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V. V. GEEL I^/IT

Opgerichr mei 1934.

Terrein: Noordwal 0 Buren, te1 . 2537 .

Rekenlngnummer: RABO-bank Nes 13619061g

BESTUUR

D. Kooiker , voorzitter , te1 .2156 / 24OO .

M. Bonthuis , secretaris , te1 . 2732 .

F.t-er Schure,penningmeester, tel .2254.
B.Molenaar, wedstrijdsecr., te1. 2541.
J. r,an 0s, jeugdsecretaris, te1. 2lgl.
J.Oud, 1id, te1. 2276.

REDACT]E GEEL

G"ppy Veltman

Wi11y Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruijff
Jan Kiewiet
Rudi Bioem

Meinte Bonthuis

Jai-: Epping

I,/IT NIEUWS:

v/ÀLGfgLW tïT€(/ i,'+ .r

In deze rubriek willen wlj redere keer

een Arnelander onder de lope nemen die

a1 een aantal jaren aan de r+ai woonr en

vroeger bij Geel Wit heef t ger,'oetbalrl "

Deze maand heeft Lijntrekker iemand be*

naderd die a1 weer 11 -iaar van Amelanrl

af is en in Enschede woonr:K00S MOLENAAP.'

Koos werkt ln Enschede als ;ournalist bii

de plaatselijke krant,is vrijgezel e t. z.iyr

hobby's zijn voetballen en Ierse muz jek.

Vooral het Engelse voetbal r'indt i'oos

geweldig en hij weet er b{jna ook aiLes

van.Dit is precies hetzelfde met Geel 'w-it

want mocht men Koos een vraag stellen
over onze club dan heeft men haasI. 1t)0 Z

kans dat Koos het antwoord weet-.D1a is

ook niet zo ver\^ronderlijk , omciat Kor-is a1

vanaf 1971 alle berichten vari Geei 'ci.t

1n zijn plakboeken bewaard.Het 1s aei" een

wandelende Geel Wit-encyclopedie.

Koos heeft naLuurliik ook bli Geel liit ge-

voetbald en we1 in de volgende elf.tal-
1en i C-,B2-,B- en A-junioren en de

laatste jaren in het t'darde" o.1.';. jaap

Metz.Aan dít elftal heefr Koos ook ce

leukste herlnneringen.Vooral de ul! wed-

strijden \,raren altild prachtrg bv' i''t' ke--

ren tlat er aan bor:rii ts ochtends ee r:

heus ontbijt werd genuttigd.Brood en be-

1eg waren meegenomen en ook vaak gekook-

te eieren.Als tafelkleeri funcioneerde

altijd een voetbalshirt.
0ok- een leuk verhaal is het volgeniie.

Geel i{it 3 was bij Rood Ceei op bezoek en

moest voor de aftrap een minuut sti l le
j,n acht nemen ivm een sterfgeval .lioelle
Nreniiuis voetbalde Loen ook nog bi: Irr,t
rierde en was allijii aan oe ,1 ate kant.loi.l



deze keer weer en terwijl de spelers in
rlr: ;-nlnuut houdlng stonden, liet Roeiie
;zi1ri bekende kr:eet over het velri ro1len.
(rotl die keer toen het derde achter elkaar
had '.,erloren en naar Frisla moest.Daar
z.e í1an de vroege kant waren ging men

eerst richting kantine om een bakje kof_
i,e te nuttigen.Het was vlak voor Sinter-
kiiias en een cassette-recorder met

:<:hriebl en Hupert muziek was meegenomen!

iriat er toen bij deze'relite clubtt gebeurde

laat zich makkelijk raden en zo kon men

írfir ia uur ts morgens een polonaise ont-
waarden in Leeuwarden.....het 3e won we1 !

