
ss /É

- @Effi&=-
.:. \MXffi:.

ilíffiffi



VV.Geel Wit

Opgerlcht mei 1934
Terrei,n: Noordwal te Buren
te1: 2537 Rek.nr: 136190618 RABO §es
BESTIJUR:

D.Kooiker, voorzitter,tel 2156/2400
M.Bonthuis, secretaris tel : 2732
F.ter Schure,penningm. tel 2254
J.Wi1man, tcedstr.secr. te1 : 2669
J van 0s,jeugdsecr. tel: 2791
B, Molenaar, lid. tel 2541
J.0ud, 1id: re1: 2276

REDACTIE GEEL WIT \]ELliS

Geppy Veltman

l{i11y Koolker
Frans Hulsebos

Frans Kiewied
Frans ter Schure
Ben de Kruijff
Jan Kiewiet
Rudi Bloem

Meinte Bonthuis
Jan Epping

Henk Roemers.

Toc+4 EEN E K sFr€.c.r ?
Voor veel trouue Geel-'liitsuppcrters
moet het, noq steeds even ulennen z j' j

als ze ts maandags de sportpaginars
van de Leeuularder Courant dcDrnemen

en daar oij de vierÖe kiasse I\ van

het zonoaqamateurvoelbal nun eiger'

cluo trot,s oP de Doverrste ol-aats

zien staan. Het is een mcci gezicht

vocral omdat het nogai uJat jaren gt

leoen is dat ons eersts eifiai Er

net zo goec vocrstond. in cie vieroi
klas is dat alleen Íïaar het geval

geueest, als ik me goed ner-inner,
in het eerste seizoen ciat uJe ril'lUE

speelden. Dat zaI dus in hei sei-
zoen 1974-19?5 qeuJeest zijn.
Deze qanq van zaken is temeer ver-
rassenci, omdat, Geei 'Jil nou liet
oepaald met kamPioensasPiraties
de compet,itie inEing. Cverheer-

senrj uias de oPvatt.inq dai Geei

uli'L, aLs iecier zicn voil-eolg in-
zette een redeli-jke kans nac het

vierdeklasserschap te piolonqeren.
Het gaat er een beetje oP )-ijt<en

dat dit uitganqsPunt uat le 3e-

scheiden is geuieest, no€ueI na-

tuurlijk voorbarige sPeculaties
over van nog ueel mirrcer reaii-
teits zin zouden qetui gen . iíiaar

het is zeker niet DVenrjreven oP-

timistiscn te veruracht,en lai
ons eei:ste elfltal dir-' sei-zoen 3en

roI van oetekenis in cje stri jd
om de bovenste Plaats zaL sPeien.
Dai brengl spannii-i9 en -levert
voJr da urale ucetiaiiieinebDer
natuurri jk veel gesplekssto.l' cp

en ciat moeËen ue nËbcan, De

:-Laat',lp óe ranQlijst is n:-eL
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doorslaggevend voor het pfezier
dat de supporters aan een rged_strijd belevenr af zau je dieindruk rlre1 krijgen a1s je de toe_schouuersaantall_en van pSU met dieuan bijvoorbeeld Emmen(op 1 § ok_tober í gO0) vergeli jkt. tríat de

mensen langs de lijn het meest
uraarderen is uoetbal van goede
kualiteit, CIpgeaiend met de nodigespannende en spectaculaire moÍnen_ten en dat hebben re van Geel Uit1 in oe t,nuisreost,rijden van dezecosetitie etr oi.jna eyen ueel ge_zisn als Ín alte thuisredstrijden

:"" 
de yorige cotpetitie sameno

0m te beginnen uordt er bij hetuitverdedigen en bij fret opzettenvan de aanvallen duidelijk in eenhoger tempo gespeeld. Uoorheen
Éerd dat te,rnpo vaak gedrukt doorde bai te vaak stil te leggen yoorhet afspeleni bovendien urerd tevaak in de breedÈe.of terug ge_speeld. Bp die manier hou j" 

"n._
tuurtijk de
ploes en o"tbÏr,Ïr';::J:.::
zijn, ÍBaax uooï de tor."hor,o"" 

Itsordt het spelletje al gauu ,"",r._ ilend. rn de eerste her.ft 
";-;-"=- Ituedstrijd tegen Blaurhuis ; ;; Ide tseede helft tegen H"U;. Ikreeg de tegenstander ,"r;;; 

