
4-6
5-6
3-5
5-5
5-5"
5-5-
4-4
3-1
5-1
4-O

3-6
4-6
4-6
4-6
4-4
4-4
5-4
3-3
3-2
5-1
3-0

0.N.B. 5

SURHUISTERVEEN 3
DE I^/ALDEI 3

F.V.C. 5

BERGLN"í 4

GEEL WIT 4

H"OPEINDE 4

I,EELfu'ARD]-": 6

FRIESLÀND 5

ROODGEEL 5

STIENS 4

2
2
2
2
2
2
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3-2
4-O

3-5
3-4
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!-re Eemak< ei i;i< e man i er uan '' o tto
speien vj-a cnze cluD.
r.enmaai invuil-en eenmaai in-
iever:en en',-i speeit eike rlek-
<inc au-Lonratiscn mee.

in saflreruerklng met de SPort-
roto vraq3n \,ri j Uru aandacht
voci aerr nieuu,e manier erbi j,
uraaroD ln de Lotto qesPeelc
kan irrnrCËn. fri de Lctto maakt
ij iedare uaeK kans oP tien-
auizenden prijzen. Als Lj ook aan

-i.ij I meeSoet maakciiLu ,j-.1i E:JI-iE-

., ncg eens kans oP ePl ton.
fi eespei=:n uJDltct nu hË'e1 gemak-

' ^ïï-' !'.:,r'. : -L Ll I I (, .,(ír--í Llic - t.'

:i j Ji-.zE lriei vindi U aile
inicimaiÍe ovBr deze nieuule vorm
L/arl 'L cttc speren. f n . . . .
natuurli;k eeri formulier om Ílee
t= gaan 0cen. '"JaaioP kunt Ll

lezen r-ic*-r L! iinonnee-Lotto kunt
:reien, - reeft ook de m3?eliik-
i:eid 0m :e ui 3ziqen, dat kost
i, nrets. il't ei.ËPe sLoPPen kan
:,aLrrurli;- or, 1"

.rlaa:orr ir:ieversn via onz€ c1uD.

I i s r; Z i::', vi a CnZ e cluD aan-
ne-l-0; cn:is A::cnnee in de i-otto
Lí: sreJ-er:, t:ljEen tJij extra
inkcinster''j. lJie nebben uri j nard
lrai g cm cnz a silo rt te kunnen
l,.B0glenelt. r-re*, qetd is nodrg
vJri de aanslnai van 0.ër sPoit-
en speir;ieieliaai. Docr qrotere
i'irianci'é.: e armsiag kunnen ui j
GnzE jeuËC meei bieoen en in
staai; steilen ii jdens hun
vrije uren actief beziq te zijn.
Zo k,:nt l,_ iniev-eren.

Yoor fs,eàlieilrsrklr€*.
ltu:r oek ro*r EAffiRUKUffi§ e#&.1§!
barkaartea * aektr - be€ef,p*ple.r.

r.* _ BmI§C§ eg§tÀurÀIrÏ

o, Àl r E*
.:;-Afis ,+***S f_.ï, *,1. ry
$t..; à::+ il'* * *;-#

§es - Aoelarril

torenstraa.t 1J

eig*e
teehnieehe
dis:rs*.

.r.r',- 6a I -\
.i'll rÈ :
i; r;.1 t i

qFry7
i; ft
" \\-\J

&,:,t&q.".&§'4

tel:

6--"9

2)8'
f

l-.i e +

j
f-rmrrl ier kunt

irrï [ï i n

i: inieveien
itroq li j 'i n-reJa !:J

leveffi niets.
Later ontvangt U een deelname-
bevestiginq uan de SPorttoto
en urOrdt de verschulciigde i n-
1eg i*dere maand automati"sch
van Utl bank- of girorekening
afgeschrËven.

...:1,.; ;-1;rffi!,.*r,i.i.,ïí,!.,,;i' ij, ;.','i:

ff.ft/$ssf*ymam

ffiffipp# \í#§àrmmrn
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*ta&-btÍ'j**"t-darl;