Koos voetbalde meestal a1s linksback a1-
Irte-wt:i zijn rechterkant beter is.Daar er
i,i l eel i.{it niet zoveel linksbenige voet-
ral lers \,{aren had Koos weini_g concurren-
r:e.Hit heeft in zijn carrière éénmaa1 ge-
sr,:r:r,-i en we1 b!1' een club in Enschede.
ilr' kreeg per ongeluk een ba1 tegen zijn
rriq en men ver:te1de hem toen dat i e pe-

sr" rrord aad .

i,-.ir)s vo€tba1t momenteel bU P.W. (prin-
ses rillhelmina) in het 2e elftal.Hij
heei L daar ook een functie in het be-
il-uur en we1 a1s secretaris.Toen deze

i.lub / jaar geleden zoveel jaar bestond
heeft Koos met enkele anderen een prach-
I ig ,iubileum boek gemaakt.Als dank kre-
ee ze een reisje. . . . naar Engeland.
tie:, kamploenschap van Geel Wit in 1972
'.{.rs een hoogtepunt in zijn Geel Wit tijd.
;rie van rlt., vier elftallen moesten die
.i.i: naar cie wal. te voetballen en het
-ri.ii.i I v,rn Andries zal t s morgens vroeg
rrr i rner spelers en supporters.Het 1e

irríjel s naar- Sparta' I:!) in Deinum en daai:
*'F-: ri he t kampioenschap ook behaalrl .
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De terugreis 's avonds was dan ook erg

gezellig.Juichende spelers en supporters

op de boot,Koos had voor deze dag spe-

cÍaa1 een spandoek gemaakt.

0p het eind van het gesprek komen we op

het 3e e1fta1 terug, want die zijn drie
keer naar een toernooi geweest in Bols-

ward: het RES vriendentoernooi-.Aan deze

toernooien heeft Koos mooie herlnnerin-
gen en wat hij vooral mooi vond is dat hij

mee mocht toen hij niet meer 1id was van

Geel Wit.
De herziende uitspraak van de LEFA vindt
Koos niet meer a1s terecht, want tenslot-
te konden de voetballers er niets aan

doen.

A1s we besluÍten om dit gesprek te stop-

pen (anders had deze krant een Kosie

Corner krant geworden) komen \,{e nog even

terug op zijn andere hobby die van de

Ierse muziek.

A1s ik de hoorn op de haak 1eg moet ik
denken aan een zin uit een lied van de

Dubliners, wat bij Koos en Ameland hoort:

"And sti11 I 11ve with hopes to see

The Holy Ground once More ! "

-L'yatÍoLke*"

'/el*e, ég e.n ,é../
9:d,s ?d*--r1.*tt9d.

Speeldaarom Lotto en Toto in uw

-i§.
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IJe komende tfd zijn de

jarig.Alvast van deze

itrilfrled Bevaard
-wi1lem Bevaar:d

Paulus Brouwer

Edwln Brouwer

.Jan Epping

Frits Kienstra
Rob Kooiker

Wi11em Kooiker

Jcszef Molenaar

Dorus Molenaar

i{endrlk MosLerman 3r"
Bertus oud

Johnnv Oud

Karel v. d . h'a L

Piené westra

Folkert ivi lman

Si nt liicolaas

voigende leden

kant proflciat.

29 november

13 december

12 decernber

B december

28 november

6 december

20 november

28 november

20 december

4 december

25 november

19 december

21 november

27 november

B december

21 november

5 december
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NETEFj"À]{}SE l"f, }AM.ÍS TÀ}I§SBÀ]{E
rekeni:rg courant depoaitots
hypotheken epaa.:rekeningen
fÍnaxlcieringen pers, leni-ngen

f, §sc4 avv r € /í È ty reg,;g,,,{lrrysrc g
burg.rralàastr 2 9163 Uï, §es-À.Belaàd

telr 011!i-22r6
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9i64 KR 
-BUREN.AMELAND

tel.:05191 - Z4B9

Zw$t(s W)-,ATIEó Grí{ I
i',1 a Ce matige seizoarlsr-e;L i-iac

Geei'dlit, 1 drie tnuj-suectri;cer
oc het proqramma staan i1 i.
ioutiqehage, Tr:ibell en Zeven-
huizen. Teqenstanders die a1';-
drie in ci e cnderste;lei't vai rlE

ranqii jst teruq te v j-ncien zi-;n '
Bij volle uinst urt ceze ued-
stri jden zou Gee-L 'uil t' uleer aarr-
sluiting met cíe |<oploDers hp.-;en '
Deze hoopvolle gedachte is maar
ten dele veruezenli jkt ':mdal ce
eerste tu;ee rrledstri;den r'uel ur er-
den qeuJonnen maar de i aats te
uerd verforen. i/l aar meer veroni-
iustend is het sPeeloei l- van
deze serie uiedstrijden. Dit De:i
uJas namelijk bedroeveno slecht'
i-lel spel maken teqen een kuali-
tatief mindere tegenstanoer r'eeft
Geel lJit noq sleeds niet onder cie

