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VV.Geel Wit

Opgericht mei 1934

Terrein: Noordwal te Buren

te1: 2537 Rek.nr: 136190618 RABO Nes

BESTUUR:

D.Kooiker, voorzitter,tel 2156/2400
M.Bonthuis, secretaris telt 2732

F.ter Schure,penningm. tel 2254

J.l.{i1man, wedstr . secr . te1 : 2669

J van 0s,jeugdsecr. te1: 2lgl
B, Molenaar, lid. tel 254I
J.0ud, 1id: tel: 2276

{

Dg ouDÉ HÀp eveN op 6TAp

lese ssrrer ua,akte *àe oude kerntr Ya.a

het èerd.e elftal eea nitetapje r,aar

Dflsselèorf oa &uud. §uilii; c.s. t{id.ens

d.e ueèstr{jd. tegea de Engeleea zo nod.i6

eakele taktische saufjes in het oor te
flui.steren. Of èit laatste ind.erèaaè

geber::rè ie, roLiift la aevelen gehulé,
rna.ar :raet staat d"at de aan'*ezigheid.

va^n d.eze oud.e rottea het lied.erLa.nd.s

&Lftal tot g=ote dad.en heeft gelnspi-
reerd. Hoe kan q,pdere verklaard. word.ar

d.at het eIfta.l öat aoch op gilrlFele wij-

ze öoor d.e Russieche a.mateurs liet ie.
Ilskken het roeuruch,te Eagelan& va,n d.e

gtrasaat speelde. Ë'ier lraren geheiszi*.
nlge krach:ten werkzaam err !ía,ar kond.en

d.l.e e^rxd"ers vaÍr&e,an komea dssl yan ;ig6-
Ia,ad.

De d.eelaeuers aa.lr het ultetapje zijn
eenrroad.ige lierien ret ee§. ïEerend.eels
agrarische acbtergfond" en o.at §1a,g

volk paakt niet g:Íaeg veel oph.ef over
elgen verdieaeten. Ïiaar d.e bill§kheid
gebiedt d.at hua bijd.rage aan het beba-
len rra-r bet Eluapees ka:upÍoeneehap
àoor het §ed.erlaad.s E1ftal lrooï bet aa-
ges3-acht word.t opgetekend. Cit d.e uond.

van ééa vaa ben aoteerd.ea '.ii voor d.e

lezers va.n d,Ít blad. b,et volgend.e sobe-
r€r d.och outroerend.e relaas.
Ola B uur I s aorgens vexEaynelde rrd.e or:-
èe ker-ntt zich bÍj d.e boot. !Írk kwe.s

Ia,:egs, &aa.r hij kon :aa"ar twee passa4:iers
bergen, want sake}ske belarigea gaa^rr

iroor! er moegt eëa rta€]retronoven rroor
reparatië rraar Ï,eeur.ard.ea. B{ phi3-ips

had.àea ze aogal uat problemen, waat he.i;

eoncera beschikte niet over eea d.oos

oa bet apparaat in terr4: te sttrren. ie
ïl0,sseld*rfgangers aij:: bet erover een§
d.at 3hi11ps nodig: rnoet ini=impen,

REDACTIE GEEL WIT N]EUI^/S

Geppy Veltman

I{i11y Kooiker
Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruijff
Jan Kiewiet
RudÍ Blcem

Meinte Bonthuis

Jan Epping

Henk Roemers.
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0a '10 aur gisg het gezelecbap op r€€i

=ícbting Àrnhen ia 2 Égeuor:e}r amtol s en

eee sael}.e voorop" tot Euolle gaat bet

ncgal 1aia6aaa.:a ea àe raéio aiauns*5.east

brengÉ oak al" Sieen vrtliSe bericbteur

3e hooligsJo§ hebbes d'e bi':aaepetaè vaa

Ïfi.sselàorf o3 zijn kop gese*' §í3 wil

LLefet ueteea weer te::trg;'

35j Ewo3.l"e begiat het gezuaai aet ora'aje

v3-e6gen ea sia8,1Ë a1' Ieeanó steLt vooÏ

teprobereïIoïaaethetnierrvehla€;stborg
pasje eea plaatrie op èe boofd'tribu:re

te bes.achtigea. }írk §oet YoÖrop en oet

zlia perfekte ïuits al1es ea iedereen

overroapelËao &ls h§ de autoriteLten

rsijs kap sa,kea èat h$ oet een groep§3e-

hi:rÖerte'rogr stap is, a'oet h'et ltLkhen'

Àaa èe g§e§s heeft óe d'oirane bet àru}'

Yest*gge ben resbtscb'apeu ulterl{ik Igogi@

de "ëneLaa&ers ss àoorÍri&es, ra&ax oraaie

kla.zrten met Sretten etr veel' J.asaai sor

èea r:-it èe as"tot s glebaalÖ'

0e 12 ur:.r nel,d.t àe ai'eussöíenet èat me-

vrouq Íhatcirer bet liefst zou ziea èat

bet EageLs §1ftal serà tenrggetrokken'

5at sou natrzurliik weL heel slecht uit-
koaea' Op d.e ÀutsbabJa rraar §tlsseLdorf

ís iruuld.&els eea fiLe van' 2! kilomwter

ontstaean e Iaaar tocb aglveert OeeL

Hits ouë'e glorie on balf ttqee b§ bet

staèion" ï*t half vijf b1.5iven ue bij het

sÈedíen roadJrangsn ea on&oeten onèer-

rrij3. enkele bobot s van èe §f§ en Iès aet

de vroug.
Lu het staàÍon wqr=d-ea d-e rnanaes, è:Le 5'n

bet bezit zi::r vaa luLse kaari;ea vlak

aaa,st èe §r::ge1se sapportere terecht'
§ux. soràt veraocht i-a eea a:''rèer vek pl
plaate te Ëeaaen' §r word't volop €eaoa-

