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sPANNING bLsTT Iru 4e
Ien maanó qe]ederr stono er voor
net eerste elftal dÉ zurale uitt.r t

strijd tegen ce ,riàlden op r-ret- p'.

qramrna, )eze pLoeq str:nC slechtr
'e'en !urr i acirter oils. ircanks oe
sneeuur ei-l hagej-sti:ri'iiËr-r van iie ,

cagmorgen ginq de ure0st,ri jl, z\
ne'" 3D een Oijvelc, irrel. dor:r. ut

ir.roiden en t,:cit llJas de sfeer cnt-
sDannen te noemen. . cr;, aar in nÍ
velo bieek ecnter sneL rJat ra or
hele Geelili t nloeq öp scrjarD str
iedereen tuist u.rat zijn Laken en
verantu.r ccrdel i jknedeii i!aren en I

zaten Ër za gBzegd Doven op. Je
opbouu.r van ci e []81cer: aanvai cp l

i-rriddenveld ulerd ocor ffi .n. Gerarr
li,etz en Bernie Baijaard vroeg-
tijdig de kcp in gedrurt. laar
kuram bij dat onze verdediging
vri;ure1 geen neter pri js qaf en
hun verdediging met vier man de
handen voi- nad aan i an Brouu;er
en Arno +'lo1l- " 3i.i het uitverde-
di qen konden rre ous via he t mid.
Cenveld Ce lal altljo <rrriji. Di
moest rrrei tot kansen ieiden. Zo.
u:el- Jan als Ainc, dronqen hr:r-
haardelijk het vrjanCelijkË zes.
tienmetergebied binnen. ier, (ua
tier voor rust uas l^r el. raak. ia
3rouu.ter omspeelde oD i- inks tulee
rnan en prikte de bar ir de rech.
terbovenhoek. lie 0-1 urerd ook
ruststand. loi<. na rusi ku.r an de
,:iàlien er niet aan te Fàs. 'iteen rnooi e aanval tu-aarin de laf
steecis cj i rect rr.lerd gespeel-C,
scoorde ian Srouir;et J-2. ile
i-Jà1den kuan noq ter j;l tc | 1-2
maar Joop Smio knalde snei daar
hun i- j del e noop op een gel i jk
spei aan flarden. Zouel de.ii-
slag 1-3 aJ-s de rr;edst,rijd stem-
den de mse?ereisCe supoorters e
onszel-f tct vo-l-1e teuredenheid 

"- Jre irlaEk daaroo ku.ram Dronrij
hier op cezcek. le sLinporters n
cjie de uitiredstrijd bij de LiJàlo
qenist nadöen, konrjen a1]een de
eerste 2) nrinuten zien hoe goed
hci: es;sre elftai ràr- :laaien.
i, llnii-;c krL;a,'n er nie t aan :e ee
er';lrnc en 'jooc ZoI-3cen vf-jCf ee
2-r voorsËrcng. t-n nceuel- ijron-
ritl: t;e.: ppn rtpr.a.l--'.,KreË: er-

-e..-=ÀW[f:.

VV. Geel ldir

Opgericht mei 1934

Terrein: Noordwal te Buren
te1: 2537 Rek.nr: 136190619 RABO Nes
BESTUUR:

D.Kooiker, voorziLter,tel 2156/24OO
M.Bonthuis, secretarÍs te1: 2732
F.ter Schure,penningm. tei- 2254
J.Idilrnan, wedstr.secr. te1 : 2669
J van 0s,jeugdsecr. 2197

B, Molenaar, 1id. te1 2541

1id: te1: 2276

REDACTTE GEEL WIT NIEI]IIIS

Geppy Veltman

Wi11y Kooiker
Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans Ler Schure

Ben de Kruíjff
Jan Kiewiet
Rudl Bloem

Meinte Bonthuis
Jan Epping

Henk Roemers.



op 2-1 krrlam, begon toen de ued-
strijd tussen Dronrijp en de
scheidsrechter. Er rrrerd af en
toe meer gepraat dan qevoetbald.
GeeI lJit stand er uat verl-oren
bi j, maakte af en toe een doel_-
punt maar kreeg _qeen kans zi ch
in de discussie te mengen. Dron-
rijp verloor zodoende niet alleen
met 5-Z van Geel- lJit maar ook nog
eens met 4-C van de scheidsrechter
trlant tu.ree spelers + coach + ver-
z0rger urerden voorti jdiq van het
veld gestuurd. Ien rr.redstri jd om
verder maar gauirl te vergeten.