#&usr
G*uonnen nrijrun ontvanqi il
aut*metisr=, ail i-;rJ *ë:i;(* e I gr i]o-
re k*:ring* ADc:r;-; *c*LÉï.iil o d* q,*-
nekk*:-Lijk* rani*r risr-r L;ttc;
Ènn.1 Ér:

iJi L t, ii "1 iE1",Fiï per §.rii*lK uf §!€Jr
maani spei en dan \Jpizs rCËi: u j, j
:Jai ook ,J.ràae ry::r:r iu
r.loor inl i uh';i.narn :

ir:s *n Anila lir:1iË
i'abliËi";Gpad ?e Ër:isn
To'l. ??-('fèJJ t a

lAfxrffiWffiWo*
I

| + Irersoona eppartmenten

! nut gehele Jae,r geopend

I trt yoor cn tre.aeírssn &aer geechÍkt
§ voor veremÍgÍ-u.gea on vergadcringtn

I *o* t a5 puoonqg.

lme*ro^rce S &*,§É,ar{. ËLr ar}sï
|__- __-_-------: 

-

I

i _ Cnoq isrenij

lr
Wx«t6 !!t

De voïg*nde personen ei*in Ce lcornende tiitl
jari-g"Vanaf deze kant alvast proficl"aL,

LKncmsËr=a
aN vé§*ee - sqec$lkt

Silvia Brouwer

Jos Bultó

HarolC v.d.Burgr
ïds Heerema

Chris de jong

Jan de Jong

RÍchard de Jong

It{arice KÍewied

Gerlof Ki-evi.et

Rr:L' Kr:oi.ker

Àrian Koo;ker

"ios j-'ler:e

Rona-i.C P1etz

'r:n Oud ( li)
i{ico Oud

:r'rr,ne l llt{:l

.i.rn*lii:'k Oud

liid,,, P**g

l4irurice Fi-jpars

Cirrr s I'.i. jpsr-i:a

Fr: ci-..i:r,"i Íruir1

7 november

15 ncvember

I l. ::cvember

17 nrvember

13 november

5 novemi:er

30 oktober

4 novernber

1*, nlvemi:er

20 novembe;"

5 november

l-i oi-:.i-ober

ii aov*nb*r

i8 nr"r,'"emi;er

1U n,,rvemi-ret'

,1 t,..,.,,.emb,:r

i..? i.,]:i-aÍ:e.r

l6 ,-,i,-i-cber:

i i-: rr 1 i',: it,'1 ri6:,1'

17 ac=,'elrrber

I C iil ,i*fl:ríir
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Gr:iezen i n riei .ieuuJSDlad van
het -inde::urriScen'trum v'd' i-.and-
en ïuinboutrl.+
ItAi uilde ik íjelrste past'aoi t'rlor-
ci en, naar mijn vader zej-: ftt-eer

eerst maar eens een uàktl .

Paul 1'letz j-n 1El+3 geDc ie Euren
0p Amelano, Ieraar aan her !. l'
en ct.ïrdinetor van r, et I.L.l'
heefi een aantal- hoobY t s zcais
fijm, fctoqrafie, modelboutrl en
bi i jarten, lrraalaan hi j de iaatste
li-jà niet meer toekomt. Ttir'
u;erk r 00k een r.-r cDbY, neemt ve e1
ti jd, rnaar rret voetbal heeit nem

tcLaai in oe ban.

SI l\JTiRK!- À A S( A[,Ji .
frtr sr:nnnl l-crlDtjaan van dhr.iYl etz
ntsQan pas 0D zi.jn 7e jaar' ïr:en
h:.J zonder kl-eulerschooldiploma
,"r.à. de iaqere scnool zou, bleel<
cieze te zi;n at qeDroken en de
nieuu;e school uas helaas n0g
n:-at i<iaai:.
\.a de i,lu1c {nr-r filavo) qinq nij
naar Ce kueekschr:ci (tteen 0ucer-
*-etse vilrn val-i de Pedagoqlscne
Acarieniiett) DË t--,et vaste l-anc.
I n Steenuri j<erirlcid tr,las ËÉTl k atho-
liex= lrsc.,cierr--EmeenschaDtr. .-i j
trjËro in eËi-l ucormalig verzor.3ings'
ienuisÍrvertr*e;elC door de non-
nerjBstto --ti::ec'1, na zijn opieicÍing
kon i\letz !<iezen uit l-leerenveent
rL,civeqa an uJarga. hi j verlrok
near uiarqa' uranc tijdens zijn
s;chool ti j5 hac .i j caar 2ei-ios-
: i ceelc en d j".: ti jd uas nam

prima beva.:-ieTi. iilet pijn in zijn
iia::t nam i!1 Q+'z Soor aan ainanie
var ieeilinqen vri jrriill iq terr
iraive baan. Gel-ukkig bocd 5in-
ierki-aas nËm JD 5 de c. | 7 Ë een
hai"ve baan bii iiet [].C. aan
irtathoiieken ànrjer eikaar ?! )'
i:iuim eËi'r nalf .-,aar l-ater, in
a'-ir.!?? i<ree-q i-rrj een vo1!-edige
rel:r=<kinn aeir net {-r.C. en mocht
i-r l: rer net l-i::r-iderrrrijs begin::en'
- i _ït * a-: 1' r ^ - t

ïi;oer rJe sci-r cnlvakanties
r.r,erkLe "l*--Z in een hotei. ïiLlaalf
jaar J-a:rg ',::ell<te hi j iecere
va<antie ge-: voor Óe stu;ie
cij elxae: Ee <:i;1en.