knie. Tegen Houiigenaqe ulerc een
!-1 achterstand nog tr:ei omgezet
in een 3-1 voorsPronQ door doel-
punten van JaaP l(ienstra, Ancie
de Jong en lilessel Brouu'er. ii''ae'i
daarna tr;erd Geel idit met de !uE
tegen de muur qBzet en kon 5e
voorsprong met veel moeiLe tcl
het eindsignaai verdedigd uoiie.i '
De ',redstri jd Geel ttli t Ïolnelt
bood ook al niet veei kijkqEníJt
maar aangezien Iolbert totaal on-
gevaarlrjk \ras kon Geej liJit een
regelmatige 2-C overulinning be-
hafen door cioeiPunten van JooD
Srni-o en Bertus lud.
De laalste thuisuedstrijd le:en
het uit cJe Groningse Ucetbai;or:d
geprcmoveerde Zevennuizen uas de
grootste teleursteii inc van dit
seizoen. fen rueiniE !3n-rctiveelC
en fut.l-oos sPelend Geei Uit
(pakmaken, afscheiC trank ?')

mcest het ini-tiaiief aan de qas-
ten laten de zelfs rrlisten te
scoren. iier. sloroffensief van
Geel- 'u./i t uras tYPerend aan he t
nrankc van GeeI 'dlit van de laalsle
tljci: het niet kreëren van karsen'
ilopenlijk nag *leei- rLlil de iaa:-
Ii-jxse oofevinq na de uinterstoP
u,eer meenaken uaarci oor ar uJeei
u:at !-neei punten verzareld kr:nnel
uic iien

.rer(praaÍs 3,À. L-JM r. [t i- -AI\ I
iJBrqn RenoersweJL.t. 4?7x^ '
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HALLUM D - GEEL WIT D

Zaterdag 9 november moesten we uit voet*

bal-1en tegen Ha11um.0p de boot kwamen

de C-junioren bij ons of ze een speler

van ons mee konden krijgen en dat werd

iohanBekius.

0m tien uur zou de wedstrijd beglnnen.l{e

waren a1 om 9.20 uur i-n Ha1lum.Om 10.15

rrur begon de wdstrijd.

Het eerste doelpunt was al gauw gezeL

door Michel , 0. 1 voor Geel l.{it . Vlak daar-

na had Ha11um ook een doelpunt en 1-1

was het,we speelden op dat moment niet
best, maar we hadden in Timo een goede

keeper, die ons voor een achterstand be-

hoedde.

ir'e speelde nog even door tot de eerste

neifi afgelopen was.We dronken de thee

op onder een donder speech van onze 1ei-
iler-.Daarna begonnen we aan de tweede

helft.Na een tijdje scoorde Steun Beer

( =5r1vta ) I-1.
Dat kon Halluin niet op zich laten zitten
en doordat Timo niet oplette scoorden ze

dus 2-2. \rye wl1den graag winnen en Rl-
chard scoorde 2-3. Het laatste doelpunt

werd gescoord door alweer Stteun Beer

2-4 en dat was de eindstand.\{e moesten

nog lang wachten want de boot ging pas

om half 2, dus hadden we nog tijd om een

patatje te kopen.Daarna gingen we weer

naar huis.

De dames van D1.

hotel- ös lonq
bondshotel

wàpen vÀn Àme[ÀnÖ"
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nes
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...dat Geel Wit 5 voor haar uitwedstrijd
het vervoer zelf had geregeld.

...dat dit vervoer uit motors bestond.

. . . dat Toon van Klaas ook genoodzaakt

L/as om op zo'n di-ng te klimmen.

...dat Koos op de terugweg een lekke

band kreeg.

...dat hlj daarom op 18 december gaat

trouwen.

ai zuvbouw-.ond.erhoud.-verbouy

xt8owewe6 í5
BUEE,N- À,Vl

ln d.J.oprtics - cn horeoa -
produktem

P0LImHEG 1 - gt6' J§, §ES-rilEIÀIrD

uwe
ttàvL€ er $tEM

I(ARSALOX

Ferrc Kerugrrea rer: ut&

§x

. . . dat Geel ldit 2 bovenaan

...dat sommige senioren a1

fenen kunnen gaan voor de

op 13 december.

