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Un paa= seken geieien wèar ut d.rék in
d.e raad"saal fan ut gemeeatehr:"ss 1n

5a11us. In d.at had. sien red.en, want

ut "uoatd.eboek fan ut.Anelande wotdde

offisieel overhand.iga ari oe b'.rrgenees

ter en d.at waar rvel everr d.e ;loej.te
Hesrdech. l{e hèwe ut allegaar in d.e

lreelrwarder Oourarrt leze kinnen.
ïniussen is d.e eerste oplaag fan b00

woaldeboeken al uutferkocht, want d.oë

ond.ergetekend.e bij Jetta foor de tónne
bÉ,nk fersheen ori tlr1 exerrplaar te liope

heeg ie nul cp ut rekest, I,at waar

n:iet u-u heel groot probleen, want 1

oagen 'l ater kwa^sme d.e b'r.i:gemeester,
gethouóer Xre Boer en Pblus }iolenaar
op de BH§ de klas binnenbroeÍ ze met

wr stapeltje fan i lroald.eboeken i'oor
d.e skool-. Dat lraar fansëlf un mooi.

gebaar Ín ii: *in daa ok maar meti§ns
in èe eerstfolgende aaatsxappijleer-
les over ut Àneland.s fur ut bíoar óeboek

begonnen. Ie jer:gcr fón ut best j.ntres-

saJct, Éa&r doë ik se uri skriefopd.racht
gÉurr begonne ur un paar te mekkere

àai: se nooit Àpeland"s praatte. §owats

is faflsëlf un serieue probleera. ïk hèw

ut ,:plost deur o.ie gasten met u.n Sme-

lanrrslal-ige leerling sa*:enrderke te
1ater. I-tc hër.l ut verk nog nÍët hekeken

saar jrl tr,rj.efel ur niët an of ur sill*
best un paar leuke stikken bij weze

foor d.e ekoolkrant. Iat eíl cie geneen-

teraad liel f$n f5.ene, van't èeer fiene
se oat ui À:aelaads fooral bru-.:.kt wolC.,.,

noet cn ut onder'"*ieÉJ ir:' ut !'ries te
kere.
Jou kinne je fansëIf ok affrage of c-e

Geei '.r'it}=ant u:Í liat nee kin.Ui \.:aar

nj.srien niët sorn gek id.e* on artice*
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len r:ver ecu'i; *;aelander ond,erwerpen

of ferslaà:en ían 6;eheurtenissen :{€aï-
in ui ur echï op sien Anelaad.s fan-
d.eur skeurt in ut Sneleleder d.i-alect

te sj<ïj-eve. 'uii silr d.i-nk ik, r*el niët
de bed-oeii-ng fan d.e sa.mensieller -
Snton fan "ii5ter er: rrene - 1'Í€€5t hël.le

C.at ui iioat d-eboek ut gebruu.k ía:: 6e-

srre.ren É:eelano.s stimulere §oÏLr ut
kcnt ut uateini.eleke d.oël, ut bervare

fan *;nelanrlse voalde en uutd.rukkin6e,

fansëli' uel 'ue goiioe.

Às r:e'uverker fan un foetbalblai- bin

;e nije,3iereci: as r*! ok uut de foet-
bal-}er! iin soad uoatd.en in ut 1'*oa-

d.eboek opnonen bj-nne. Fan Anton fan
"v,tter herinner Í!r mf niét d.at ie
ooít un bal rese liinnen het, maar iën
fan d.e ts?.-)ep netwerkers, ?öIus fan

lo0we Jan FbLusr !rà&r in ej.ea Jonge

ja=en rrn aonster in ui cioëlr èus ie
hed.d.e ïrat Ser1,;aehte kirureu.Eerliik g*
sèèè fieL ut xij uat Óí. Jou rinne fan

sëlf niët feru'ac--te d.at alle teugen-

wocrdtge foetbalternen ur in olnoraea

bÍnne; d.at kin all-ién a1 niëï uut un

ocgpunt fa^n fatsoen. §t woal ó hónne-

lul staat ur dan o-. tereeht niët in.
ï'I,aar ur binne ok r,:ri soaÖ r+oal d.en i.ie
ncu niëi of ,';na Ï1iët meeï 'oruu-c;