*

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk getried

Brl onJdeelt u n:ee in de urnsr.

lntcrmeer vriihiijvend oí' l:om eerrr,

Rirt van Doniaweg 14 NLS
tei.05l9l-2608

l:ri:gs.

*sé.aAtu*\J{"\Í'-À,'!s',.wrw
MSetkaar"Voordicas.
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Krymtry§

,,§ë PosËdwàff*'

aa*our uan pwt&n

neg-afta
ertaeg rg *elt
't' a

recrSàEtez&ëi

dffi fuffiffiffi
fvtET &&usuaN&Beeru
veer e.elra qeaeËs§gg moaemdn KLËrN Un&euueffi&"
&LeR&s§ -s(tu4 ryau *rgffi

typales ?

d eeas

roe,ENsreAAÍ 5 .9165 l{D NeS_AmeU,iVO
F6öN 2289

Zi;n moedel maa(re zc'.'einuisjes
scncon om zD Ce studi-È uan leï
en zijn bro=r ncgei:-;i.. te maKËn.
ívletz: r'i< cen ni.jn cucers zeer
öankDaar, zzt z;j r: i- Íe r:ci'-len-
heic nebben Eeqeveri oÍr uotrr .ue

Lelentt.
ltaa:: cok oF Ameianc uc::cii e:
niet aIl een qeuloond Én qeuJeik'L.
Fl etz: rt**i: zi::n een vcelbaf pekxe
familie. L-= Àmeland is xa familie
it'letz een voetoa.l-oegrin, I edet.,
ÍYlet,z kan goeC voetbal--Len, he.laas
ben ik de ,-1iizonderirrq. f ers l:

probeerde j-k het in Íe Eoal,
maar ik Den aI gauuJ ais il'Jiidert
scheidsrecnter opgetredentr.
IISG I'4ItR ViIÏBAL.
Toen hi j in UJarga kuam te urcnen
volqldëi ltletz 6 avonoen.l-ang een
scheidsrechterscursus. lien leerCe
een aanta] spelregels en qinc:
daarna direct t'de uei in tt.
Het gebrek aan scheicisrechters ba-
stond toen, maar nu nog steeds.
Dnr. l'4etz rieder jaar komen er
evenveel scneidsrechter Di j a.l-s
er af gaan. Dus iedereen die er
idee voor heeft is uel-kom. Vanaf
je 16e jaar kun je ai al- bijrr.
Deze cursus duurt 5 avonden,
u.iaarin men over speli:egeis,
Ieiding geven en anci ere voe-r-:al--
zaken leert. Daarna sl-uit men
de theorie af met een examen.
Dan vol gen 6 stage u,recjstri jden,
uraarbij een scheiosrechter be-
qeI ei der de ureds tri jden mei ae
aankomend scheidsrecirter Coo r
neemt. De scheiosrechter,,solden
recteimatiq Deoordee] d zodat n'ren
de kans heeft in een ncgere voet-
baiklasse te komen.
1'ltG IEfi K.Ie'Ji,[ïl]41-.
lïetz is zouei scneicislechte::
uocr'het zaaL- als rei veldvcei-
k^iUd-L.

l'ilaar daarnaasr heeft hij noË Dcn
vijftaJ- taken aan hei:cndsuurJ
van Ce Friese Voetr'-;a-i 3ond. .c
is nij cr?o ra)lin le-i-cer vctrr
iriesland-l'ccrc. .-t:- ;.s veran;-
uoordelijk vcor ire" :e.:-1en Brr
zei-1en van cà. ZtiJ s,:.e iis: r -,i-
ters. Jaarnaas: i ei c: :i; scneids-
techters voGi v=-c- e:l ;aatu,J:Loal-
en rapDorteuls i Deocrdelen
sc|-r Ëiisreciriers ) oF.