...dat de mane-gezichten volgende week

op kunnen.

...dat er zaterdag 5 december geen ouri

papier wordt opgehaald.

...dat dit niet verant\,Íoord is.

...dat op 12 december een ieder cie kran

ten uit heeft van de afgelopen weken.

.. .dat we een iecier plezierige dagen

toe wensen en dat a11es weer rustig ver

loopt .

staat.
aan het oe-

play-back sho
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GEEL WTT 1

TILPER BOYS

FRISO
HOOGKERK

HAULERWIJK
ZUlDHORN
S.V.OERTERP
GEEL WIT
ZEVENHUIZEN
HOUTIGEHAGE
NIEIÀ' RODEN

TOLBERT

GEEL WIT 2

GEEL WIT
TRYNWALDEN
0. N. B.
BERGi]}I
JUBBEGA
S.V.OERTERP
H. OPEINDE
ZWAAGh'ESTEINDE
.1-T IÀI TE

DRACHTEN

ÍrTm aUI1LL 14]. 1 J

TRYNWALDEN

DE WALDEN

SURHUISTERVEEN
OSI
ZWAAGWESTETNDE

STIENS
GEEL \.\rIT

ST. ANNA
\^/ARGA

DOKKUM

NICATOR

GEEL I{1T 4

U-r\.5.
SURHUISTERVEEN
tr\/n
GEEL W]T
H. OPEINDE
LEEL'li{ARDEN
DE WALDEN

BERGL1M

FRIESLAND
STlEN:i
ROOD GEËL

':.) 2 hTTNSTPUNTE|i iN MINDERING GEBRACHT

aa 1
LL_ I

l2-4
1 1-B
10-9
12-9
10-13
7-9
8-L2
5-B
6-15
6-i5

VT

)) _1

19-14
29-15
lB-22
i8-16
16-19
72-13
15-i7
1a 1a

t4-28

\/ T!

2 r'-71
25-16
_t/-L>
21-18
1t tQ >k\
L t - LJ )

17 -16
16-17
11_)')
7s-20
10-23
lt-42

Ii T
VI

_1 i-o
29-t3
19-1 1
1n 11

19-18
t6-20
20-23
r6-23
29-32
l6-22
70-46

GEEL WlT 5

LEETfuARDEN
OSI
DOKKLIM

FRIESLAND
GEEL 1.!'IT

M.K.V.'29

GEEL 1,íIT B

K0LLUIVI

V. V.T.
GEEL W]T
AN.]TJM

V. C. R.
RIJPERKERK

GEEI- I,/TT C

ZWAAGWESTEINDE
BLAiIh/ WIT '34
DR. BOYS

GEEL WIT
B. C. V.

GEEL WIT D

h'. \d, S .

S.S.S. I68

GEEL WTT

0s1
HALLTIM

BEETGI]M

GEEL W]T E-1

S . C. \EE]\,}íOUDEN
HARDEGARIJP
FRIESE BOYS

DE WALDEN

GEEL W]T
RIJPERKERK

GEEL WIT E-2

LEEWARDEN
GEEL \,{]T
STIENS
LEEUW. ZWALLI/EN
F'RTESLAND
WARGA

B-13
B-1 1

9-1 1

B-10
9-10
8-B
a7
a1
B-6
8-4
B-3

GS PT

B-13
B-10
B-9
9-9
7-B
B_B
B-7
B-6
B-5
B-4

GSPT VT GS PT \'' T

o-l ? )1 -i
9-1 1 20-i
8-10 21-1
7-B 72-l
8-6 17-1
9-2 9-3

GS PT \,i T

8-i4 22-3
B-11 i8-8
8-10 25-7
1-6 11-1
9-5 15-i
ar--?o-L )-a

GSPT VT

6-12 22-3
7-9 16-1
7-8 12-1
7-3 10-1
7-2 6*2

GSPT VT

9-t4 63-1
7 -l.l 27 -9
B-10 37-l
9-B 27 -'_
B-5 24-:
7-0 3-1

GSPT VI

9-18 s0-:
9-t3 30-l
9-10 47-"
9-7 t7-:
9-6 i5-:
9-0 B-(

GSPT V:

9-16 73-
B-11 20-
9-10 39-:
B-9 22-
B-3 10-,
B-1 r" 1-

7

5
4
B

5
7

2
3

a

4
aJ
e

,)
2
5

2
!