Igreep op het middenveld er 
i

er voorrdurend saren in ,j ;::t'" ifensie doordat Geel Uit "rr"a-"o*_ Ibineerde en direct speelde. Daa._ idoor u,as het onk mÀ^À., : _.. 
- ' eqqr- 

I

sen Ín de ""rï: ;:::ï::::"=::.- |spelen, zodat ze bij het "";r;;, Ivan de bal hun 6i r.o^+ ^ ! _ I

at voorbij **.l"llttt*t 
tesenstander 
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Xad. de Jongweg 1, Nes iAm.)
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\riat verder opvai-t is dat net, elf-
tal over de hele iijn zelfbe,ruster
opereert als ure de laatsLe jaren
geuiend uiaren. in de acnterhoede
uordt Ce tegenstancer uaak aL af-
getroefd ncg voordat iiij aan de

ba1 is qe\reest en Jp net miocjen-
velo en in de voorste J-ijn ourit
men een tegenstander ui.t te spel en n

Dat qrctere zel-fvertrou'.r;en l<c;-nt

ook tot uitinq in het, veelvulciiger
schieten van afstand. fen afstands-
schot is altijo eer) spectaculair
moment en al is het renoement in
doelpunten meestaL niet erq groot,
het maakt altijcl indruk en i-et
durin-ot cie teqenstander zi jn aan-
dacht over rneer aanval-r=ls:e
verdelen.
AIs oarzaken vai: :eze verreuEenoE
\/=--o:crinili - ------:'_n :.e-- slelsei: zrJn
,r:ei enkele f eicen aan te ui jzen.
In oe l-aatste jaren neeft nei
eerste elfta] een verj::nginqs-
kuur oncergaan: iiern;, Èiei jaarc,
AnorÉ de Jong en Alno iloll-
hebben een plaat,s in c,E basis
ueroruerci en Fl aroici ll uoerus is
ciaar nacrukkelijk mee oezig.
Ueroer is het elftai ouidei:.jx
versterkt door de terugkeer vari
Gerard ivl etz oir i-let mLccenvelc:
en doordat Èlartin i-ud de posit:"e
van l-ibero is qaan innemen.
lr qaat nu van verdeCicrnq ei-t

midoenveld meer overtui ginp ui+, .

l'ia net vocr l,ederland zc surces-
vol Iuicpees i(ampicenscnaD i:
er vee,t" qepraai ert gescnreven
over nei rff.K-effectrf cai ue

tf,9S;,]SuureIS uSeI lr3àl 3L- va?L-
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-:- :---:=- -. :-S dat

ó^Ell ddl IVC-_= _ ,_=--:=_ .:_:: -,=

houden, oan zL__=- s--==:: -==r
mensen qaan ontoeK<e- :=: :=:
zondagmiddag langs Ce i::^ _:j
--r,,i Uit hee.l- boeiend en cl-;ndend
1,

' r. j _='- 3enrneal rrordt besef +

_1 : ::- -='_^Sschouuers binnen_
-::. =j_: 3en paar

-' ':-
u le i ^qr- .= - ;a :_ - - -- _: leventigef
jaren ioen ne- -=-- ---.:3:Oa1
op Ameland zijn inllece -==:.

Frans H.

Limerick van de maand.

Die rossige knaap van het 0erd,
uras voor Geel trit als spits
een knoelt.
K uram hi j er iangs,
en had hij een kans,
dan schreeuurde het publiek
ttHup Sjoerdtt.
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,,9" J{lob"
Yoor al ur brrrlloftea
en vergaderlngen

Tevens cle nogeliJkheiti
Yoor eerr goed en gozellig
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dr€.r U0ET Jc ns-r !eg.