Nu stond de topper tegen de SC
Joure op het pr0gramma, De ijzel
stuurde de lrainingen aardiq in
de u,ar. 0p zich jammer maar van-
uege die gest,oorde voorbereiding
toch goed dat die rrledstrijd af-
gelast uerd, Het gehele elftal
kon zich zadoende vervroegd in
het s0nneklaasgebeuren storten.
irl aar ik gezien en vernomen l-ieb,
hebben vrijurel alle elf gcedge-
speeld en hem goed geraak t. Ilocht
oak urel rrianl rre hadden de eerste
helft van de compeLitie erop z:-t-
t,en en stonden f ier bovenaan.

Bfaauuhuis uil uras de uolgende
tegenstander. ilppassen uant die
hadden Joure ook een punt afge-
snoept. Helaas pasten uJe niet
goed op " Joost mag u.leten uaar het
aan 1ag, of liever nog lril1em,
maar het liep totaal niei. Geen
pass kr.uam aan, Qeen aanval- irlerd
goed opgazet en Bl-aauuhuis rnaar
beuken I Bij rust stonden ue met
Z-D achLer. l',ia rust rnoest hel an-
ders, maar net teruq na de thee
kregen u,e ilo. 3 om de oren, Alles
of nÍets ulas toen het motto, lilaar
na een tueede helft met kansen
ovetr en LJeer, bieven ue 0p 3-z
sleken. Heel jammer urant ue hadden
0p Roodgeel dat ook verl_oor uit
kunnen lopen. I"J u schoof Joure ons
voorbi j.

I n ,.= l aatste uedstri.id voor
de rr:interstap tegen Trynr,.,àiden uas
het dus zaak beide punten tnuis te
houden om qeen aansluiting te ver-
liezen.
l--ielaas iras het geluk niet met ons.

Ir eEn niet za gcede iiredstli jd mel
harde uind en koude rË!en uarsn
be:-de rl-oegen qeii.jkuaardiq. Kan-
sen over en uJeer " Ïot tuJee k?er
toe ureto in de eerste lr el-it- een
inzet van Jan Srourlei van ce Lijn
gehaald. ïrynuuàlden sccolde ltreI.
i n 0e tueede helf t. naix Ceei- Lri t
het i-nitiatief op zoek naar ie
geli jkrnaker. Ien verscnrikkeli jke
dreun van I'iartin ilud bracnt Ce

ploegen op gelijke hoogta. -'aarna
rr,list Trynrr.ràlCen onder de druk van
Geel Uit ueq t.e komen en beide
ploegen kregen goede Kansen om te
scoren. Geel- lrit verzuimde dit
en Trynu;àIden nari na een Prima
vrije trap beide puntjes meer oP
de Sier. 1n de Lueede comPelitie
helft hebben nu dus meLeen trrree
keer verloren. En met een oeetje
pech zakken ue naar de vierde
plaats. Heel jammer uant dat had
beslist niet qehoeven. IJu moeten
uJe rrlachten tot na de uinterstoP
vo0r ure kunnen beui jzen dat er met
Geel lJi t 1 n og steeds rekening
gehouden moet ulorden in 4A '
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{ persoons appartementen

het geheS-e Jaar geopendl
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2

2

2
2
3
2

standen
GEEL i,'rIT 1

SC JOURE
ROOD GEEL

GEEL WIT
nE-tALDEN
BLAIJ,IIIHUIS
M.K.V.'29
TRYN''!,JALDEN

c, A. B.
I,ANGWEER

DRONRIJP
HALLUM
BLACK BOYS

GEEL W]T 2

R.E.S
ROOD GEEL
SC JOURE
SC LEEWARDEN
GEEL LI]T
HALLUM
D.T.D.
DOKKUM

C. A.B.
HARLINGEN
BLACK BOYS

GEEL W]T 3

2
2

2
3
2

2
a
J

2
a

3

13-21
13-19
13- 1B
1a 1-1J-1i
13- 14
12 l,1 J_ 1 J

13-1 1

12- 10
13- 10
13- B

72- 7

13- 6

10-1 7

1 1-16
1 i-15
i0-14
11-11
10-10
10- 9
10- 7

9-5
i0- 5
10- 3

10- 17
10-15
1 1-13
10-12
i0-1 1

11-11
10-10
11- 9
9-8

11- 6
9-0

ïyr veor en ne,seizosn
ycor verenÍgdngen en
*ot t 2! personen.