6€e ea geioeld' { *tÏt ,*11 trr§r fiets seL

temr€ ërr&'rr). Yoord'at leder op zil§

plaats is aa§gekonon is er wel { keer

slrit e rri w:inkan del
rle6 - ameland - Q3L4

onderlinge
Brand* aarborg \laatscirlppi 

1
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Met elkaar. Voor elkaar.

i Rirt van Doniar.r'eg l-+ NLIS

I rel. {)5 191-2608
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gieeontroleerd.
Joop en Ha-ns ve=sc§jnen Gp het ve1é on

in te trappea.Ora 20 Yoor vljf komea aIle

spelers hei; veld. op Ycor àe tiarni'::g lxtrt'

.{'1 gaut* vernel§en de toeschauwers crat

Err+i.n Ëuesa,n sr iiarco van Sasten in de

basis staa.:r.

Ie aftrap is om kuart cver 5' jlet 'negi:r

is aogal rustig. 1{ed.erla:ad' konrt g;oed

weg als de bal- tegea àe paaL r*orèt ge-

schoten. Een uitte kwikstaart aie op

het aiàèenveld. lu neergrestrekea bliift
rröor öe afgevaar&igd'en Yë,:È het vogelei-

1aad, niet onopgenJut. :i* een half uur

laat Ë,onaLd Koems^B eell fliake hal, i'os

eo iu àe 55-ste miauut volgt eiaèelijk

d.e eerste aooie aa.nval van Oranje' §res

later ::eeat Glea Eodd.I-e eea nooie vr$e

trap; eea goeàe voetballer, d'ie Eoóó1e

rlaeÍ zijn eoad.itie is niet oB oYeï aaar

huis te schr$Y€&. §w@e ainute§ ïoor
:rrst eea prima actie van YaJr Sasten(1-O)

Eijd.ens de =tret kfimea àe ueRaen net i:,tm

'inrírid.d.eLs stra.ra geworàe:: benen eve:r zit
te:1.

tr§s de ::tret g:een wisseis bii l§ed.erIa'nö'

In de !{-ste uinuut scoort tsraia Robson

voor d.e &gelsea (1-1). ríaneaburg trord.t

gevisseld voor Kieft. Ire epa;::ting stiigt.
Ys&. Sasie$ scoort en d.e heL breekt los'
1{og eea spannend. kua=tier en Heër is bet

Tan Sasten *ie scoovt. I{ou ka.:: het niet
Eleer stuk. Een torennaltr trekt zicb' varl

het hele ged.oe aiete &an en 5:aat op eea

lieh,tsast zittea,
i{a het einèsiga:aal trj"1 }irk, èie een ont

zettead.e honger en een '*sellend.e d.orst

ireeÍt, za snel nogel{jk naer c.e bi::aen-
stacr. iïa veel zoekeR kost iret .$.me1a,aÉer

geuelselrap in een §paar:s ree*aura::i te-
recirt h'aar eerst wordt g;ecoai;roleerri wat

voör la.::d.eLu:i re zsn.
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§c:=as e:r z§n tafel van v{if per§oneu

hegen het eerst vat te eteu; d'e rest
na:s èas bog Ba,a.r eea biertje. Ze blij-
v€n er kÍjken naa.r ée wed.strijd' vaa Ïer'
I"ana tot 10 uuÍ' Ilaaraa etelen ze èe

oad.ergror:dee w"x het Rbelnetaéion oa

de ar:.i;ol s te hale::'. Een kaartje kopen

hoefèe aiet, volgens de leièer'
?er auto gaaÉ het rlaaroa Eaa'Ï Sorken o

om te slapen, &aa.r d.at lukt niet, r*a^nt

er ís geerr plaats. Irat l{jkt nogal on-

waarech"iinl{jk, maa&" nlets aa;: te èoËnn

Esrst Bsas ean bÍ"ertje"
§an word.t besLotë§ o& ïlaa,r óe steiger
te rijàe:1, §a€"s ale d-e beren buiten eeer

borè ttHacbtclubÍ' xien, bezwiiken d'e

jongere leden van het gerelscb'ap en

dus stap* 1eéeeeen naaÍ bj:rnea. 3in':rer'r

meken ée io*gelui bun stoutnoedige
pla.nnen :riet ïd&ar, EI&a,r gedra6pn zicnt

tussefi het rimoo5"ë opuLír aa,:a de bar ge-

ze-ben, heel bedeesd. l{a wat over èn

lreer gepraat en het eoïxslr§eren Yan eerr

pear hel-e àure biertjes word.t besloten

om hu-isr+aarts te keren.

I{a een nac}rtelijke rit met r+issele aan

het stuur (.foop ea !triLlen) amiveerd'eu

aen | § uorg:ens om half 7 op d-e steiger
i:r Holwerd. 3e autot§ !ía^tren niet be-

sproken, §laë.:r d.at kon Sip we3- even re-
ge1en.

Aaa boorö werd. èe r+ed.strijd nog even me

set seester ilerma^n èoorgeaooenr d.e

banten uerà*n rtog eYen bekeken en

toen naer haÍs aa ë6u sch.itterendet
la&ge cra4l' Bekafl
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Als het om vezekeren, hypotheken en Íinoncieringen goot

E. KOEHOORN
TEL.: (05103) ll 00

DRANKENHANDEL I I I
annex &,nzaeÍankst at io n

Ëetrur,rgew€G 6 NEs a*62.