4

GS PT

2 10-18
2 9-t4
2 9-13
2 g-rt
4 9-8
3 9-B
3 9-B
2 9-B
2 9-6
3 9-4
s 9-0

GS PT

5 8-16
3 9-74
c o 12
.J O_fJ

4 B-i1
4 9-B
6 9-B
3 10-8
/, o_1

5 9-6
4 B-4
5 9-L

2
2
2

2
2
2

-g_
a



BeeruueLurc tv
Het bestuur wi1 langs deze weg de vo1-

gende mensen feliclteren;
ERANS, MARRY, HERMAN EN ERIK

met de geboorte van hun zoon

JAN -P lETER

JOZEF EN DURETHA UOTENAÀR

met de geboorte van hun dochter

JOSE.

0p zaterdag 13 december vindt de jaar-

lijkse feestavond plaats in de Boeg te

Buren.Het programma staat nog niet he-

1emaa1 vast maar zeker is dat er weer

een play-back show komt voor de 5 se-

nioren elfta11en én de B- en C-juni-

oren.

' 0p vrijdag 30 oktober hield Geel hrit

een klave::jas-,sjoel- en bowlj-ng/ke-

gelavond in De Boeg.Deze avond was

voor a1le vri,jwÍ1ligers van het afge-

lopen seizoen.Her is een heel geslaag-

de avond geworden.

+ Op 26 en 2J december vindt het jaar-

lijkse Geel Wit- zaalv oetbaltoernooi

plaats.Noteer deze data vast'

'l' Het oud-papier wordt niet 5 december

opgehaald, maar 12 december'Het e1f-

ta1 clat dit za1 doen is GeelWir 3 '

'r 0p 9 december is er weer bestuursver-

gadering, lerwijl op 16 december weer

een leiders,/traínersvergadering is'

h*i.,"à
uao hepciercnslr 3

HOTEL . CAFÉ RESTAURA}IT

,,9" J{l,oh"
Yoor a1 ur brrrilofteu
en rergaderingen
Tevens èe nogeliJkheid
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VERZEKERINGEN

J.TH. MEïZ
STRANDWEG 12
BUREN

odviseur in verzekeringen
fjnoncieringen en hypotheken
teleÍoon 200ó
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In de preventiei<ranl vc.r spcr_
tend l.Jederl_and lazen ure enkeis
v0or de voetbalspoti lelanqrijke
dingen 0ver het v0orkc,.qen u=.
b1 essurrs.
Cm alies in'e'en krant. t,e scnlijuen
l- eek niet zinvol daalom hebben uiebesloten orTl per kranl 1of z
onderdelen te publiceren.

19 W;DE,U RÈceuS -Blessures bliii je het best de baas als je je aan
alle regels houdt!

Train regelmatig; bouw conditie rustig op.
Doe een goede warming-up voor trainen of sporr
Doe daarnaast minstens 3x per week rekoeÍer
gen.
Sport in goede en schone sportkleren.
Let bij sportschoenen op de vorm van je voet er
ondergrond.
Draag altijd beschermende materialen - ook bij
training!
Gebruik niet alleen je spieren, maarook je hersen
Ken je greÍrzen; neem alleen risico's die je kunt o
zien.
"Fair play": eerlijk duurt nog altijd het langst.
Vezorg naast je maag ook je lilf.
Klachten of niet fit? Dan niet sporten!
Vraag tijdig sportmdisch advies.
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*c t8Zlr nc 'r1 :. re- -;{ sDorten Dete-
Kenx a-i iereerst: ?eleideii jk aan
rreginnen met sDsrten.
:e.l- anqrr jK aaarDi j is Ben goede
t:aininqsc:DOuru. :'€t opDout!an van
le conditie íïi0e: ianqzaam en _ae-
ieiderijK ver-Looen. ir moet sieeds
evenuich't zi-jn tussen ins anninq
en rust. hia eert inspanninq is Ër
rust rrodiq vooi nerst,ei van ne t
licnaam. Eelasling en herstel van
nei lrcnaam is een functionele
eenneid I De intensiteit en belas-
tinq van de traini-ng moelen aan
de traj-ninqstoestand van de spor-
ter u,oroen aanqepast.
Traininq,
[1xe sDorter moet proberen om de
training zo goed mogelijx op zich-
zelf af te sLemmen. Anders gaat
het 0p een qegeven moment, fout.
Blessures kornen voor omdat iernand
zwaarder door de lraining belast
uordt dan zijn of haar lichaam
veroraeen kan. In biessures komen
r:ok voo r omdat onvol doende o f
veikeerd getraind u;ordt, zodat
ret iicl"raam niet tegen bepaalde
oelasti-ngen kan die tijdens een
uJBdst,rijo vcorkcmen. .ie ricnt-
iijn is dLrs; train regelmatig,
maar niei 0vercreven langduriq.
t-et is oeter 3 maal per trleek een
nalf uurtje te trainen dan 1