6ï@ffi6 § B{re,,EN

zcer geschlkt
vergad.cri:ngca

ïELr OF1§A

DE II/ALDEN
H" OPETNDE
BOORNBERGLTM

OERTERP
GEEL WIT
TIJNJE
O.N.B
JUBBEGA
ZI{AAGI{ESTEINDE
TRYNWALDEN
DRACHTEN

GEEL WIT 4

DRACHTEN
tr\/a
DE WALDEN

BUITENPOST
H. PE]}{DE
STIENS
BERGLD,I

TRIESLAND
SC LEELT\,^JARDEN

GEEL hlIT
ZwaacwESrErNDE

2
aJ

4
aJ

3
6nt]r
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7 to-rs5 g-tz
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Januarr
lruyff ueq Dij Ajax
:ri jkaard cok
i'lario 3een tekent bij Irisa

^^*..--:gt-lr udJ- -]-

ui-nlerstci
taarL

Lincer trainer cij '"ja*
13 naart : 'JannY :-es3 :i'eek
been
lruyii tet,'ent bij lar:elcrra

n- *: lHprf.l-

;.3.V. sci-,akeIt 'ea] ac:::
ui t.
Ajax bereikl de f,irraLe ll-I
Geel Uiil 2 k;amPiocn

i'lei
KV I^'1eche1en, de Plceg van
Aad de 1''tos, verslaal Ajax
P.5.'J. uint na straiscr'lcPDt
van Porto de [C-ï
Az, DS r ?9 en Den liaaq deg;t
deren. RKC, Veendam en i'l\l\/
promovËr€[i c

Geel uf:-t i-PuPilIen kainPili
Geei Uit 5 ook kanrPioen

Juni
21 juni: 'Jest luilsianc-
irlederland 1-2
25 juni: finale: !,ecJei'iar'd
!usland 2-A !

jul-i
vakant,ie
Aujqustuj s

Geel Uit uin'- :e A- =.alc-.
Star! coirr;etit,-e t E;/' :39:
i ei jenoo rd P 3l/ 1-1

Septembern

L inrJer ontslagen Di j i 3a;
A jax docl '' issaDoÍ, vslsla!
Groningen urint var, iicietic
i',ederlani uint, van uaies i

1 ympiscnc lPelen
Af scheii Irf I y v/ d iierkhr i

r-lki:cber
-: qir [znnni- oen nipUi:,e S:j-l.S')r \uuP ! u

en verliesl va:-r A;ax
Jest iir"ij-lsianc - ''aoe:l-a::
:::eennakk.el i-luYfi 3-2
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,,-.-.-.t-.nV=I UC! a
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l{ovember

Geel ïrit 1 sluit de eerste com-
pstitiehelft af met 18 uit 11
Pn staat bovenaan
Geel- trit I kampioen !!
[-]roninqen uit de furopacup door
Arie i-laan

December

PSU veiliest van Nacional voor
cie ruereldbeker
Schei-dsrechter van wlierlo k.o.
16 december De FI0D slaat toe.
31 decembsr: aluleer een sport
(ief) jaar voorbij ! ! !

0.L.Y. 3CL

hotel öe lor
bonoshct ei

,,h€t wÀpeït \'Àn Àm€1.\ni)'

n€s .rmehnö tel€foon o;lqi-2(

# =':_=.1F- Il h.f kienstn
-- - -t. st na ndwet

nes IÉrt 2o7l

voor al u,^lte mowea e,nt-e verto.rr
objecten staan tsíj r.roor' ,r kloar-

PÈIELÉ
tel' 22,

J.