CNFE

ssdë bran'irgt'
*, ook urner heL alhelan van;

, PAÍAT en 5r{ACí(5

I
e2

[5Esrgu,.LrK---

ZaLerdaq 3 december is Geei
iJii 1 aan de oeurt 0rn het
ouC papier 0p te halen in 3ur
in öe l-aatste Geel-r-ri"it kranr
stond een foul cuer net adres
en telefoonnummer van de leici
van de 3-juni0renr
He't juiste adres en telefoon-
nummer is: joop Brouu.rer,
Hoof dureg 12 te Buren, teief oo
nummer: 2584.
Uooi de feestavond van Geel
'dJit kunnen vrijtuilliqers/ster
zich cpqeven uoor het tcneel.
Dit kan gebeuren bij Frans
ier Schure, te1 . nr. 2254.
In het ureekeinCe van ?7/?A
mei urordt het Lrjaddentoernooi
qehouden 0p Amelandu Hei best
van Geel l.riit neemi hiervoor
een belanqrijke plaats in bij
de organisaiie van dit aIles.
irij hsuden U op de hoogte.
De trekking van de Grote
flub-aktie heeft inmiddels
plaatsqevonden. De trekkinqs-
lijst heeft in de Huis-aan-Hu
krant gestaan.
l-ip de F.U.B,-vergadering van
j.1, 4 ncvember is ais voorzi
benoernd 0nze oud-burqemeester
flrr, i-l . Lesterhuiso fen van on
bestuursleden heeft hem op di
avond namens de gehele club
gefeliciteerd rnet deze benoem
en langs deze uieg doen uJe dal
nog eens r

De volgende kranl komt uil op
zaterdag 24 december (speciaa
Kerst-nummer). Kopie in.j-euere
voor 1B december.

.)

geld en goede raad

van Heeckerenstraal L2t Nes-Am

tel: 2425.

bo*ltng

atm#se nrientsparh
NË6-Atur , YERDET(5È{D Íet-r2378

GgöP§lqb VÉ.íA es Z0 YAr'lÀF 16"00 oée.

DE RVSADVISEUR RENKTMN ALLES
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WIE KÉNT Z€ N€,rr
WADÏO4HÍEN MEï T46. RIETr?S SAMEN (JIï..

: -: _.:loef UaS ef Ujeef
:seerd, door het
e vrijruilligers
alcIub. Vrij-
r'ren iedere cl ub
;ke taak var-
net zi jn a.l_ I en

zi;n, vandaar

=n b,as iedereen-: <enden de

z;È§1Ë 6lr z()oc
l5&(e8 EH l{€ï DuuF.

. DE AÀIELANDEÉ yrsltBL'
A/VIETA
ïEr.2ö39

5rur utlL=,==_ _=
diverse gezelscnapspelen beginnen.Íïet had de keus ui.t kaarten,sjoelen, kegelen en boulen. Dekaarters stonden oncier de bezie-lende leiding van lÍi11y Flolenaar
en bestonden uit A tafels. Derest ging zich splitsenr 0n te
bourlen en te kegelen,
ÍtJadat de baI1en uraxen uitgeroldgingen de meest,en over op deplatte schijf: het sjoelen.
Inmiddels uras het kaarten ookafgelopen en enkelen van henrgilden ook ue1 eens iets andersin hun hand hebben en gingen dusoak sjoelen.
0m een uur of een uas het offi-ciË1e gedeelte afgelopen enkregen de ulinnaars van de diverse
onderdelen een prijsje.
A1 met al een leuker gezellige
en ontspannende auond.
Keoelen:
1. Arno.Ld tïo.Lenaar
?/
3' Piet Kooiker Annelies Dud
4. Gretha [ïolenaar

ïroostpri js: filarry ter Schure
Borylen:
1. Jos BultÉ
2. Ívleinte Bonthuis
3. Lieuue Ueltman
4. Bart [Ylolenaar

ïroostpri js: tïarry ter Schure
K aarten:
1. Annie
2. Anton
3. ïrees
4. Nel1e

lvlo l en aar
0ud
K rui ze
Rispens

ïrcostprijs: looert Dud

<.^. FA- LEE GST fiA -
6PoÈfKLgÀrN6

bIV. KI,.€UREH

SLEEP EN TAKELDIEN§T

_E€EWEG 1, Ne5-Aívl
-llt', 2àAà

uitgaa,
ookvwr.
tel t Aoeo

Ar.rtolreclna-lt/ A
Amelancl
Agent CITROËN . peUCeOr

IEYEEINO - ONDee{/o</è eu
P€nR4T/e vq^/ Ezt€ ,+t&teN
*J7o's' €N BOOqO no7oreN.....

n.",
u

Tonoy eo l'/tnet de Jong

"rr*v*. {tn ÉPDod
en hankct
naa.E,

ktkuifriípshat

(-

WADÏO4HÍE N

yKX€ T!è5Kr.ÉblN6

ír*-*szeas{r! tffi d; l/33

kniclca,.scn - k niebaadea
enl*lrt.rkkc,n

fuD,(b &othe4"



ea&-b{Íjs*.t*dert,.
Í3r'3r- spe.l

wgeh"leja*yryrr&.