Íw{ff*
of rnaak ecrr
afspraek

B§hi &§ KRffiUËffi
hoof dweg 4 BUREN

M&N§CB fiJ G

/ \lpE ucHTBoEt" 
I
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F



ïevens is hij zelf rapporteur
en adviseert het bestuur vande F.U.B. over scheidsrechter
zaken. 0ndahks de vele aetivi-teiten is hij ook nog csach uanhet Leeuuarder spelràgèf tearn.
DTENSÏBAAÍT ZÏJN. ,

Hoeurel uoetbal zijn leven veor
ïen groat gedeelte vu1l, neemtde R.K. kerk een zeer bólang-
rijke plaats in. ïn Uarga i; hijuoorzj.tter van het kerkbestuur"
Bi j af trleziqheid van de, pastoorverzorgt hij de diensten n Zonu en dan.is hfj gastspreker inde Nbd. Herv. KerÈo ÍYletz: ttíïijn
suders hebben mij opgevoed inhet teken uan dienstbaar zijnv00r anderen. NÍet alleen iÀde kerk, maar in het tetaleleven. AIs mensen je vragen Bm
z.e te helpen moet je dat doenlje maq ze niet afsiotenn ïk zj_eals mi'jn opdracht dat ik dezetgereld leefbaar moet, maken endan niet alleen maar met de mondn.
TERUG NAAR AÍTELAND.
lïetz omschri jf t zich als honk_ iuast: rik heb in mijn leuen maar2 kosthuizen en Z sàho1en qehadr.Ik rdoon en uerk met. veel pÍezier, 

idus ik verander vast niet mee!öïerug naar Ameland? Nee, mooiv00r een paar uleken, maar jebent nool t echt onai'hanketi 3t<.Iedere keer moet je u,eer met deboot over.
ïi: zucht, uraeht een ti jd en
9*n opeens. nAmelander 

§1orger.,fluiten, cjat is het al1er-rnoeilijkstert.

br. wa..n&t*srs

v. D.bRtNlÍ,'

in Let l"nlie ,rr*,/7
Qiíït

h *ui""À
vft he?4kerans*,r 3 fieà.

Spoq3r5-ËAt,{BÉï
[fS cn ccÉ LeKl(E,(
talcje Eorrle

NÍ|FR UW WAEF,|€

A $Effim/I.E

lllll GËt{*oN @Fb
vénWp,,ensÈr 5. ne*. tej ".2.rg€.

HOïEL " CÀTÉ . RE§TAUNÀNT

,,7*fttob,,
Yoor al- uw bn:.i1often
en vergad.erÍngen

Tevens Èe nogeliJicheic

ïh.BBoowce HooÉDwEa l, B{JeG.p{ rru.?8t

H. {-{Ë{vG*T

ï.#tu: **o#

foí

voor een goed en gtzeiiig

N Ë{i -Aív{
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ffimfuwfurewwffi
grrld en gicede raad

van HeeckerenstïËLat 12, lies*Àm

te1: 212r.

amóèementeparh
Ng6-À,ur . vgRDËKsï\AD TeLt 2llg

ffi VËËZTK§HINGEN

J.ïH. MÉTZ
STRANDWEG 12
BURËN

ÍOviSÈ", l- verZi:i,er;nge:r
:rnOnC ar'.:Ce. en i:vpOfhei.,en
::,1 2;:1;:, ,.1.'J.;7