[,IT§tAGEII
'! g nouember

Bergum B - Geel l/it B

Geel l.riit C - U.T.!.C. c
Be Quick /1i Geel tit 2í

2n november
De hialden Geel lri t
r[3 2 - Geel Uit 2
Tijnje 2 - Geel lrit 3
Bergur,r lr - Geel ldit 4

2A november

Geel t it B

f.s.L. [ -
Bergum 3[

27 november

Geei lrit Dronrijp
fleei tllÍt 2 - D.ï.D. 2
Trijnrr.ralden 3 - Geell.tJit 3
Geel tijit 4 - F.V.C. 5

1 n decei'nbe r

frardegari jp B 2-Z
Geel lJit [ 0-6

Geel- Lrit 2E 5-5

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

Bergum B 1-11ftlinnertsga /1- 7

3-?
2-1
g-0

1-2
1-1
2-7

4-0
1-4
2-D

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

Hawe «
:l: /47

vÉRYOé

Geel ïdit
Geel idit

B.
D-

11 december
tslaurrrhuis - Geel lJit
Geel ldit 2 - Leeutuarden 3
Friesland 5 - Geel biit /1

1 B december

Geel lrit - ïrynualden
Joure 2 - Geel l,Jit 2
GeeI tilit 3 - Ti jn je ?

F* óe.oR lí
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lntrí. lin.
ïa.n een keeper die gaat piesen
is het logiecb d.at dic aoet viesen
EVcn aiot bij de lee
en oE de sren beb Je zee i

:: ::.::::::. T. : :.::.:::::::.ï::ï'

CBÏ}I}-slS * Ï§XI§CH RESTÀUP]À§T

Nes - Amela.nd.

Torenstraat 1J
te1:

6-\9
VíKIAAKNíN...

!{artijn SoeLens
Uessel Sarouwer
Senno Fomer
Peter Fo::ner
Joop de Eaan
Gerlof Eofua.n
Erane EsLaebos
Jaap Koolker
Slep Kooistre
Earold Kupenrs
lrjan líetz
Jaap Dïetz
Sertus Oual
&eo van tter Ha1

20 januar5.
19 januari
2! deeexaber
2§ öeeenber
1 ja,auari

29 jaauari
25 jaauari
10 jaauarJ.
1 jaauari

3.8 ja,auari
$ jaau.ari

2O ja,auari
19 d.ecember
2! èeeeaber

eigen
technisehe
d.ienst*

258'
*{

(RMo T«
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Als hel om verzekeren, hypotheken en Íinoncieringen gool

E. KOEHOORN
TEL.: (05103) 1100

ÀESTLIAKL'J

Het bestuur v an Geel lJi t ulensl
iedereen in dit laatste nuinnei
van 1 9BB prettiqe feestdagen toe
en, . . a€l spCIrtief 1983.
Donderdag 5 jani:a::r is eir lrreer
een l- edenvergaderirg in de kan-
tine. Aanvanq 20.3C uur o

De agenda ziet er al-s voJ-qt. uit:
1 . cpening.
2, I'lotul-en augustus 1gEt.
3. Íi"eci ecei ingerr en inqekcreil

stukken.
4. Corr,rpeti t,ieverioop .
5. ïussentijds firiancieel vÉr-

^t --5Id!o
6. itiinierstopactiviLei',-en .
7. r,:iaddentoernooi 1 gBg.
B. ?ondvraaqr
g. Sluiting.
Dp zalerdag 7 januali j-s -1ee1
trit 2 aan de beurl voor hel op-
haien van oud -papier in iuten.
A. s. maandag (TrrreerJe KerstcJaq )
is het Kerst-zaaivDetbalioernooi
vo0r senioren in de sDorinai te
I'ies. Dinsdaq is cje jeugc aan het
vo e tbal l- en .
Supporters zi jn op bei oe da-oen
vai'r harta uiel-kom.

ilD zat erdag 28 januari qaan onze
pupillen en junioren zaaLvilet-
bal1en in Dokkum. lp deze 3ag
zullen ze voelballen tegerr teams
van Terschelling, Schierncnrri-koot
en Amel-andia. De u innaars qaan
verder i"n dit Itbekerrr-zaalvoetba.
uat georqaniseerd rr-iorcj t Coor de
F.V.[i.
3ij net secrelaiiaat kunt I vana
neden een videoband huien over
het Iuropees Kamnioenscnar 1988.
Dez e band is in op d racht \/an Ce
Ki,lVË qemaakL en bevat hoo;tepun-
ten, zoals - de ooelpUit?r,, de
rrooiste akties, intervi e'",tsr spe-
lersportretten, ce innuio:;1ng
et:. uar, het aigc*::e:, ka r:icen-
schap in lui islarc.