'le Z(erÍet g x

c i-o l on.
+

1. Pi-et Kooiker
2. Annemieke Kooiker
3. Cath. cje J ong-' ..,4. J c5 dUl-Ee

ïroost"pri js: Liesbet,h 3loem

uÉ€JAAR^DAaerr.

lrJillem Seijaard
Taryadi Boelens
Paul us Srouu.ler

LciuJin Brouuier

Jan ipping
Rob Kooiker
Ulillem Kooiker
Dorus lïolenaar

. /^\Jan UUO (b)
K arel V. d. ',:lal

Ren'e tJestra
Folkert ttjilman
St, i'Jicolaas

i I decen;Der

5 decei"nDer
'i2 tecembet
B december

2e novËmber

2J novamber

2A ncvember
4 december

18 rrovember

?1 november
I aecember

21 november

5 december{ persoona appartementen

het gehele Jaa,r geopend.
ïn voor cn naseLzoGt! zcet geeohÍkt
voor verenLgfrgen cn vcrged,Grlngta
tot t 2! personcra.

ísrÉAr0ra,E6 § ts§ÍaEN.

dnoq istenij
ï€Ll ,#.lSB

knensËr-a

7

«uNSTGAueeij

ffiËA.BER
ÉEÉh/EG TÉ NEs

dtid aen take aanbipdins

veRHtJtJc, vAAt:

FIEÍ9EI'{ -
TAN§E M S

IIlvfurz
2a brrren *el, g4t



ilKV t29 GeeI iJit
GeeI trit Z - Hallum zBoornbergum Z _ ceeiUlit :Gee-L Uit 4 - De rL.ralOàn j

Qrrsi_,4C5,§AJ...

22 ok tober:
Geel 'uJit B -
lool lr/.i+ .!rsu{ ut U L_ _

Geel Uit í2

23 oktober:

Ïrynu.r. Boys B
Anjum C

1,!ardegarijp [3

PRcG,61AM^r+
1 3 növen.:e r:
Bergurn B1

G eel iJi t a1
l.v.fJ . D1

Be Quick í4
2A november:
De LJalden Geel lri I
RtS 2 - Geel lrit 2
Tijnje 2 - Gee] riiit 3
Bergum 4 - GeeI lrit 4

26 november:
GeeI I,tJiL 31
Geel [iit C/)/í
27 november:

,*-.--: -'-JE:I È:e L/,]-Ulll--tJ.J

leel Uit 2 - Ll.ï.0. 2
Trijnu.ralden 3 - Geei ilii 3
Geel l,rit 4 - f .U.a. 5

3 december:
Slameer B1 Geel lrit B1
Geel ulit c/alr/ - inhaal
4 december:
!ee1 'dit 5c. iolre
llack ?cys 2 - leei -i: 2
Je Ualden 2 - ieel r.r'i t, j
leel- Jlit /; -:,racl-,.-Ëír I
1iJ decembei:
Geel tit 81 Bergurn 31
Geel LJit c/o/r./ - inhaal
11 december:

Blauuhuis - Geel l.dit
Geel- uiit 2 - Leeuurarden 3
Geel lrit 3 - Zu.raaguesteinde
Friesland 5 Geel Liit 4

17 december:

Geeltrit c
s5s r 68
Ëiarrum
B.C.V.

IJit B

0-1
0-1
4-A

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

6-0
5-0
1-3
B-0
1-1

o-l

6-2
s-2

1-6
2-3
6-3

1 1-0
1-3

1-2
1-2
1-2
5-1

GeeI trit, B1

- uJ.T.l,c. t1
Geel L'Ji t D'!

---t r.r: !
LrUEl. ILl: L :-Z

Hardegari jp
inhaal

?g oktober:
Dracn-Boys B3
Anjum l- Geel
GeeI irit D
Geel- lrit t1
Geei. Llit íz

È4

D

E

E3

3ii ok tober;
Geel Uit C.A.B.
Geel rrit 2 vrij
Geel trit 3 - 0èrterpJ
Leeuu.rarden S - Gee.L'tit a

5 november:
GeeI ,,jjit B - Be Quick BzGeel ,iJit C - De l_au,rers-C
Iinlertssa_D Geet r.rlit óGeel irit [ - DïDiíardegarijp Geel trit íz
6 november:
Geel lri t Rood GeeI
GeeL uit Z - ,?ood óàef zDrachten6-GeelUit-:-
Geel tit 4 - Zrruag,.,resteinOe

12 november:
Zrr;aagu.resLeinde ts _ Geel l/Í tLJTCC u - Geel trit CGeel lrit D C.V.0. DStiens E - Geel tdit EGeel iJi t íZ - Be Qui ck í4
13 novernber:
Lanqueer Geel lritilarlinqen J - Geel
iool t,,i + a orilL J - U.t:.il .SuitenpcsL Z - S=ei

*

r/it 2
3rrit 4

B 10-2
1 4-A
1-5
1-5
2-2

1-2
s-2
4-0
1*0

Trynuaiden B -
Geel rrlit c/o/r/

1 I december:

Geel UÍt 3
Lnhaa:,/
urinterstop

Geel Uit ïrynualden
Joure 2 - Geel lJit 2
Geel lrit 3 - Tijnje Z
§tiens 4 - GeeI Uit 4

llnder uo0r behoud I

aB



GEEL WIT B

DROGEHAM
Zi\ÍAAGI{iESTEINDE
BE QUICK
HARDEGARIJP
TRYNhI. BOYS
BERGUM
DRACHSTER BOYS
GEEL WÏT
TRYNWALDEN
SUAMEER

GEEL WIT C

hITOC
ROPTA BOYS
OOSTERGO
ANJUM
DE LAUWERS
GEEL I4IIT

GEEL I,JIT D

MINNERTSGA
DE hIYKELS
CVO
GEEL IdÏT
MARRUM
SSS I 6B

GEEL WIT E1

GEEL WIT
STIENS
DE I,'IYKELS
CSL
MARRUM
DTD

GEEL WIT E2

BCV
BERGUM
GEEL WIT
ZWAA GI4IES TEÏNDE
BE QUICK
HARDEGARIJP

1

1

2
1

1

1

3
1

1

1

8- 16
9- 16
8- 10\g-to
'7 -7
6-6
8-5
7-4
B-4
9-0

9-14
8- 13
7-9
7-4
8-4
7-O

7 -14
7-8
8-8
7-5
7-5
8-4

7 -14
9- 13
9-11
7-6
9-4
7-0

(!)