Holddesoas penaltie, bek, af seid.,

friekik, rrj-aío'-:r. !íe binne fcl-ge:rs

de sanensteil-er niët Anela.::d.s JieïloS

r.reest. iiel s*iaan cLe r,loalÖea liieper
l"n i'-l-Íe;ea<te kieper ur i.n, naa= àat

het Pblus fe,nsèiÍ bedoeht. À1 ne-b a1

stel-t àe i::;a::aq;e I'a:r g.e foetbal sp.11"i

an ce r{.rie-enceï ',ioat d.ens}iat ni'dt feu].

foo::. j;eaï noe-i: -t:,,i me-i, ieve, inaa:: de

'r,,aard.ering focr ui; i+erk ían rulton Oud

1n sien :netwer"r-'ers is rry niët :riai"e:

O[l r
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GtrLWIT I NIËín/S
Geel Wit. speelde alweer twee wedstrijden
na de winterstop, waarvan de eerste thuis
tegen mede koploper Friso. I{erd in Appel-
scha eerder dit seizoen met 1-0 verlo-
ren, nu speelde Geel l{it een verdienste-
1!jke wedstr{jd die in een 1-1 stand ein-
digde. Het was Jaap Kienstra die beheerst
scoorde nadat Geel l.{it op achterstand
was gekomen doordat een afgezwaalde voor-
zet in het doel belandde.

Nog genietend. van de naweeen van het
Geel Wit feest j.1. zaterdag vertrok
Geel l,{it voor de eerste uitwedstrijd in
19BB naar Haulerwijk. Onder(onverwacht)

winterse omstandigehden probeerde beide
elfta11en met veel inzet er het beste
van te maken. Maar op een besneeuwd ve1d,
wat na tien minuten was omgetoverd in
een modderbad, viel dat niet mee. Hauler-
wijk kwam voor de rust op voorsprong en

vergrootte dle in de tweede helft na een

blunder Ín de Geel Wit defensie. Geel

Wit kwam nog we1 terug tot een 2-1 stand
na een doelpunt van Arno Mo11. Een gelijk-
spel zat er echter niet meer in, alhoewel
dat we1 verdiend geweest zou zijn.

J. K.
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0ver spctti<ieding is veel te v€r-
tel1en. Vroeqer maakte niernand
zich er druk over. Een hemd, broek
en gympies en klaar uJas Kees.
Teqenuroordiq ligt dat rrlel even
anders. Ucor praktisch elke
sport kunt r-r nu aparte klding
kop en n

In hoofdzaak heeft sPortkleding
2 functies:
1 . het opnenen uan zureet;
2. het vastnnuden van lichaams-

u:armt e 
"

Eehal-ve he; materiaal zi jn ook
naq een goede pasvorm en slijt-
vasthei o belan ari jk 

"Spcrtkleding moet lekker zitten,
volcioende seuregin gsvri jheid
geuen en vaak geuJassen kunnen
u.rorden. UertrsLtt niet op de ëIàFl-
geeeuen maate maar pas de kleren
voËr U ze koapt. De beste kleding
is van kai:oei:.
Ueel menseí"r leoefenen tuee of
mear spcrien o l'latururli jk kunt U

moeilijk aiiemaal verschillende
kleren kapeno Belangrijk is
ecnter daL l-i erop 1ef , dat Urrl

ondergoeci vocht kan oPnemen en
oat de bovenkleding afgestemd is
op de spor"t, bijvoorbeeld u.rind-
of u;aterdicht.
De. spoitkousen rnoqen niet door
elast,iek opqehouden uorden, maar
met klit- cf veterband. Te strak
elastiek ir: Ce kousen bezorgt
U kramp.
Gaten of stoppen zijn uit den
boze, uant za krijqt U snel
bl aren o

Kousen mËeï.er.l goed vocht op
kunnen nÉinen en daarom van ka-
toen of ucl zijn gemaakto Sommiqe
kousen mceien na aanschaf eerst
geuassÈn ut:rclen !m ze zaclrt te
maken en bLaren te vcorkomen.
i\ atur.rrli- {k mret il alleen sporten
in schorit sportkleding.
!"ia ieder gecruil< de sportkleren
uassen an nie"u vr:i1 of bezr.geet
aantreki<en ï
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',' De feestcommissie wi1 een ieder beda

ken voor de manier waarop de afgelopen

feestavond een succes werd. De opbrenp

van deze avond was + f 2500,-.