e lulll;lijs -s - 2r:' r,.r'.Zts C?

filn dur:::t i,! uur Ëi-r is ::i:aal<t
v,lcr rF: s''si- ;i.

ffiahohanH
geld en goede raad

van Heeckerenstraat !2, líes-An
te1: 2t2j.

bo*ltng

amube mentsparh

I=t-ly , YERDEKsHD Tett 237g

DRANKE N HANDE L
anÍrer &nzaetanLst ai ío n

Bntlr:r,ren W€.G A NES TEL: e3,6'A

«ede brqrycíi nqt'
^, ook uaar hcà afíralen van:

./ PATAT en 6Í'lACl(5

-

_t3_

DE RVS ADVISEUR DENKTAAN ALIES



De u.rirr teïs top vorli. de junioren
en pupilien cuurt u.raarscni.jnl-ijk
L/-, 2a feDruaii.
De ruinterstop voor senioren
duurt iraarscni jnli jk io t eind
3anuari ( I ju en tuederdi enenoe ) .
L an?s deze ue! rlillen ui j Jaap
en Semien feiiciteren met de ge-
boor"ue van hun dochte: ifAirJSSA
DAiiilLl_A,
De datum vcrr de Gee.Lir;i_t-feest,-
avond is zaterdag 25 iebruari.
f',r ct,eer deze datum alvast.
In deze krant vindt U vanaf dit
nLlmmei reqelnratiq een strip van
TRAilK. l)eze strip is qemaakt
voor Ueiiiq Uerkeer t'lederland
in samenr-uerkinq met Civerse sport-
bonden. De actie t Al_cohol_ en
Verkeer, ciat kun je niet maken I

ondersteunt ook onze club en de
strips zullen hopelijk vooral
de jeugd aanspreken (r" zijn
ook nog in te kleuren ! ).
i."let het oDg op de komende feest-
dagen zal het misschien extra
aanspreken.
Flet bestuur dankt de ItTBREKtH(S)
namens de ?eirele vereniginq voor
het vroeqe kerstkado, in de
nacht van zaLerdag 17 op zon-
dag 1 I iecember.
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GEEL \^iIT B

DROGEHAM

ZWAAGhESTEINDE
HARDEGARIJP
BERGlM
BE QUICK 2
TRYNI^JALSTERS BOYS

DRACHSTER BOYS 3

GEEL \,./TT

TRYN'],{ALDEN

SUAMEER

GEEL \,/IT C

i,{.T.0.c.
ROPTA BOYS

OOSTERGO

ANJLÍM

DE T,AUWERS

GEEL WIT

GEEL \,,/IT D-

M]NNERTSGA
DE i,,/YKELS

c. v.0.
GEEL WIT
MARRTIM

S. S. S. '68

GEE! WrT E1

GEEL WlT
STÏENS
DE WYKELS

C " S.L.
I"lARRLTI'j

D.T.D.

GEEL WIT E2

B.C.V.3
BERGIIM t
GEEL \,\IIT 2

BE_aI]ICTZ
Z}JÀAGhESTEINDE
HARDEGARIJP 3

L7-22
9-L6

1 1-15
10-14
tL-12
10- 9
L2- B

10- 5
10- 5
12- 0

10-18
9-13
8-1 1

9-6
10- 6
8-0

9-18
9-72
9-B
B-5
8-5
9-4

.i
ca/a- éír'a?í
aTzeí Ab*zoz

fré, 6óen/ateg e

9-18
9-13

10-13
10-10
10- 4
10- 0

i0-17
10-14
10-1 1

10- B

10- 7
1n 2I\J-J

installatiebedrijf doe - het - zelf - zaak
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-ffi r#\-
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Kard. de iongveg I . Nes r Àm. )

Telefmn 05191 - ll.l5
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BOUW}IERI{EN
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--- -------__
tevens verzorgiug gzefwerken
en taxaties
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Deze da! slaan eï lr!ee iopp=1.g
3D het prcgramma. Zci:;el he,_ eatsals hei r ureecje el- f ta_1, krl- jqen DEzoek van het Leeuulardel -r-ocx !=rAis ik I s moigens cp net. vi,r a i.r ezk?* Di j de uedstri jC van hr; : :i!ezíe j.k cjai net opràlierrd ci,rii isvoor aen cchtenduedstrijd. .-.,iblijkt dai nc,qa1 uat,"oàc -,eet*supporlers de gelegennei d aaÍ-i !e-qrepen hebben om eBn daqj§;t -,?
vcelbalterrein van !eei -Ji. 