GEEL WIT 1

GEEL WIT
JOURE
DE WALDEN
ROOD GEEL
Mrv ' 29
LANGWEER
BLAUTIIHUIS
HALLUM
DRONRÏJP
CAB
BLACK BOYS
TRYNI{IALDEN

GEEL WIT 2

ROOD GEEL
RES
LEEUWARDEN
JOURE
GEEL WIT
DOKKUM
HALLUH
DTD
HARLIHGEN
BLACK BOYS
CAB

GEEL hIÏT 3

2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2

DE WALDEN 2
H. OPE]NDE 3
BOORNBERGUM 2
ONB 3
ZWAAGIíESTEÏTDE 3
GEEI I.íIT 3
TÏJT{JE 2
TRYHI{ALDEil 3
JUBBESA 4
DRACHTEH 6
OERTERP 3

GEEL T.IIÏ 4

DRÀCHTBIt 7

FVC 5
H. OPEIHDE 4
DE ïALDEN 3
GEEL IÍI? 4
BUÏÏÉIIPOSt 2
BERGUH 4
STIENS 4
LEEUhIARDEI{ 5

ZhIAÀGWESTEÏHDE 5
FRIESLAND 5

9-L4
9-L4
9- 13
9- 13
9-9
9-9
9-7
9-7
9-6
9-6
9-5
9-5

8- 14
6- 10
7- 10
8- 10
7- 8
6-6
7- 6
7- 6
8-5
7- 3
7- 1

B- 13
7 -17
9- 11
B-10*
8-B
7- 7

7- 5
8*5
B-5
7- 0
7- g*

3
3
2
3
4
3

8- 13
7-9
8- 10
9-7
8-6
8-3

':i'
,L

lí

7 -Ll
7* 10
7- 8
7- 8
8-8
8-8
7- 6
E-6
8-6
8-6
7- 5

)

)



wrsï íJ r

dat mijn pen bijna vastzat in de
Bison-ïix

dat eï op dlt moment veel behang-
plaksel uordt verbruikt

dat er toch r,:einig uordt benangen
dat 0nze zustervereniging,

Amelandia, ook bovenaan
staat

dat ze daar ook veel behangplaksel
gebruiken

dat lYlarcus 4 pri j zen had met de
ve r1 otin g

dat zijn programmars a1leen een
rr;eek oud uJaren

dat er bij de laatste thuisued-
strijd veel mensen u,arEn

dat er seriauze plannen zijn
voor de bouu van een over-
dekte tribune

dat een gedeelte van 6ee1 lrit 3
te laat voor de boot b;as

. van half iuee
dat dit kuam doordat er een

beurs rnet inhoud zoek uas

dat, ze deze glngen zoeken op
een doodlopende ueg

dat enkele bestuursleden slecht
kunnen kaart, lezen ( 

"r u,as
helemaal geen kaart)

dat Nico een levende duif meenam
r-:it BerEum naar Drachten

dat deze duif nog steeds zijn
huis zoekt

dat de pupillen van f-1, van
Jan Kienstra, bijna kampioen
zijn!

dat Bart u,eer lerug is van
uakanti e

dat het volleybal1en u,eer begonnen
is voor iedereen en dal dit eerr
hele k.l us is

dat er cilgeveer 65 Nederlandse
voetballers a1s prof i.n het,
buitenland spelen

dat daaruan 4l in België tegen
de bal trappen

dat een eR ander komt omdat men
in het buitenland meer
cian in l{ederland

De crPÉ .e.{ DAÀ/N§ VArrr &W 4

wlijn vorige stukje schreef ik na
vijf geuonnen uedstrijden. De ge-
k,aardeerde abonnee had het echter
noq niet ondei ogen of 

'rri 
j hadden

onze eerste uedstrijd verloren.
ItJegens uaarschijnlijk enkele mis-
verstanden ging een ongeslagen
eerste elftal- onder de pers ter-
uijl ze ondertussen al een keer
gemangeld u,aren. BiJ die uredstrijd,
uit naar tvlKu, rnoet ik de draad
uJeer oppakken.
Vi'er ueken geleden sèo*d dl-e_rrc-d:
stri jd op het programma. tri j uaren
ons beuust van de nadelen van onze
koppositie. Elke ploeg zou pro-
beren ons te verslaan. De suppor-
ters die meegingen deden er nog
een schep je bovenop rtlJel uinnen
jongens, anders gaan u,e niet uleer
meerr. Dat moesten Ee niet hebben,
hoe meer supporters ermee gaan des
te beter (lnschrijven bij Jan
Kienstra ). Hel.aas, helaas !