maal 2 uur.
ir zi jn maar ureini g trainers cie
iedereen inoj-viCueel goeC in de
qaten kunnen houden, dus zu1 je
nei ook zelf moeten doen.
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onderlinge
Brandwaarborg Maatschappij
'AMELAND' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied.

Br1 ons deelt u mee in de winst

Int'ormeer vrijblijvend oÍ'kom eens langs.
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ïjn:ige t;c. 6e1eàen stcnà in he"r :::e-

àactioneei com;tenraeï ïeir c-8 ;ee;-
:+a,rder iloura:t te leze:: iat c* 'roa-

Eien?Íerper -bij ae ueastr-.í .+ e*e.::l:-r:t'"-

ilpr*s aiet "nestraft ECli :ltce;Éïi

wcrdea, maaï riat +r vou.r :relt e+:-

stancb*elcl sou iaoeter: .'uiorcre:l ;*l-.*-
richt, omóat b; d.e 6eesier: i:: :i e-

öerland en E::.ropa traà ',:a:.;cer 
'.;e*

sctrud. en he* (reotisig::aal ha-i ..e-

SeveÈ voör een effectie're €!el:pe*:

var: iret voetbaivanóalÍsne. In eer-

ste instantie 3-i§t d.it een nc.;e,l

c;mieche benaderingr vcorai cnie"t

op het ogerblik .1&n d.e publicatre
va:i }:et artikel nog niei bekeni-

was öat d.e EurcBeee Yae*be1 ïnie,
le ene onzinnig* strafmaatreg'e1
óocr de anàere gou verva,ng€rrr riear

**e1 uet het voor rie ideerrland.se
-,'oetballiefbebber p3-ezierige {,e-'-c-;
dat het nationale e}í'ta- Ber:,;ï is
van het bereiken ven de eindron-e
van tre'i; ioeraooj- on het ifuro;-*3e;

se,mpi.oensche"p. .r.chteraf b1 eeii, Ca-i

d.e schrij-! er vafl het genoemse arti:-
kei, ik meen C"ai het hoofc.rec-ec-te':i:'

i.ioord.eans uas, net z:j:: si.rgges'íie

r;;ke}§k opiiraistj.sch is geweest. l:r
èe sta":rdpunt-nl"paii:tg t.&rvr iret p=e

biees van het voetbalvanóali.sue is
noch b4 d.e L.iij.f.3. aoch bfr d.e r:;-:;s

overheia ook aaar óe gerlngste r:1-
zi*.ing opgetred"en. Ieióe iastaniles
bi:jven cre ve=arrtrsooràelijkheii. voor
cróe en veiiigàeid. op en om àe -rel-

ie*. op eiiraar aischuiv+n en pic",,e-

rer:. ;rard-nekkig àe xos"rer: d"ie ee::

eÍíec'cíeve bestrSd.ing van het euvel
c'i ,;e anaere perrl ë:.' 'I; !.,err"re*eí,.