&rcn-Àm, Zvartercg 1
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-smEr§req'ilon-en Gruvd*,Lo

bi..:'g"'*ald.astr 2 9l-63 Z,L Neg_Aneland
teL: 05l-9t-22
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vaö€

\rl/ I 5-r u
dat Geei-,.ilit meedoet aan oe

Staatsloteri j
oat er een prijs is geuronnen:

$c.
J !'

oat aeze priis meteen is omgezet
in een andei Iot, een 1ot,
van oe Grote Cluoaclie

dat U deze noq kunt koPen oij
f a. K ierrriet en B. de K rui jf f

dat U snel moet zi jn r urant anders
zijn ze cP

dat de redactie uitbreiding
heeft gekregen

dat deze zijn: Koos ilolenaar
( ouitenlandse ccrr. ) en
Henk Roemers

dat de allerkleinsten van Geei
lJit ueer los zi jn in de zaal

dat dit 29 voetbal-Iertjes
in opleiding zijtr

dat rr,e nog eentltrainerrr voor
hun zoeken

dat derroude kern van net
uJeer uJeg is gerrreesl ot
motors

derr

dat ze na het voetDall-en aar, net
toeren gingen

dat ze uiteindelijk in ne
Dolfinarium belandden

dat het, derde met de rust
Jubbega met 4'1 uoors

dat Bart toen, in de rusL
vakantie ginq

dat de eindstanci 5-5 uerd
dat het nu in de kantine nuzikaal

in orde is
dat net Bestuur eindelijk ureei'

voltallig is
dat het nieuue bestuurslici

i apik lrif man heet.
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VAN HARTI GTTELICÏïEIRD.

Sivia Brouuer
Theo Brouuer
Harolo v.d.3urgt
I ds lieerema
Jan de Jonq 3uren
ilichard de Jong
i''laurice Kieuied
Jan r.(ieuÍet
i4arceL iletz
Jos l''letz
tionald i', etz
i'Ji co r.i u d

-tHene Ll U O

Jan-Dirk Cud

tddy Poog

l"(aurice Pi jpers
Chris Rijpstra
Richard 5mid
Klaas Triemstra
Johnny Ytsnra

?::vember
1 5 o<t,oDer
11 rovember
17 novernber

5 november
30 oktober
4 november
5 ok tober
1 ok tober

25 oktober
I november

1 0 november
11 november
27 oktober
1 6 oktober
1 6 november
17 november
1 0 november
1? november
B oktober

qEeL Wr E.
l<oer *1ttc KrzAcwtO

lle gingen met de boot en ua
gingen naar het bus je en ute

gignen naar Zrrraagrrlesteinde en
ue gingnen aan het voetbal- en .
En de eerst helft stont het
n-n

lvlaar in de trrreede helft uert het
0-1 en 1:oen het voetbalen
avge-1" oopen ujas toen moesten
ue ons snel omkLeden uant
ue moesten de laatste boot,
halen 

"

Dennis en
llardik 

"
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HahohanH
geld en goede raad

van }íeeckerenstra,at 12, Nes-Am

tel:2425.

bo-ltng

am&èementsparh
[t§,s-Àft4 , YËRDEI(sHD ÍeLr2378

)

)

UITSLAGfI.i.

B- juni o ren :

Geel lrit Suameer
l"lardegarijp - Geel- tJit
Drogeham Geel- irit,
!- iunioren:
De L auu.rers Geet tilit
Geei lJit Ropta Soys
Geei- Ui t Costergo
l-pupillen:
SSS tEE Geel [Jit
GeeL U,it lle iLjyckej-s
Der.lyckeJ-s Geel rrit
Geel tdit 1'{arrur-n

t1-ouoil-1en:
iriarrum Geel irit.
Geel lJit De uJyckeis
De LtJyckels Geel uiit
Geel i/it C.S.L.
[ 2-p u.rp i 1] en :

BCV GeeI t it
Geel lJit Zuraaquesteinde
Zrrraaguesteinde G eel- 'Ji t
Geel lrit Eerqun
GeeI l!il 4:
Geel'LtlÍt,
Geel \Jit
Drachten
H. 0peinde
Geel r,rit 3:

Sti ens
Friesland
Geel Uit

Geel Uit

s-2
l-D
4-A

3-2
1-11
nË

1-1 0
.7Ë

3-1
4- l+

1-B
5-0
4-5
5-1

6-2
2-O
0-1
2-3

4-3
3-1
s-3
8-3

Ztr;aaguesteinde - !eel u"it 5-2
Geel ldit JubDe3a 5-5
Geel r,rit De',-daloen 1-2
Geel trit 2z

L eeuuarden
Geel 'litGeel trit
CAts Geel-

Geel Ulit 1:

G ee I ,.ili t
Joure
Black 3oys
lrli i-

1-D
3-1
4-n
1-2

0-3
2-1
0-5
J-l
3-1

Joure Geel'ulit
Geel l-dit 3lauunuis
Trynu;alden GeeI irj. t
Geel iJi t Bl ack 8o;zs
Seel lri t r-lat f uir

DE RVS ADVISEUR TIENKTAAN ALLES

,d&

Als hel om verzekeren, hypotheken en finoncieringen gool

E. KOEHOORN
TEL.: (05103) r 00

DRANKEhI HANDEL
6nnet &nzne\anLstal ío n

BgLr$r,reeu/€É 6 NEs ïE,L: 4762

Esd€ br@dingt'
^, sek vaor he! afh*ien ,iÍ

* 
PAHe,lffi

egpPEl{D Y8.ZA e,íLZD vu'Lr"r 16'Ó0 §oP'

6^ reOeAe vruJOAerAvONE KLAVGgfAÉr€N Ö*v
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Stand?n juni.oren"

u- J u I l1u I E I I .

1 DroEeham
2 9e Quick
3 GTiL IJIÏ
4 Twaagwesteinde
5 Hardegari jp
6 Drachster Sovs
7 Bergun
B Trynualden
I Tryffu. Soys

10 Suarneer

f,-junioren.
1 tr.T.l.c.
2 Costergo
3 lopta Soys
4 De Lauuers
5 GtiL U]T
6 Anjurn

D-pup_i11en.
l l"linnert,sga
2 GttL ldlIT
3 f.v.i.
4 De LJykels
5 itl arrun
À q c, c ttroU J a J a J a UU

ts I 
--r 

ln I I 1 0n
PUPrr_ur!.

I .l L a E I l5

I i_':iL Ui I

arcr
J LoJoL o

4 De ilyk e1s
5 flra r ru n'l
Cnïau U.l.u.

t /-n i r- 1 I I óhPUP:rru,r.

I EeffrUm
) È ,--\,auauaua

3 GtIt- .JIÏ
4 Be Quick
5 Hardegari jp
6 Zuaagrr:esteinde

DTLJJpïLiJ

Standen senioren

4e klasse A

1 GT[L UIT
2 SC Jcure
3 le r.rlal den
/1 -, ta 

": 
t lc:

! \ a U O CA

5 Lanqureer
6 ,looC iieel
7 ts]ack Boys
B Siauuhuis
I Hallurn

1 ! Sronri jp
44 : 

^ 
:lll -ol',ol)t

12 Trynu.ial- den

Res.1e klasse
'l iood Geel- 2
2 SiEl UIT 2
3 t-]ai l um 2
4 SC L eeui u.laroen 3
qnrq)
! ,raLaea c

6 Dokkum 2
7 SC Joure 2
B i ,ari. ingen 3
I El- ack 3o ys 2

10 D.l'.ii. 2
11 :.A.3. 2

lt---rc5 2e klassc D.

1 De Lial den 2
2 !arkema Cpeinde
3 Zuaaguesteinde 3
/+ irerterp 3
5 SU Boornber0urïl 2
tr n fl a ?U r-aL'a-Ja J

7 Jubbega 4
B ïijnje 2
9 GTIL i'IT 3

1 a f-iynual den 3
11 Drachten 6

3e l<l-assB C.

1 Stiens 4
2 iarkema 0peinoe
3 Drachten 7
!1 Zu.raagtrresteinde 5
J I aUaea J

5 GE[L iL]IT I+

? De iJal den 3
I 3uitenpost 2
S : ri esl- and l

10 SC Leeuuarden 5
11 ;-erquii ll

59
47
46
52
7nJU
7n

48
+J

44
44
53
52

E 4--.1 I _

56
iöJU

55
55

54
EZ
e?
53
qt

5 10
46
'z i,
Jq

34
{1 4
43
22
42
31
t+0

+a^
., c

1,C

,.C

34
-i /,Jq

L3
31
53
11 I

tt1
4e-; /,
Jq

44
:7
/, a(iJ
aaJZ
-1, 4it

JI
I r-r

5 10
4B
54
54
52
4a

rr Ë

5b^
1q,
/t t-

34
t44
q+

32
32
42
a:l

5
4
4
4
4
q

o

o
4
aJ

2
2

- 8_ _o



Programma 22 oktober.
Geel lril B - Trynu. Boys B
Geel lri t C - An jum C

Geel Uit i-2 Hardegarijp t3

Proqramma 23 oktober.
l']KV t29 Gee-l_ trit
Geel ïJit 2 - i-ralium z
tsocrnbergum 2 - Geel'Jit 3
Geel'r.rit 4 - De llalcien 3