ïn de eerste helft bleek aI snel,
dat ívlKV de beide punt3es thuis
urilde houden. ZLj hadden het BVEn-
tuicht, r,rij de crevaarlijke counters.
Na de rust werden k,i j steeds meer
in de verdediging gedrukt en uraren
ure met 0-0 goed ureggekomen. Vi jf
minuten voor tijd schoot IvlKV die
Í11usie aan flarden. 0nze sup-
po rters ree d
staande mercedessen eÀ-E
der Courant schreef de volgende
dag dat'GeeI t'Jit 1 zijn rrltJat,er-
loott had gevonden. (echte thuis-
schri jf krant). Daarvan rrrilden rrlij
echter niets uleten. N apol eon kuram
na UJaterloo niet meer terug maar
rrrij uraren nog niet uitgespeeld.
De volgende uledstrijd uas thuis
tegen CAB. En hoeuel die ploeg
na + 10 minuten aI met 0-1 voor
stold, zullen die jongens toch
met een urgnge glirnlach terug-
denken aan Ameland. klant na de
vol1e negentig minuten hadden
z i j eet*Ër1 Íï=EEfEfft,'e- pakk en.
wlet onderm€er 3 doelpunten in de
laatste vj. jf minuten. Zeer spec-
taculair en natuurlijk jammer
voor de supporters die iets te
vroe! bij de kachel uas gaan
zi tten. ïhuis k,axen u,e dus nog
steeds ongeslagen.

t2- l3



In toen kulam Rood-geel, een ploeg
in 0prnars en h et speelde onbe-
vangen, het had ri-er niets te ver-
liezen. In de eerste helft slaaq-
den uij er niet in Roodgeel onder
druk te houden, zij kregen zelfs
de bet,ere kansen. 1n de tueede
helf t namen uri j het initiatief ,
roodgeel bleef stug verdedigen
maar de kans jes kulamen, Uia de
counter nam Roodgeel echter de
leiding en bouude die even later
uit" ioop Smid verkleinde de
achterstand nog t0t 1-2 maar het
eindolfensief levercíe verder niets
meer oF, Cnze tueede necjerlaag
uJas een f eit. [Iaar aangezien de
concurrentie ook ueer punten liet
liggen, stonden ure nog steeds
Lrovenaan de ranglijst,. fen fiEe-
valler uJelisu,aar, maar oak een
feit" Afgelopen weekeinde ver-
trokken ue toch uieer vol vertrouulen
en vastbesl-oten (om) dierpoie-
positionr t,e handhaven naar Lang-
ureer, vijfde op de rangli-jst. fen
tuedstrijd om snel te vergeten,
Ueel onnodig balverlies aan beide
kanten en de Geeluitters verzuim-
den de thuisploeq met een A-z
of 0-3 achterstand de rust in te
sturen. Ni a de pauze rilerd z0uaar
Langu.reer noq gevaarli jk, i{artin
0ud redde op de doeIlijn. Pas een
kuartier voor het einde zorgde
Jan Brcutr.ret met een fraaie kopbal
voor de bevrijdende trefier. nnder-
qetekende maakte Err met het lang-
zaamste doelpunt tot nu toe, 'J-Z
uan en de stri jd uJas gestreden,
Langueer redde nog rrlel de eer
maar dat, uJas alleen vot:r de sta*
tistiek. Hoerr.rel- vier punten uit
vier u.redstrijden niet echt over-
tuigend is, staan trij na negen
u.redstrijden heel onbescheiden
bovenaan. AIleen niet mEer alleen.
Ir heefi zich een kopgroepje van
vier ploeqen losqemaakt uit heL
pelet0n, fen van die vier is de
VU De liË1den en daar gaan ue
komende zondaq heen. fen zuare
kius. En daarna komt na lJronri jp,
de SC Joure op Ameland, onze buur-
man Dp de ranglijst. De ueken van
de uaarheid zijn gekomen: zakken
ue ci naar de middenmoot of u;orden
!!e herfstkampioen. Ik hocp ju1lie
0uer een maand over het Iaat,ste
te kunnen cerichten,
le beuk gaat erin I

rLr , f'lenk ïceinsrs

Kard. de Jongweg I, Nes (Am.)
Telefoon 05191 - 2345

4\-r, l-{ \\ #fu"'-é;*'épf \ \ #

res. ,sérendatql .e

installatiebedrijf doe - het - zelf - zaak

Pavitjo€n

kdos osd.boresi,redbeg JE bwpn

Eu,wBsDR:rF 
rrw i lderv a n krt

voor aI ur*
BOUI{WEEIM.I

eigen
arehiteetuur

---
tevens verzorgiag grafwerken
en tq,xaties

M§:St NatE2137 - 259L
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re eelste 1l ninuterr LJalei_i r/ade gasiheren, die oïizz aci,telnoede aardiq onder orul< ZEr..l.'r:
To ch k Tr.n e- r,,o I -^ - -i\!u,=,ei, ule lanqzanerland
1"u: Qreep oD de u.reds i:li;C. Jde inzet en de trass o,e-voc,rqauedstrijden ver te zoeken ..ió
,??stri.1-d bleek i.ret ;;;;.;";-zijn. i,ia een rrinuut cf ); *;eionze inzet beloond inet een do

- -LruírL. frEt r.iJas rludol f ïeuber d1-0 liet aantekenen. il;;. Citresu-Itaat verslapte,Je aandacivan de acht,erhoede eni.gzins srdi t resul t,eerde in de i"ii r..t.n,1-1 . Dit uras ook de .r.réi=tand,i1a de thee qooiden r;--;r-no1 ,schepje bovànop en het uag al_urludolf Teuben die voor i_l zo:
?: druk op het doel 

-run-lerter
bleef *", maar met een sne-l-Iecounter maakten ze toch ef Z. 2van. 0erterp dacht dat er ineervoor hun inzat, alhoeuel Geelduideli jk de rr.,àOstri jd behecrs
Io?n, aIu;eer, Rudolf"Teuoen vo3-2-zorgde, ging ijerture. af tr,-
io feer< net, alies of niót s1FJoor hun erg slechte rril;";;;tr;erd het door llichard SmiJ 4_2dogr Jan v.d. t-ieide 5-, ;; dooiYleinte Bonthr:is E_2.len dik verdiender oÈrste over.trrinning, rrle jke u.terd oehaald doleen goede inzet van ons a-l_Ienl