ccu -
te brengaD.
De uedstrí jd begint ucLrrspL.:.,:r.l_,_.
vocr Geel trit Z net ee n Dr::a ccpunt van Tonic Brouue: al vroe.:de u.r edstrijd.:riaer daar:na KCirr erlonze jongens toch bijna voorrour
met, Ce rug tegen de nuur fc sLaaillood Geel Z, rnet oucj-Àne.l.ancar
Kees L'i osterhof in hec doe-l i c È1

soed etftal en de selijk;;;.=;"";,voor de rust is dan ook zekerverdiend t,e noemen,
t liJe kornen vo0r 4 punten r , nco r itin de kantine tijderrs Ce rLst eaiiood-Geel--supporter zeegen.,tror
spraakr, denk ik bij r:,eie1., naarteqeli jk bedenk ik, erven , r rqaa.dat Rood Geel fs eerste ster<er isdan hun tueede, dat cnze rÍ))tC_
macht er vanmiddag ooi< r.rlej- __Ën:leen nele kluif aan kai: x ii" _ ,ci- ePlotseling komt scneiosrecr.isr
Johan ", eLz de kanrine oi nr, *-:.jpp:met in e.l_ke hand een .r! i. va luri:;juugdige aood Geel-srrprorLe; s.t leze kua jonqens rlaoDeerder ,in de scl-eidsrecrrterskamel 

:sluiten I , verkl_aart_ -, i : Ce sr tuàr[:n nu a]s fepresaille ju-au.,,,
!^-_ceze knapen gedutende Je iËsL ua,dg.uedstrijd in te s_Luiler,r zca 3nij voorstejt, lijkt crrs urat cvefCreven, maar de ,àoers z. r c-,!Í-
<ruoSt, u;at !etpr ir. -. --+ucr rrr JL: rati.,-' ,.t,Ud
' ei net gezag vaF sc 

"r,_,sr 
el Lereiz valt lcK ti.'npn- :p

uai'ler oejrai;, els nu c-,:erv--.r -.t8.,.:.l,iaa.f u, 1j ursten dat r.talLl ur. ;k a
I ang. -e iueede rel f i- -jep. i I 

= _-:e-ir'oe spel:ee13 te z.-, a,. ,-rp
eetst,e. ,oDd .eel ? .-._. var ,aa;
i;ËurLon de :etere pict.r Èi .--: F
'..lool -r--: ^--l-,,-L,eur .rUJl- u._: elL,Li.,u : ë:... Zc Jeeerste Ltuae JUnten 0:_.er, . --:_ui lsr aq 1-2,
" aer hooer Cai f rer_ ,;:--: d.. e , : É,-
i-iaa--.
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DAI\i\]Y 
"

A1s ik r s mi-ddaqs ueer 0p net
veld terugkeer, is de hoofdured-
strijd ven vancasq juisi beqonnen.
De eerste he-Lft qeeft hetzelfde
spelbeeld te zien als de ued-
s'Lrijd van de reserv€-elftallen
vanochtend. Rood Geel is het meest
in de aanval en krijqt een aantaL
uitstekende kansen. Deze u.rorden
echter qeen van all-en verziJ-verd,
zourei door onz0rgvuldigheid in
de afurerking aJ-s door goed optre-
den uan onze keeper RenË de
Jong. fèn speler aan Rood Gee]-
zi jde val-t me op r enerzi jds door
zijn technische vaardigheid en
anderzijda door zijn jeugdige
voo rkomen . Dann y rrro rdt hi j qe-
noemd 