'l' A.s. zaLerdag komt het eerste e1fta]
in Buren om het oud papier op te haler

Dit is dus 5 maart.

'i' De activlteiten die het bestuur voor

de wlnterstop had gepland zijn niet zo

goed bevallen door de leden. Er werd e

zondag gekaart, de andere zondagen wel

den afgelast door te weinig animo en l

voetbal.
De spelregelwedstrijden werden een f1o1

A1leen de B-junioren kwamen opdraven t

onder leidÍng van Ys de Jong werd het

best nog een zinvolle middag. 's Avon<

voor de senioren bleek er niemand te
zijn, waarult niet mag worden geconciu-

deerd dat de senÍoren nu a1le regels :

goed weten. Hopelijk een volgende keer

beter.

* Afgelopen dÍnsdag 23 februari had hr

bestuur v/eer een vergadering met Ameli

dia en de F.V.B. over allerlei zaken

het voetbal aangaan. Deze nu jaarli-jks,

bijeenkomsten blijken uiterst zinvol te

zijn.

'k Het bestuur hoopt dat a1le e1fta11e

na deze wlnterstop weer met frisse
moed er tegen aan zu1len gaan en wens

een ieder een sportieve Lweede compet

tie he1ft.

dnoq is.Ëenij
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GW FaESTA\IOND

De jaarlijkse feestavond van Geel l{it
glng met 14 dagen vertraglng dan toch

door op zaterdag 27 februari in de Boeg

te Buren. Rond half 9 kon de voorzitter
van de feestcommissie rond de 230 men-

sen welkom heten, waarna met een kwis

werd begonnen. De kandidaten \,{aren Jan

MetzfGerda de Jong, Paula Metz/Bernle

Beyaard en Foppe Metz/Aukje de Boer. Er

werd begonnen met een 1e ronde, waarin

a11een vragen moesten worden beantwoord.

Na deze ron<ie r.ielen Jan en Gerda af .

Tussen deze le ronde en de 2e was er

een pauze. In deze pauze traden eerst

de B-junioren op van Ys de Jong. Ze zon-

gen live een nunmer van het Shanty-

koor met al1een een andere tekst.
Na dit zangnummer werd er door de spreek

stalmeester een nÍeuwe arteÍst aangekon-

digd n.1. een goochelaar, onder de naam

BERTRINY. Deze goochelaar bleek onze on-

vervalste l{opke Veenstra te zijn. Wat hij

deze avond aan acts liet zien zal zeker

niet onopgemerkt zijn gebleven van ve1en.

Hierna begon de 2e ronde van de kwis

met de twee overgebleven paren. Het was

nu niet a11een maar vragen beantwoorden,

nee, er moets nu ook gezweet worden.Zo

moest men o.a. drie paar schoenen ult
de zaal halen, maat 45. Er moesten vijf
kopjes thee verkocht worden, vragen be-

antwoorden uit de krant, adverteerders

uit deze kranL opschrijven, de uitslag
zeggen \ra.: twee competitie wedstrijden

van deze avond te weet zien te komen.

Na B opdrachten en vragen was de stand

tussen beide paren gelijk en moest een

spiraalspel met bal de winnar opleve-

ren. Dj-t werd uiteindelijk het paar Pau-

1a en Berni " ,/
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Na de grote pauze met verloting kon-

den de 5 senioren e1fta11en hun kunsten

laten zten. Het 2e e1fta1 mocht begin-
nen en deed dit d.m.v. een oude school

klas waar maatschappijleer werd gegeven

door een zekere meester Oud. De moppen

van de meester waren erg 1euk.