De, uedstri jd hierna moesten rreuit naar Drachten 6. i;; 
-;.

oapier zuakke tegenstunJ=.1 irarde ploes uit de §e-1ij[;;;i_0" st
lad noq ! punten.
Je eerste hel f t urerd oo( al ;aLduidelijk cÍat r.r.re onze teqenslan
!:: drl*s hadden ou"r=;;;.. ueeuar verl t es en all e duei s uie::cj encjoor ons verlcren. l;t-;.Jcntende rust inging net etr,,1_l vcrispronq riJas dan ook een i,:qisci_tcevcJ-g en Ver,.Jr' Fnri

::. ?:-rr.t-rr.j-uf'on". cns dui.Lru_Lr_Jr( ieler geSpeej.C, ieiier oíde baI, er ,reiden *u"i "r;is ge.lJonnen en de aanva.l- u,erc ste eds
u.,leLör opeezoclt.
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Dit resul_leercje ian ook de ver-diende gelijkmaker oF. .radat een
hoekschop door ons ujas afoe-
dtr.longen, i.das het rorus ir,eiz, diede bal in een keer, uit aeze hoek_schop, het doel in schoct : 1_1.l(atuurlijk probeerden hre nÍernade volle uinst te pakken en ditlukte ook. l'!a een af geslagen ààn_val" uras het iii co l_.ud, cji e ui t eenrebound de bal langs de keeoerschoot;1-2.
Dit ulas de einostanci en hoerr;el
deze zeqe moeizaan {.uas behaal cl ,toch een aardige opsteker voorde jongens uan Eart I

De uredst ri jd hierna moesten u,ethuis tegen C. ii . -1 . J, een oppapier ste rke p10B-e r De eerstehelft hadden u,e cie harde rlind inde r'uB en het spej. qolfde op enneer. fchte kansen kregen beideelftallen niet tot een half uurspelen. Edtirard de Jong onderschepte
een aanval en ging er op rechtsvandoor. Zijn sirakke lagB voor_zeL uerd in eerste instant,ie ge_mist door Ruciolf Teuben. Het r.uasechter Jan-Doutr.re lraqtegaal diebeheerst inschco t: i-n, Di t urerdook de ruststand.
i'j a de rust veru;acht een ieder eensterk aanval-l_end CNB, daar ze nude uind in de ruq hadden. Hettegendeel uerd echter de uaarheid.
De eerste de beste aanval vanGeel lrit leverde een doelpunt 0p.Ien diep te pass van l,:jeinte Bont_huis r.uerd door iiuciolf Teuben gced
meeqenomen en langs de keeper ge-schoten: 2=0. i,ieteen hierna krËegGeel LJit ureer een aanval CIp hetdoel van CN8. De ba] kuam voor devoeten van Johnny ytsma, die heel-beheerst de ba1 in de ràchter
bovenhoek schoot. fen prachtig
doelpunt: 3-!,
Hierna probeerde Cf',1 B nog rr.rel- aan
f e va-L1en maar to t echtà grote
kansen i{uamen ze toch niei. Hettras echter rrrel Geei lrit die nogeenmaal toesloeg. Uit een vrijàschop, genomen dcor Joop Ce Jing,schoot alueer, Johnny ytsma deb?1 langs de doelman van de ploequit Drachten a 4-ii. Hierna kreegGeel lrit nog en<el e kansen en kr.r.ram
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.,,e nikenÍJïakin; ,./;lr. de af qelasl-ino
vincj - ;iaats :P'e'en van oncer-
staande
1. Eericht

FGiL A

NI

Indien ,r,i j ertoe besluiten
het gehele u,edstrijdProqïamma
voor zaterdag en zondag af
te qelasterr, dan zul-1en uri i
dit 0p vrijdag voor 10.00
uur mededelen aan:

Cmrop F'RYSLANI ' die dit be-
richt za] uitzenden in haar
uitzending van vrijdag
tussen 12.3A-1 3'00 uur en
1 ?.00 an 1 8.00 uur r

rRI[5CH DAGBL AD en LEtU'diAR-
DER CCIURAIiT ' die het bericht
zullen 0pnemen in haar
edities uan vrijdag.

an l...i,,V":. ie .ZiISTr oie sr
L/o0i zaL zcr!en, cal nËt
,rericnt ucrcl oPgenomËn
in ce ielefarri-sche inior-
ratie r/ r-r"r"Dai1ijn, ;-ietuelk
LE c3.t'Ei.ral, i-s onc3r
n.r-ï;: -j-:11223j:

i',ccnten ur:j onze neslisqllg
E*si. ar vri-jcjaqtnidd?q neften
cian is Ce berichtqevinq als
vc-lqt"
v" l-i J,ti:

UUT

AAFTSiI\#§t
cItrIEn

2.

br. *a."nhurs

gnooo -ËANKEt'
IJS cn eea LIKK€R,
bakje korrle

NEPR Uw WAR,,4€

evinq bi AL G[H TL 5

h*i""s
\aa he2et<ercn3+,r 3

'- LJ JJ
I ll lll 6ËwaoN GoËà

,rnHioÈnstR s. nes. Èel r 2126D

HOTEL . CAFÉ RE STA U RANT

,,9u l{[ob"
Yoor al uw brrrlLoften
en vergaderingen

mogeliJkheid
goed en gezellig d.1nei"

Tevens cle
YOOr een

ïh.BEO{JWER. t{ooÉbwEc !, at RGru T6L.a8l

s1àn, tussen 1 7. !0 V.D.bRINK'

Radio_ l',Jieur.tsdienstr 18.00 uur

TeI. informatie Voetballijn
(ce-st 12?333), na 18.0C uur

Nl0S Teletekst,
vanaf 17.00 uur
i\itRU vrijdagsport via radio
lenZ
ZAï[R}AG

0mrop Frysl-àn, tussen 1?.1?-
lïEI'- uur en 18.00 en 1E.!D uur

Radio I'rieg-qsqliens!-, nB.0C uur,
13.CI0 en 18"X0 uur

nmroo Fr
en 16.ilC

in t et L"n[ic ,ro./7
HEN6gT

IE

es6wëa 25 TéLr 9s@
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dr^ra I.ÍOEE Jc naor toG.