!r) aichzel: ie íai na Í.oaJeei .aïe:-
j+'r.."eid en ver:r*iing a; een ;"r*.i.:..:i_
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billkbaa:: fLeak"e èat uet bet e1j-uiue*

:aïi Yatrr e*n rslatief hlein aan*al

ret!Óraaiers èoor ruid'Óel va'n een è::!-

re Basjesregeling, bet Prohleem oP

te loo*en Ís' l{en hljift óe rroÖrkeur

€:evën aan het bestriióen Y8§ &e synp

ïomeï: "pove:: het otrlsporen ell aanpal*

ken varr &e oorzaJcen' }ie La^atste

moeten aiet geroeht worèen in bet

faien va:: clubbestur:ràer§ en Poli*

tj-e die nièt bard geaoeg teg;en èe

vand.alea en reLschopper§ aorrden op

-breèen, l&aaJr in het rreiaig roosklell

rige toekosstperspectief èat d-e sa-

uenlevi*8 aa,:: tienduiaeuóen jonge-

reïrr vPorai ia oe grote steóent te

bieóes heeft. Àls nea óaarn'aast coe

staieert Öat in opvoeójxg' onèerraiis

en r,'orpingawerk hoe larr€;er boe Ïoeer

d.e ','Íg,ag wai het kost"ea vat iret

in fina,acieel o5:aicbt oplevert al*

aooralagigevend vordt gezien' àan j's

ae-u 'ccch nj-et verwouderlijk &at vele

joageren rich al bli voorbaat uitge-

ra;:g;eerd gaan voelen en in vaad'alis

ne er:, crisil:a].iteit Öe en:ige eog6-

lStrJ:eéen zi.en aich te laten gelèea'

iiet is zonóer Íleer èuÍ'àelSk d'at een

Pasiesregeling e:: strenger ën veei

vuld.iger politS-eoBtred'en hier gs'err

eoelaag bie&ea'

;.:aar aelfs over scie{inop}ossing:en

-i<lLnnen d.e ii'§'1tt'3' en ëe verantgoor

óei:jke iainisier het niet eëa§ vÖ:e'

relr. L
:iu àe i::aeràaaà irreële s"raí' Yar:

-,-e C-3 ':-eëerlaag v-rij'r*e} te niet ís

ged"aa:r, vaLlen re':r óe zijd'e va^n d'e

i'.,. .'ir-7. Ï)àÏlilf'rI;ik h'eienaal Eeen

zi::nige Baa-EreËelen aeer te veniaeh

ien, l:c,:r* wie aelfs óoor schaàe en

scha;iGe niet w:jr uo::àt "..1..'
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In Cr.e ,*inier t87-l68 organiseer.
Àï ÀneLanC een tientai closslop,
in d.e bossen vaa het ei:-anè. uil.
tuee rrleiien zsu .er j open orrer 

=erpectievel_ij1.: J en , kiloneier .ror
ó versch.il-}eni.e ca-i;e3:orieënr

- aeisjes *i;ct 12 jaer
- ueisjes .i/alr. 12 tot, 1c jaar
- v=ouuen bol.en 16 ;aar
- jongens to,u 12 ;ax
- ;cngens rra,n 12 tot ió ;aar
- ia4nnen boven 16 jaar

In elke categor5,e ..am rnen j:iezer:
r,/3or 1 of g kilooeter. ?er catel;
rie en per afsta::d sord.t een kia
meat opgemaakt over a}le loperr. ,

eet bepalen .ran d.e einorarrgschi-:
kiag te1len d.e 6 beste prestatie
Cm in d.e eind.rangsciuiiÈin; .ue .,._o:

d.en opgenoaen, noet men r.ue aan :

stens I crossLopen èeelneraell. ïcr
d.e ind.eling i.n een 

"categolie 
is <

leeftÍjo op 1 d.eceuoer 199? bepat<
iut'ie in haar of z:jn cate6orj.e ove:
6 .lopen d.e beete, dus snelste t:_lc
noteert, Í.s lrina(a)r(es). 3Je piae
in d.e eiai.raagschiliking vrord.t i::
be.ter gegraveerc, d.ie besch.ikbaaz
worot gesteld. rroox ied.er cie min-
stens s crossiopen -rolbrengt,
.r.,e c:osslopen vc,rd.e}:. geiroud.en op
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Beste Sportvriendeno Fanrilie,
Kennissen.
[1et mijn voet gaat het PrÍma

maar hopen dat ik na g december

ueer mag loPen en missien uaet-

ball en .

Graag r,,i1 ik iedereen bedanken

voor alte belangstelling"
FruiLmanden, kaatten, brieven
en tekeningen.
Hartstik" E bedankt

Iddy Beijaard.
lok bedankt namens mi jn cluders I
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