Proqrq]!ma 23 oktober.
Drach, Eoys B3 Geel ltlit
Anjum C - Geel trit C

Geel 'di t ) SSS t 68 D

Geel iri t t1 itarrum E
Geel tlit í2 B.f.V. [3

P::-neramma 3,1 oktcber.
Geel'rJit C.A.B.
f,eei lJit 2 vrij
Geel lJit 3 -Certerp 3
Leeuuarden 5 - Geel tdit 4

P.Icgamma 5 novernber.
GeeI'Jit B - 3e Quick 82
GeeL lJit a - De L aurr-rers t--

itjinnertsga D - Geel i/it D
Stiens t - Geel lrit E

Gee-L 'r!i t :2 - Be Qui ck ï.4

Ptoetamma 6 november.
Geel t it Rood Gael
GeeI ltli t 2 - iiood Geel z
Drachten 6 - Gee] irit 3
Geel ulit 4 - Zuaaguesteinde

Prooramma 1 2 november.
Zu.raaqu.resteinde 3 - Geel ui t
irïOt C - Geel ldit C

GeeL lrit D - C.V.f,. D
Stiens [ - Geel UJit E

Geel l'lil í2 - Be Quick ía

Progrelnma 13 november.
L angu:eer G eei iJi t,
Harlingen 3 - Geel trit 2
Geel lrit 3 - C.f,l.B. 3
tsuitenpost 2 - Gee1 lJit 4

Cncier voorbehoud !!

bondshotel

,,het wàpell vàn ÀmelÀnö,,

Àm€lÀnö t€[€i,or_rrr rr;tqt_?otó

nes TÉr: 2o7l

Voor el ur^r te borrr..rea en Lc Verto.ruen
objcctan staen tsii r;oor u klsar.

PftIELPND
tel' 22 /2

ho6€L öe lonq

2_

§:i} ë àànnecaetrsbed.ijf -.-.:-=
'lll=gH:= r =-ré =--,-Z
í- 7--'6 --7,j:__j1j. h.f kiensr na

_?t na ndweq 2

ïoae

HOLWERà
tl: /472
VÉRYO€E

E ÉEOR.\í

*FA" nETZ-
È,I4EE MEINDEUSW€G 5 B(lRÉN Í€LI ZOIb

br.-cage,,ryïbpperli"
fC\ 6ÏEAK+{cuss

b/\

l\ -ëi 5
TolerÈroogte

a
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trll,.2l2,V

ïAXICENTRÀLË
AAAELAND

v&, nL Uw Veevoee
&K VRN EN NNRR HET VELD.

fxupeaus ,lïRàNANeo 4B NeS fet *§o

/*,:
f #/§S Pael* lS #." qcd,/

6EEL -Wíï I i,'r 4A 
'

it a een aantal jaren is net eerste
elftal- uJeer ingedeeld in de /+e

klasse An
Als voordeel- heef t di t dat te
teqenstanders urat dichterbij
Ameland spelen en je ous ook Dij
uitrrredstrijden een goede rrlarminq up
kunt heoben voor het beqinsignaal
klinkt.
Ien nadeel is misschien ciat et
veel- meer counter voetbal qespeeld
urordt, met de typiscne rrlange
halenll naar voren.
Hoe het eerste in deze klasse rnee
zou draaien uJas moeil i jk te voor-
spellen.
Inmiddels uleten u.,e echter meer.
De eerste uledstrijd uas uit tegen
SC Joure. ln de eerste heIft,
bleek dat Geel irit beslist niet
onder deed voor de thuisclub en
toen in de tueede helft de sco-
ringskansen verzilverd ulerden
uras de 0-3 overrrlinninq daar.
I n de trrreede uedstri j d thuis uas
Blauuhuis, dat de rrlange haLenrr
duidelijk hanteerde, de tegen-
stander. Dit uerd een 2-1 ov€r-
uinning voor Geel rdit maar in
deze rr:edstrijd had de score zeker
hcger moeten zi jn.
De derde u.redstrijd uit naar
Trynualden uras geen beste rr.red-
strijd. Gelukkiq benutten de
Gee] ttJitters hun kansen nu u,e1.
Na O-2 in de trr.reede helft 9af
de thuisploeq het op en Liep
GeeI Ulit uit naar 0-5.
De voigencje u:edstrijd tiruj.s tegen
Blackboys hoorde Gee-l-'dlit 1als
kcplcper te i,.rinnen en oat oeec
men ook met 3-1.
Zo starte Ceel lrit dus
B uit 4.
0ngekende uJeelde gezien
Iopen seizoenen.