"Geel',tlit haalt de rust zonder
kleerscheuren en ik begeef me
naar de kantine vcor een bekertje
koffie, De stemming bij de spe-
1e rs van Roo d G e el- 2, di e hun
overrrlinninq aan het Vieren zijn,
z-it er duidelijk goed in. ïn hun
samenzanE uordt ondermeer onthuld
dat hun voorzitter in het bezit
is van steunzolen, hetgeen vo0r
kennisgeving uordt aangenomen.
Lat,er uJeer langs de 1i jn, uordt
dit Qeqeven interessanter, als
francisco me vertelt dat de man
die vlak achter mijn oren Iuide
kanttekeningen in vloeibaar
Leeuulardens over de trledstri jd
staat te makerr, die beuluste voor-
zitter is, (lij is een goede
bekende van Jaquel-ien en Fran-
cisco )" Plaar op de vraaq hoe
dat, nu met die steunzolen zit
ulordt ontili jkend geantulcord.
i,tJe oesluiten niet door te dram-
mgn.
Itle moeten die man ook niet van
het spel afleiden. Hij is druk
doende enkele van zijn jonqens
extra te r-naliveren, doo r bi j
positief resultaat dubbeie por-
ties nasi in het vooruitzicht
te str:' i-lÍr, rs avonds bij hun
tirekeli jke etent je bi j de Chinees,
Hi-j is een guile v0c:rzitter.
[]nriertussen heeft Geel_ 'dit in de
fase direkt na de rust loch
eniEszins het irritiatiel naar
zich toegetrokken, hetqeen tot
enkele g0ede kansen 1eicl.

len handsbal van ÉÉn van de RaodGeel-spelers in hel eigen straf_
schopgebied uordt door de scheids-rechter over het hoofd gezien.
ínaar zoal-s zo vaak in nót voetbal_valt dan juist de treffer aan deoverkant. Danny zeL, na een in_gooi, een Geel-trJit- speler meteen lichaamsschijnbeuieginq op hetverkeerde been, loopt vervolgensdoor de Geel trlit verdediqing alsofdie er niet staat en.onit doel_treffend àf. fen pracht.ig doelpunt,
.tDlg jongen is n0g maai i6r , ont-hult de voorzitter, reen groot
tal ent, maar die raken ;-e natuur-
1i jk kuii jtt .
P"?l kan hi j u;el- eens qeli jk aankri jqen.
AIs Geel 'uJit daarna op een C_zachterstand komt, ingeleid dooronnodig balverlies aàn de zijlijn,is de uredstrijd in feite a1 be_s1ist. Geel ldit komt vlak VDortijd nog urel door een mooi doel-_punt van Ioop Smid terug, maarvoor een IaLles of nietsi _
slotoffensief is de resterendetljd te kort. De beide punten gaandan ook naar de ploeq die daarover de hele uledstrijd genonan,
het meest.e recht op À"*it.
Later in de kantine is de vr:0i_zilter druk doende mel het uil_delen van bier. Hij blijkt inder_daad een guI pers0on. gij de
Jongens van Rood Geef 2 is destemming nu helemaal opperbest.,
hoeue-l- ze uoJ_gens mij uan cje ued_strijd nooit veel geiien kunnenhebben. Als Danny binnenkornt
hef f en ze het de itunck-lied:
I Ual voor mi jn part allemaal- docrit
l-n

!ei valt ons 0p dat Danny opvaj-_i-end veel, met zijn handeí docrzijn met gel ingevette harenstrijkt. Ue besluit,en te tel-len,Intussen kont Janco met de uit_slaqen aanzeiten. {,-ok Jor-r re heeirvandaag verl-oren, dus Geet iJi- tbl j. jf I bovenaan. Toch een Dpei ir.reden tot ureugde Di j de G;;i ",ii'._
aanhang.
InmiddeLs uc
deze zondag
indeldaad zí
bi nn enq ehaal
rr.tinnaar kent
meesler van

rdt duidelijk oar
naast Rood Geel dat
Jn 4 pun ten r,ee; t
d, noq een tueede
en ulel de penni"l-

Geel urit,
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lndanks dat de Rood Gelen nogal
rrlat geestuerruimend vocht in
blik hebben meeqenomen uit Leeuulat-
den, moet dit toch dË topdag
zijn voor de kantine-omZet dii
seizoen.
Danny strijkt nu voox de 27e
keer zijn haar terecht. Hij zal
nooit een topper uorden.

tr11

Li-lqerick rtH I !l T E R § T 0 Pn

ltr 1a4i eens een bal. tutt tmrent

door d.e ï0ë,Í5en van zrn aetje te glurea t

op het veld. gËerÀ geflu:it,
ir: d.e kanti-ne ËËsI Seluidt
ern hij r"roeg s,Ích af hoelang d.e

rust nog zou dqSenn
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