Het 4e e1fta1 bracht vervolgens het ou-
de programma Top of Flop ten toneel. Er

werden drie nummers 1i-ve gezongen. De

jury, bestaande uit Hessel, Barend en

Joop, kozen voor het carnavalsnummer

van Arie Ribbens. Dit prograrnma stond
onder leiding van Herman Stok, door ve-
1en herkend als onze voorzitter.
Het 3e e1fta1 was aan de beurt en bracht
een medley van mee zingers en hierna
bracht het 1e e1fta1 een echte ttWedden

dat" o.1.v. Jos Brink en Kroepoekje. De

eerste weddenschap was van i{i11em Kooi-
ker die durfde te wedden dat Harold Ku-
perus a1le navels herkende van de selec-
tie, daar hij niet zo groot was en a1tild
onder deouche tegen die dingen aanstaar-
de. Dit lukte Harold dan ook. De tweede

weddenschap was van Wi11em de Jong en

die durfde te r+edden dat keeper René de

Jong a1le achterkanten kon herkennen van

de spelers \.{aar hij tijdens de wedstrljd
altUd tegen aan keek.Dit lukte net niet
en de tegen prestatie van Wil1em kunt u

de eerst volgende thuiswedstrijd bekijken.

Het 5e e1fta1 bracht tot slot het nummer

van André van Duin ten hore:"Kom mee

naar buiten a11emaa1". Het regende echt
op toneel en er was ook een heuse hout-
hakker.

Na afloop werd er nog gezellig gedanst.

WEGHffiffi8ffiG
pÀ§$&6§ERS§!E?CBTES B.V.

REESTEG 4, 9163 GV NES/AIíELAND

Telefoon:
2OOl : inlichtingen vertrekÈijden
6t I t: reserveringen en verdere

infornàtie

t--f- De feestcommissie.
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De wa1 Geel Witter is deze keer Oeke

Brouwer. Oeke is 39 jaar en woont a1 bij-

na 17 jaar in Bolsward, waar hij onderwi,j-

zer is. Oeke is getrouwd met Rosa Kien-

stra en ze hebben 3 kinderen: Jacqueli-ne,

Angeline en Dirk(Dle vast een goede links-
back wordt.

'k I^/AAROM VERLIET JE GEEL WIT ?

In L976 vèrliet ik Geel l{it. Daar waren

een aantal redenen voor:

-5 jaar elke 14 dagen op en neer naar A-

meland en nooit een thuiswedstrijd, dat

begon steeds moeilijker te worden,

-a11een in de vakantles kon ik met de

ploeg mee irainen en dat is natuurlijk
nooit de bedoeling van een team-sport.

-het net- niet kampioen worden( dat ver-
rekte Stiens)en ik wilde we1 eens zien

of ik via R.E.S. ook in de 3e klasse uit
{5: voeten zou kunnen' 

-B-

I
f\,{AT WAREN DE MOOISTE MOMENTEN IN JE G'V\

I

'LOOPBAAN 

?

Mooie momenten beleef je natuurlijk ere

veel in het ve1d, maar toch ook daar bur

ten. Dat laatste is misschien wé1 zo be-

langrijk en ik denk dan bv. aan:

-het bij elkaar schieten van u'eer eÉril

nieuwe mascotte op de Börekernis ret :an

tje en Wi11em,

-het werken aan de nieuwe boxen(een voe-

gende onderwrjzer ?)net na af1oop halve

haant.jes,

-een half jaar voetballen met het +e ei:
ta1 en Piet van de melkboer nog eens

treffen -

Maar ..,oetbai prestailes, beielenissen en

momenten blijr.en je natuurl5k ook goeri b:;

-de 1e wedstrljd voor Gh 1 Lecen Hol-r.'erd

op liC april '64.iUitslae 4_i r.,rc:- o;r:;.

- het icampioenschap van Ce 2e klasse re-
iri:aid Leqen Sparla. t4-.J-

rc
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Eerst in de auto van Bolsward naar de
pier en dan met alle Geel Witters in de
bus naar Deinum. Na de wedstrljd zorgde
Yske voor Berenburg. Terug op de pier
vertrokken de spelers en supporters met
een vo11e boot van ome .{ndries naar Nes
en wij gingen weer naar Bolsward. We1

kreeg ik nog enkele flesjes gerstenat mee
voor onderweg(gekregen van dat mannetje
van Land en Zeezicht).
-de 3e keer dar we speelden tegen het
Noordelijk Militalr e1fta1 mer o.a. Ab
Gritter en Jaap Bos.