in 4à, met

de afge-

lla een ueekend vrij, met daarna
ean r.r:eekend qeduongen vrij i.v,in"
afgel-astineen uas het afgelopen
zondag 16 oktober zaak de draad
uJeer op te pakken. In cjat teqen
i-la11urn, alt,ijd een st,ugge teqen-
stander voor de i,es-tsuiemers.
In de eerste helft ku;amen tuij
noeilijk in ons spel..

wA&§$€BOAG
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Af en toe Ii-ePen de combinaties
qoed van achteren naar het midden-
veld maar op de zestien meter
ontbrak steeds net overzicht en
ecnt gevaarli jk l<onden u,e niei'
u.rorden. |Jal] um hield de vleugels
goed Dezet en uachte oP de coun-
L^-

lr,:a een half uur begon de GeeI lJit-
mot,or rr;at te sPutteren en kreeg
F{a11unr de betere kansen' Zoue} de
iinkerspits als rechtersPits
laalden tegenover RenË de Jonq
en de scheidsrechter uleigerde
Hallum een penaltY te geven.
Geel irit mocht dus niet onte-
vreden zi-jn met de 0-0 ruststand.
Itl a oe rust moest net dus anciers.
l,'l eteerr na de aftraP Poogoe
Bernie Beijaard oP rechts cioor
te breken, hi j urerd gestuit maar
r.r]essel Brouuer gaf de afgeslagen
bai- qeli jk voor uaar J an Broutrrer
met een íraaie koPbal 1-0 öàrl-
tekenoe. Het eerste elftal
draaide ireer zoals het hoorde
en u;eer Jan 3rourrler zorgde voor
2*O. Pas toen Arno lvlol1 er een
kurariier voor tijd 3-0 van hao

Eemaakt, leek l-laIlum nog iets
ierrg t.e rLrill-en cjoen. Dit
resuiteerde in aanvalsgclven
heen en uJeer maar alleen Halium
slaagoe er nog in te scoren.
Een 3-1 overu.rinning dus ueer
en mei '10 uit 5 b1i jf t het eerste
knap DovenssÍl r
tiaar kcppie dt roi j houden u.rant',
zca]-s iLiil]em l(ooiker voor de
R0i',i:r zei, u.,e denken noq lang
niet aan nst kamPioenscnaP.
l,' ou, heel eventjes dann

Henk Roemers.
slriteni wiinf,andal
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3egin september hiel o Geel ',ijit
haar jaarvergadering. De op-
komst uas iet,s rninder dan de
voorafgaande jaren. 0p deze
avond ulas er ook uleer een
oestuursverkiezing. Bart
[Ylolenaar en frans ter Schure
uiaren aftredend en l-rerkies-
baar. Ze ulerden beiden her-
kozen. Het bestuur had cok
noq een andere kandidaat naar
voren gebracht, n.I. de neer
j apik irlilman. Cok deze r.rrerd
door de l-eden in he t bestuur
gekozen, zodat het bestuur
nu ureer voltallig is. In het
beuaarnummer stond acnter
de functie uedstrijdsecretaris
nog geen naam. Deze functie
neemt J apik ltJilman op zich "Financieel had Geel lrit een
positief jaar, uiaardoor er
geen verhoging van de contri-
but,ie noodzakeli jk uras.
Verder ularen er die avond
geen echt belangrijke punten
meer of het moet zijn, dat
besloten rrlerd om een nieurr-le
geluidsinstallatie aan te
schaffen in de kantine.
De 3- en C- Junioren zijn de
afgelopen rrreek Iangs geueest,
met de loten van de Grote
Ciuoactie. wlochten er nog
mensen zijn die een 1ot uillen
hebben dan kunnen ze noq te-
recht bij de fa. Kierrriet in
iies en bij de Spar in Ëuren.
(x oop vlu g, urant op is op ) .
De trekking van deze aktie
vindt plaats in de ureek van
1 4 november. De trekkings-
lijst vindt U oan in het
lluis-aan-Huis nLlmmer van de
Dockumer Dourant.
0p 2B oktober (vrijdaq) ir er
voor a1le vri jr,.li11i gers ( sters )
ueer een gezellige avond in
de Boeg. A1l-e pers0nen die
hiervoor in aanmerking konen
krijgen nog persoonlijk oe-
ricnt. lJoteer aivast cjeze
: -t.._Ud UUlllo