\ Arrcn-fnr Zue,rtcrcg 1 I _/

..smELSrRq
/on -en

Miedenr+eg J
Buren-Anelantl
telr 05191-2051

t?

Grwtduea*en

NEDEBIIINNSE MTDDE§§TÀI(DSSANK
xekenirrg oou:cant d.epoeÍto t s
hypotheken epe.:mckeníngen
fínancierlngen pemr leningen

oss<461y77 € k eN 7:clgË, rllffSfCe
burg.nal{l.astr 2 9L6, ZL ltes-ÀaeLanil

tel-r 05191-2216

pouwBEDRrJF

Te1. infor'matie VoecoaLli irr

na 1 3.00 uur, na 1 g. ij0 uur
N0S Teletekst_a
na yI. !Lj uur, na 1 3.lr.J uur ,na 18.00 uur

ZONDAG

-

Fabnekspad Z0
9i64 KR BUREN.AMELAND
ret 05191 - 248C

Cmrop FLysj-àn, tussen 1r_r.J! en
'll---..I I.UU UUr

iadio l,' ieuulsoienst, UB"!j uur

,
\ uu-J t t t(.J)J )tussen 08.00 en 14,AA uur
il!S Tel-etekst

- 

_ -- - a

I ussen 08.00 en 1 +.00 uur

In N0DDsi-tuaties is hei mogelijkbij afgelasting op zondaq iebeLlen, Zondags tussen
!8. 30 en 0g,3ó uur, tel_ ef oon058-883451 0f 058_i 26 36 1 .

BFRïC,HTGEVïNG over afgelasi,.o or naoto Nffi

t9
B«,ou: " Fvrt- Níet)NE

De radio nieuu,sdienst (nirp ) isa1leen in de gelegenireiO omoerichtgevingen over afgelastin_gen te verrnelden in de íogu_
naamde 

- 
lange uitzendingen.- lithoudi in dat berichten -orÀ,

afgelastingen genreld zullen
u.rorden:

vrijdag 18.00 uur via radio 5zaLerdaq E,ltl uur via racjic 1zaterdag 1J.00 uur via radio 1/SzaLerdag 1B.CC uur via radio 5zonoag 8.00 uur via radio l
0p teletgkst pagina g0_1, urordenafgelastingen vermelci vanafvrijdag 1 ?.00 uur. Cok via deUoetballi jn (t,eI. U6-S1 1ZZJS3)kan men zich op de hoogte l_atenstei-Len van euentuel-e àfgeiastin_
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ivenals iret vor5.g iaa;r organiseert Àli

I;L-Ll;.iJ deze -*-iatsr 'r,"eer een erogsloop-

::oapetitie ïocï jo::;-; en oud, ierien en

rriet-1eoen.
Jongene en neisje s tot 1ó jaa-r -di:-:ur,en

àeelner:er aan Ge icop over j ::eicnetev
er: boveri de 16 iae-r i:a:: mec i<j.ezerr r:'i'i

een ioop o',rez 1 ai i0 kilopeter. ;r t"'or

Cen 11 ioi:en 3eorgani-eeerd, s'aarva: àe

i snelsïe 'fijoen meeteilen :roor ire"i xlas-
seneat .

';a c-e iaa';ate loop *ntvarr.gt el-.re C.eelne

':iierfdeeiResester een iËofee se'o l.:l"asae-

rin6. 3:; d.e jeugc zijn er 5 leeftjjd.seate-

;orÍeëar tct I jaar, vaa B tot 10 jaer,
re^n 10 tot 12 jaar', ',,an 12 tot 1{ iaar
eli ïe":1 izi toi 16 jaa.r. ïn eli:e categorie
uorclt voor jongens ea aeisjes eell apart

-;ias senent opgelraai:t.
.i.,e kosten r.a,c àeelnacre bed.e-a4;er: :." 1r-
:rocï peïsoueïj bened.en 16 jaa;; per ioop
,tÍ ; 10r- voor al-l-e 11 Lopea. ïoor peï-
sonen bcver: 16 ;aa;- is pe= I"cop i 2, j0
eÍ i,roor al-ie lliopen f 25r- ïe=sch.teld.igd..

;:: r.iorien 2 3a:'couïser-r uitgezei: 6én in
l:et :i.r.reei:bos bij :jes, start en íÍ:rj-sh bï
d"e .roo::sralige ki+ekerij varr Siaai;sbasbe

beer, en 6n in .riet Io-Lh:nerbos, sia:li
en íinisi:. b:j de eenienvijver. J.,e j-kilo-
neterlopen beginnen on 14.00 uur er:. ae

10-"iliioueterioperl ÈÍi1 1 rtr. ]0 uur.
Je crossiopen r+orden op de o::.rtersi;aë::de

tjjien en ;:iaaisen gehouóen"
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