llot lr,lr tTtEO-ïAgr d -w - t
iia een malige voortie:'eidin-:
mosst Geej liiit 1 Oe <omDettf,j_e
otrenen in en iegen li,:idhcrr-,.
Geel Ulit suartte met. :uee ni sut.re
basis-spelers ni. kee:el ie-,à
de Jonq en linksbacï< "larll-ri
Kuperus, teru;iji Ini*t-.itLel"in::n'
lijj-item :riCienaar en r rai-r S i'. , :-rSlra
de oank Dezetlen. i,L< ie qrsrs-
rechter i n oe oersoo: van 'alel
van der uJaI is nieurr; en geiu<kig
in uaste dienst. Tegen Zuio;-:orn
urerci een redeiijk qoeoe ureostrijd
qespeelcj tussen turee rustig Kom-
binerende ploeqen uaalvan Iuj-c-
horn de eersLe nel f I ';evaari i j<er
!Jas en uJaarvan Geei-,-:-t in a,
iyleede helit oe óesr= (ansen
kieeg, die echter ooci snitserr
Jan Brouurer en Arnc iti ori jam-
merli jk gemist urerden ' le 'i-l
eindstand ulas dan cok tÉrecf-r i.
De eerste thuisuledstri j0 uias
tegen het uit de dercje kiasse
gedegradeerde HoogkËirk. i,r j-t
uras de beste uledstri jd van - r:e i--
'dlit dit, seizoen dr e ir, een '1-1
ulinst rr,lerd omcezet aar0r eer.:e-
nutte vrije !rao vaí- -.3::l 3lr:c-:.
ln de eersie :' eift -:ei ler:l-
Uii zien 1-ct urat v.ci sPel i:;
:i- staat ,,3i zi jn cL lj: 9nÈ* ::
doordacht ie K0mDireren. i,r a .le;
A:nelanoei oce-ount ili; r'; et uE'..-
zenden van iar iiou'"t:r na aan-
merkingen op ce -ie j-d.:-i-io l voi-
gens ian Komplimenteside hi- j
aiLeen de keepel maa:) sinrP cr
anesr in ce piceg t.rr var'.luE,ei-i
het overl.e; in r-iet sce .. ircc;i<erk
kreeq nog enkere irii:jr-,e Kan:;Ëi-l
maar de voörsprcng, cie verc j-e;rc
tJas u.rerd t,oi nei eirrdsignaai ms!
succes verDedi qd.
De tueede uitt,;ecstrij: tegen k,:P-
ic:er Friso tr.ias vc;iqer,5 de
Leeuuardei lnr-l:ant a*.i pri;ia
uJeJScrijc. -le ;e:s:È *5 ,r,ill--.er
uJas dat 0o'r-., u=i zc rrar: in i''3i
tt.reede speioee.i- k:ci-r ,.:el- Lj:i i::
Appel-schaars*i-'i:s n'.r':- .lePï -j--,-
f,3nen. ,ie: l.uac u':1;e,= l'. 'l-
*a:Je-ls ;rc'-a* -=-,ö,ju I -n '-.:'---

,scxa en ner-- uas aan,-t:renÈ:'''.ta':,?
de Jclg l'; cerí.eri L-i3r-' ae 1-
neoerlaaq l'rie ; noqeï i-,-i L;E'.'r.----,:i
is.

ï,ac,

ura

&
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DRANKEN HANDEL
€tsnex benzrrretanlcstal fon
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Ueryolgens m0esl er thuis tegenHaulertrrijk qesfieeld uorden uraar-van Geel iLiit voriq sei.zoen tuee-
maal uan uerloren had. 0ok nu
u;erd Geel iri t op Ëen necierl aaggetrakteerd. De lhuisclub opende
noq u:e1 sterk met Ëen fraaie
goal van lintsbuiten Andrre deJlng maar stond binnen vijf
minuten na luree defensievó bl_un_ders alueer op achterstand. liJ a
cie thee een furieus aanvallend
Geel-tíit dat echter zonder ovar*leq en raffinement spelend nietgevaarli jk urerd. Kansen ( Arno l,io1l
turee. keer vrij voor de keeper enJocp Smid vrije trap 0p de lat)
trierden er dan o*k nauu;elijks qe_kreëerd, uaardoor de tkreeàe
nederJ-aaqr ilB dÈ slechtste ued-strijd tot nu toe, een feit uerd.
De vij flde ontmoeting, uit tegentrjiJ-per Boys, uras =r 

-Ëren ,rlaarin
alles .tegen zat. Ierste arri-
ueerden cíe Geel tri t bus jes r fid
aËn interessante snel_le rii doorde Ëriese lr,ouden r Fàs om hai f
::1* ual eigenlijk de aanvangs_
Èi jit t as. Tonder uarming-up
speiend zacht Geel-trit het eerste ikuartier naar het juÍste ritme. ''
itaar naarmate de uedstrijd vor_ fr:erde begon f,eel-hji t het sp el I -

te cjikterene De i:Jilper Boys
speelden alle oallen direkt
hccp eil ciiep maar door voortref-
fel"ijk verdediqrnqsu;erk van de
Geei- Uit, defensie, incluis keeper
il en'e ri e Jong r uBrden de gastheren
niet gevaarii jk. Teruli jl i.edereen
np Amei-ander ooeJ-punten zaL te
u.rachten uiel heL beslissende
eerste doelpunt, vijf minuten voorrret einde, natuurli jk aan de :andere kant. Het al1es of niels
spelletje leverCe Geel lrit de
laatste minuten ook nog kansen
gp maar omdat Geel lrit toen(grurijpeli jk) arhter ,;;; huishieid verlcor het onterecht met
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