Volgencie krant ueekeind:
1 B november
Copy inl-everen voor:
12 november.
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De aanvangstijden voor de thuis_uecistri jden van het l ste elftalkunnen de komende maanden ancierszi jn cjan U qeuend bent.
Dit i"v.ÍTr. de rrlintertijd.
Ki jk cjus goea op de puÈti catie_Dorden in ii es en Suren als Uni ets ,r,i1t rnissen ! ! !

Scmmige B-junioren van hetuoriq seizoen, die gestopt zijn,hebben thuis nog een geel shirtvan B. de Kruijff"
Deze kunnen ze met spoed inLeve_ren bij J, van 0s, Lede lïieoe_ueg 4 te l\les.
De meeste leoen hebben huncontiibutie inmidciels Detaal_d.
Sommi qen di e het over cje Jàntzouden betalen hebben dit nogniet allemaai gedaan. Daaromgraa! vË6r 1 november uucontributie betalen.
( naUobank flr. 1 3.6f . S0.61 B )
ïrainingstijden zaal
B-junioren: donderdag
C-junioren: cjondercjaI
D-pupillen: dinsdag
iz*pupitl_en : uoensdàg
!1-pupilIan: Conderdàg
f-pupilien: maandag

WIÉ KENT ZE NIET
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eö(rrl 6N ZI,IJR
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kniclca,.srrr - kniebandl
cnkaistokkc,rr

1 8.00-1 9.00
1 9.00-20.00
1?.30-19.30
1 8.00-1 g. B0
1 7. 00-1 g. 00
1 6.30-1 9.30
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EN TAKELDIENIvel d

B-junioren: cjinsdag 19.00_20.f,0[-junioren: dinsdaq 1 ? "30-1 g.00
D-pupillen: donderàag I e,flO_1g.00[]-pupilt-en: uoensdag 1B:00_tS.OO[2-pupiilen: ruoensdag ll .50_1 B,30
Yo?r de B-junioren hebben ure eenl-eider Eevondan, rt.1. de heer
J^ooo Brouu.rer, [: p]eindertsstraat
t te furen, te1. 23C5
Uoor het uerk dat Jos en Anita
B ul le a-l- eni ge jaren voor de
:lyb doen, n.1. de ïoto en Lotto,hebben ure noq steeds qeen ver-vanqer c.Q. :pvolger gevonden.ue ?p?rangsten van deze bei.deacii vi ieiten i.s voor onze àt rote grt:-; om ermee te st,oppenen daaro,rr doen uij opnieurrl deze
cil ro ep :
lïocht U dit uerk uiIlen ov€x_nerneR, neeÍï.1 cj an even kcntakt oDmet Frans ter Schure, tei. 22;í
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{ persoone appartenearten

het gehele Jeas geopend
In voor en naseÍzoGn zcet geschlkt
voor versnlgÍngen en vc=gedcrLngln
tot t 2! personcaa.
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Zaterdagmiddag. De telefoon eaat.
Ítreinte aan de naci ere kant van het
kuierdroad ( zo noemen de Trrrente-
naren zo t n toestel ) , tf i_k een
stuk je uiI schri jven voor ner c_1ub-
bladr Eff als het even kan voor
rr,,oensdag.
Cp zich Eeen probleem. Schrijven
is mi jn vak, ous dan moe+" een ver-
haaltje voor het orEaan van Geel
lrit een fluitje van een cent zijn.
Ívlaar dan moet ik ulel een oncjeruerp
hebben. iÏi j urerd de keuze daarin
vrij qelaten en dan ulordt het voor
deze jongen nroeil i jk . Zeq hem uraar-
over hij moet schrijven en het komt
voor el-kaar, maar stuur hem nj.ei
het bos in met de opdracht: verzin
z e1f maar ulat .
0p school had ik ciaar al problemen
mee. Ik miste elk gevoel_ voor fan-
tasie. i\aar mijn bescheiden mening
had ik de Nederl-andse taal al aar-
die onder de knie" Ik kon (Ui3na)
foutloze essays afleveren, maar
ik miste de inspiratie. Bij tsfi-
deren uas dat omgekeerd. Ik herin-
ner me nog a1s de daq van gisteren
dat een jongen uit mijn klas een
opstei- over kievitseieren zoeken
had gemaakL. 14ijn tenen stonden
krom in mijn schoenen van zijn
taaigebruik, maar urat uas ik ja-
lours op zijn verhaal !