-en naruurlijk de wedstrijd tegn Oud_Feye_
noord. Spelen tegen je favoriete club en
teBen je favoriete speler n.l. Coen Mou_
lijn (zie foro)

,I.hELKE SPELERS HER]NNER JE JE ?

De spelres waar ik het meest mee te ma_
ken heb gehad waren toch we1:Wi1lem en
Wi11y , Yske , Barend , 

paulus 
, l{i11em, Dirk,

Bartje,Douwe,Sip,Theo,piet en Jantje.

,I. hELKE TRÀINERS HEB JE GEHAD ?

$)ï.3
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Getraind heb ik bij Hulsebos,r+aarmee ik
vla de telefoon op school contact had.
flpping, die soms wat fanatiek was en fds,
a1s ik in de zomer hier was.en mee mocht: l'-

- 
trainen.

,I. WELKE PERSONEN HEBBEN INDRUK OP JE GE_

.,MAAKT ?

Binnen zo'n vereniging zll.n natuurlijk a1_
tijd veel personen die iets voor je bete_
kenen, maar mensen die veel indruk op ÍnU
hebben gemaakt zijn toch wel:

-Frans Hulsebos. De grotestimulator van
het hele Geel Wit gebeur.en. fk heb veel
res,ect 'oo' uÏ7;:'voor de club

?sAUË8"

ë*,w
Nes - A:neLa,nè

lorenstraat 1J

ffputCI T«
eigea
teelurische
di-enst. zuREÀléf,{

D€ Pre§ffB"€RIJ
t)€ b§s§uÀ€t6t't
Yoor fanllieörtrkrerh.
?,Íaar ook voor ZAXEIDREKI{EBK zoela:
bar*earte[ - r:otat s - bz{"efpeplc.r.

gcpps veltrnan
BUË€N- qíq ïeL , Q455

slíjterij *f inZA iJooalon

belrastrandu*g &xprt Ld, 24rt

eöe{*r&l/.è€u#'s/R 5IV§§.$ffi

tr§A: a6/g/-Axt
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VEHZEKEBINGEN

J,ÏH. METZ
SïRÀNDWEG 12
BUREN

:dvise..lr in yerzererinoer
ilnonc er;nge. 

"n "ypóth"le"telerocn 200ó

V€RVOL6 wtt 6u//77éR

en ook voor ons eerste e1fta1 heeft ge-

daan. Hlj bracht ons naar de K.N.V.B. op

zijn eigen rusti-ge maar toch we1 'voetbal
bezeten t manier.

-Wi11ie Molenaar. Nooit op de voorgrond,

maar toch altijd aanwezig. Zelfs na a1

dle jaren is het de moeite waard om met

hem te praten over toen en nu.

-Antje en Wi11em. Die keren dat ik na een

wedstrjjd nlet direct met de boot weg

hoefde, hebben we in de kantine veel
plezierige ogenblikken gekend. En rnoch-

ten we eens verliezen, dan was dit duo

er nog.
* B]J hELKE ANDERE CLUBS HEB JE GESPEELD]

Behalve de Geel Witte kleuren heb ik ook

nog 5 jaar de groen witte kleuren van 01-

d-emarkt (4e klasse) Gedragen, en dan nu

a1 weer 12 jaar de blauw witte kleuren
v-an R.E.S. Dit wordt we1 mijn laatste sei-
zoen a1s speler voor de A-selectie.
Mocht er dan wat meer tijd overblijven dan

hoop ik wat meer grote fietstochten te
kunnen maken.

* WAT IS JE MEN]NG OVER HET HUIDIGE

VOETBAL ?

Over het huidige voetbal heb ik echt
geen spectaculaire of revolutionaire me-

ning. 't' Is a11emaa1 te voorspelbaar,

schaakvoetbal. Wanneer er niets op het

spel staat is het zelfs slaapverwekkend.

Toch verheug ik me wel op de naderende

I,{. K.

'I. VOLG JE GEEL WIT NOG ?

Geel Wit blijf je natuurlijk volgen . Zon-

dags de uitslagen en de volgende dag de

verslagen in de krant. Nieuwtjes uit de

Gld krant en natuurlijk veel bijpraten als
ik weer eens thuis ben.

geld en goede raad

van Heeckerenstraat L2, Nes_An

te1: 2425.

bo-ltrg

aïnuàementsparh
Nes-Ana , vsRoeksÈAD Tett 23Vg

DRANKEN í.IANDË,L
ar,nex benzrnetankstat íon

*;*d# hraffid§ *g*,
^.r osk rreor heÀ e$Ïnalen . íÍ

ftr&rcil.ffi
6€0P€rub V&.z&eí:Iaa uaníAË .í61ö0 r!ée

%
fuS?#hsadws A fuw:-enz
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* ALS LAATSTE.

lqt, 6u/77fr

Ja, wie de jeugd heeft. . .

Elke voetbalvereniging moet daarom trots
zijn op zijn jongste spelers. Zíj zu11en

a1tild mede het gezicht van een club b1L3-

ven bepalen. Daarom hebben a1le mensen

dle nauw bij het voetbalgebeuren betrok-

ken zijn een bepaalde verantwoordelijkheid

t.a.v. de jeugd.

Maar ook omgekeerd. De jeugd moet blij
zijn dat ze kunnen trainen en spelen. Dat

er zoveel voor hengeregeld wordt.

Ook hebben zij de plicht om i-ets voor de

de vereniglng over te hebben. I{ant het

bluft altijd de moeite waard om de kleu-
ren van je elgen club te mogen dragen,

ook die van GeelWit !

4V t-{ \\ #
Ca1012'- &!'aet
evzey lí§éaf.rz

frt&, s*udatqt &

ins talla t iebed rij f - d oe - Íret - zetf - zaak

GeFELtctrEERDyg

ldij feliciteren de

tijd jarig zijn of

l"toirtai3

Eddy Beaard

Tlmo Beyaard

Mark Brouwer

Siprian de Jong

Ys de Jong

Dirk Klenstra
Paulie Ki-ewiet

Sjaak Kr:ulze

Carolien l.'uize
René Metz

Martinus Metz

Peetje Molenaar

Peter Oud

Joop Smid

leden die de komende

dit zljn geweesL:

15 maart

21 maart

27 maart

4 maart

28 februari
13 naart
21 maart

25 februari
26 maarE

3 maart

14 maart

24 maart

4 maart

26 februari
2 maart

Kard. de Jongweg l, Nes íÀn-i
Telcf@n 05i9i - 2345

tsoowtsroRur 
r;nr Ë lden v a§ï krr

teveas verzorg{-ug gr.af,ver.lcca
ea ta^re,tÍes

*8,gss§arr

bCIr{rs oud.bored,rad$e$ ià furea
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DANCING

&tgeÖ _
.TH gEK
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STAN§TN
GEEL WÏT 1

h/ILPER BOYS

ZUIDHORN
H00crffi,K
FRISO
HAULERTIJK
ZEVENHUIZEN
S.V.OERTERP
GEEL }íIT
HOUTIGEHAGE
TOLBERT
NIEIIIII RODEN

GEEL IflIT 2

GEEL hrIT
JI]BBEGA
TRYNhIALDEN
S.V.OERTERP
0.N.B.
BERGI]M
ZI4IAAGWESTEÏNDE
HARKHVIA OPEINDE
DRACHÏEN
TIJNJE

" GEEL WIT 3

TRYNh/ALDEN
- SURHUISTERVEEN

DE I4IALDEN

OSI
ST.ANNA
GEEL WIT
STIENS
zuAAGIdESTEINDE
DOKKUM

WARGA

NICATOR

GEEL I,{-IT 4

0.N.8.
sunnuisrsRyEEN
F.V.C.
GEEL WIT
DE I,ÍALDEN
LEEI]IdARDEN
HARKEMA OPEINDE
STIENS
BERGIIM

FRIESLAND
ROOD GEEL

2
4
3
3
3
3
3
3
5
2

2
2
2
2
2
3
J
4
3
2
5

72-L9
T4-I9
72-17
1 1-16
72-14
13-13
13-12
13-10
12- 9
73- 7
12- 4

1 1-20
L2-14
1 1-13
1l-72
l2-12
12-11
11- 9
10- 8
t2- 7
10- 6

73-22
13-20
L2-T6
13-14
13-14
t2-13
12-12
L3-t2
13- 7
13- 6
13- 2

l2-22
13-19
13-19
13-18
13-13
t2-11
12-10
11- 8
11- 7
12- 6
1.2- A

5
3
5
4
J
6
4
4
4
q.