Ik zee ivleint,e toe r.uel iets te
produceren, maar als ik de hoorn
op de haak leg heb ik n0g geen
flauu idee uJaarover ik het zal- heb-
Den. Ïoch is het onoeruerp vocr
de hand liggend: uJaarover zul je
het, in een clubblad van Geel t it
anders hebben dan over de c.l-ub
die voor mij altijd nummer een zal
blijven, ook ai ben ik secretaris
van het 103 jaar oude pt, (nrinses
llilhelmina) in mijn uJoonpl_aats
fnschede.
ïk volg de verrichtinEen van Geel
tit op de voet, a1 uiordt het mij
er niet gemakkelijker op gemaakt
nu mijn favorieten in 4A spelen.
lk zaL Ll vertell-en uJaarom. Toen
Geel'ulit in 4l voetbaj.de en tegen
Groningse en Drentse teams uit-
kuram kon ik de uitslag van ni jn
cluppie via Radio i\loord horen.
Iriu ben ik aangeu,ezen op Radio
frys]àn 
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!e onlvangst van die zender is in
het. oosten niet al ie oest en ik
ben daervó0r aanqe\rezerr oF nijn
lransistorraoio. l."et nel i<iemme
zueet in Ce hanoen uracht ik het
geleuier van ar Cie door hacic
Frysiàn belangrijker qeachle <las-
Cor, =f

le spanning srijgl. Hpeft leei -'it
qeuJOnnen en val t de zender nr ei uJe§
juist.p nel inoTílent oat 4A aan rje
beurt is ? ïct nu coe heb ik te.l--
kens geluk reiad. Geel llri neeft
telkens geuJDnnen en ik Kon let
q0ede nieuu.rs elke keer vi a racio
Fryslàn veinenen" Goed, 3e radar-
tjes bovenin mceten snei aiaaien
oiï ternEn ais trije, fjor:iler, fiif,
Langurar, ieao Giel- en naluurli jk
Giel ,*lyc on"r É zetten in f atsoenli jk
Amelands. lvlaar aIs de presenla-"or
hel oveïzi"cl-il van de stano afsluit
en Geel liit I s knp,positie Devestiqi
net de u.loorCen rrI t A,lelàrr komt
eroanrr rjan vetgeeft onCerqetekende
nËri zijn Laalnebruik. ;.atuurlijk
neo ik 'el cL ec \Jarsiaan. Zul-ke
uiccrden <iiÀ*en ie af len r t jde aLs
rni-:ziei< ,' n Ce oren r ook a1 zi jn ze

I s AvrnCs ne1 iK a1tíj O naar nuis
er dan verr-ieerT i( oe result-aie-
van de andere seniorenteans" Seiuk-
kiq kcneri deze uitsiaqen n iet op
de radio, anders zou ik nauuielijks
Eespreksslof rebben. Ge< is dat
eigenli jk. *le nebt een crukke ueek
achter de ruq. Zeven dagen hard,
nou ja ha:C, uerken en je nebt
niels aan her lhuisfront ie nel-den"rr'iiets oijzcnderstr, is net eniqe
uat over je lippen <omt in het ge-
sprek met moeder. ttGeef me nu pa
fiaar vcor ce uil-slagenrr, veranderi
het noeiende gesn rek aI gaurr, van
onderruerp . Daarmee zi jn ure ueer bi -jhet begin. )eze keer ulist ik dus
abso-luui niet u,aarover ik het zau
!--tL-_IIEUUUII.
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