5

-71-
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B-junioren 3e klasse B

BROEKSTER BOYS

DROGEHAM

B.C. V

GEEL WIT

S. C. VEENWOUDEN

F. C. B]RDAARD

C-junioren 3e klasse P

GEEL \,{IT

A.S.C

C.S "L.
BUITENPOST

G. S. V. V.

B. C. V.

D-pupi11en klasse 451

ST. JACOB

ST. ANNAFAROCHIE

c. v.0.
GEEL W]T

BEETGI]M

HALLI]M

E-pupi11en

GEEL 1,/IT

OUWE SYL

FRIESLAND

MARRLlM

V. C. R.

HOLWERII

E-pupi11en

ROOD GEEL 3

ST]ENS 3

WARDY 3

klasse 525

klasse 527

2

3

GEEL WIT 2

NICATOR 2

aqr ,)
.L

SPAR SU
le,he-sé,

inde buld

ifr

(«

,srRAKS 3U

NE§EAFE
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o-írqr - e76o

9a5-sanit;olr
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stager^$

Srhuurmsn
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r7.e6 - amelan d l-g§rgt - e3L4

0e Jong's

0nderlinge
Brandwaarborg Maatschappij
'AMELAND' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op eik gebied.
Bi.; ons deelr u mee in de winsr.

Inl'ormeer l'rijblijvend ol' korn eens langs.
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GROOTEÀ}TDEL

PBOGRAI,IHfi

ZATERDAG

Geel Wit B

G.S.V.V. C

Geel l{it D

V.C.R. E

Geel Wit 2E

ZONDAG

Geel l,{it
Bergum 3

St.Anna 2
Geel Wit 4

Friesland 8

ZATERDAG

Br.Boys 2b

Geel tr{it C

St.Jacob D

Geel Wlt E

Rood Geel 3E

ZONDAG

Houtigehage

Geel L/it 2

Geel Wit 3

Bergum 4

Geel Wit 5

ZATERDAG

Geel l{it B

C.S.L. 2C

Geel Wit D

Friesland E

Geel L'it 2E

5 MAART

Drogeham B

Geel Wit C

St.Anna D

Geel Wit E

Stiens 3E

MAART

I{r1per Boys

Geel Wit 2

Geel Wit 3

De Walden 3

Geel Wit 5

12 MAART

- Geel Wit B

- Buitenpost 3C

- Geel LIit D

- Marrum E

- Geel Wit 2E

13 MAART

- Gee-L l{it
- Zwaagwesteinde

- Surhui-sterveen

- Geel Wit 4

- Zwaagwesteinde

i9 MAART

- S.C.Veenwouden

- Geel l^/it C

- Beetgum 2D

- Geel Wit E

- Nlcator 2E

aJ

I

in tlÍePv:ios - en horeoa -
Pro&rkten
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t/ËlÍt/o/.6 trrc«fltífíd

ZONDAG

0erterp
Geel Wit 2

Geel Wit 3

Geel Wic 4
RoodGeel 7

ZATERDAG

Geel Wit B

B. C. V. 3C

Geel Wit D

Holwerd E

Geel Wit 2E

ZONDAG

Geel Wit vrij
Jubbega 4

Dokkum 3

Geel Wit 4 vrij
Trynwalden 5

20 MAART

- Geel LIit

vrij of inhalen

- Geel Wit 5

26 MAART

- B.C.V. 2\

-Gee1 hlit C

- c.v.0. D

- Geel Wit E

- Wardy 3E

27 MAART

Geel Wit 2

Geel 1.{1t 3

ArvoeRvERStorcíNGEN
R.toolpEtNtc íÀt G

- Geel Wit 5

I{ijzigingen voorbehouden. Let op de

pubJ-icatieborden in Nes of Buren.
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