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De jaren tachti q lopen aek urat
Geel lJÍt betreft ten ei.nden Een
decr enia met" sp*rtisf gez"ien
,lisselend succes en qua organi-
satie met een aant,al hoogtepunten"
Ik roep rgat de hoogt,epunt,en be-
treft de vieriirg van het 50 jariq
best,aan in herj,nnerÍng. fen feest-
uteekend met eËn schitt,erende
feestavand nret als hnnqtapr.lnt de
reuue r-]ue:l he1; ge*1*rxj.tte gs-"
beuren q rnaaÏ: ook de zcndag rnet
de c':r-id Gesl trJitters 0p het 0erd
kras eeri uniek qebeur€n o 0ok de
oreanisat.ie in rinteel.fde jerer
uan het idadoentaerrrn*i hJas efrn
bi j zonder qrate klus ejie GeeI tdit
de nodige nompiirnenten van di-
uerse verenigingen npleverde*
tlok di.t jaar is dÍt toernoai
'deër Ín sam*nuierkinE m*t Én§
Ee0rqianiseerd" fiu echt*r met
ondersteuning uan secretaris
uan de Spnrtcnmmj-*sie en hulp
\ran diversE uErenigï"ngen.
Spcrt.ief gezien uJaren de jaren
t,arhtig r,.risselend met degrada-
ties van 0nzP eerste drie el-f-
tallen, e*ht.er ock met kampioen-
schappen var: dezelfde e1ftallen.
Doar juni0ren ul*rden diverse
kampioenschappen gevierd. Ëchter
bi"j de jeugd rnoet ook vastee-
stel d rarorden dat het aantal elf -
tallen afneemt ruat 0p zich een
zorgeli jke ontb,ikkeling is n

De tcrekomst van Geel tiit in de
jaren negentig is niet te be*
antiiroorden met positief nf nega-
tief " Ir zi jn een aant,a] aspecten
die L,ij de beantuoordinË van
belang zijn" De fÍnanciële po-
silie van Geel lrlit, is gezanc en
kan znndeï ineer in de jaren
negentig uoiden gecËnsilicieerd,
Door h*t afslotell van de busjes
en het, maken ven goede af sp rakerr
is zelfs verbet,eri"ng mngelijk
van onze f inanciËn " Flogeli jk kan
Br gel d vri j gemaakt rrl;:rden voor
de b*urr;1.ran nnZB ouerdekt,e zit-
tribur:e *
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VV.Geel Wit

0pgericht
Terrein:
te1: 2531

BESTUUR:

D. Kooiker

MEDEWERKERS AAN HET

Geppy Veltman

Wi11y Koolker
Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruyff
Jan Kiewiet
Rudy Bloem

Metnte Bonthuis

Jan Epping

Henk Roemers

GEEL \iIT NIEUWS

Koos l!Íolenaar

André KÍewied

Jozef i'Íolenaar

Peter Former

Benno Former

Dorus iulolenaar

\i:esse1 Brouwer

George Molenaar

\r i11em Beyaard

Dolf Kienstra
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lJat betreft het ]edenaantal is de
zaak iets somberder. lrje u,orden
de laatste jaren geconfronteerd
met een daling van het aantal,
1eden. De verrrlaehting is dat dit
nog enige jaren zich zal door-
zetten uoor een herstel optreed.
tJiJ moeten er echter naar streven
4 senÍsren-elftallen op de been
te houden en geen hiaten te
Iaten vaLlen in onze jeugdelf-
tallen. Dit, Iaatste blijkt op
dit rnoment niet haalbaarl Eí68I-
door h,ij een samenb,Brking met
Arnelandia zijn aangeEaan. Ik
hoop dat deze samenuerklng zal
slagen zodat ons streuen toat
betref t de jeugd rrordt gehaald.
Het meest sombere vooruitzlcht
zi jn de vri ju,i111Bers. Uoor het
eerst dit jaar kunnen E,ij geen
lelder vinden voor een van onee
jeugdelftallen. Dit ís e6n
bijzonder trieste zaak. Het be-
stuur za1 er dan ook alLes aan
moeten doen oÍn het aantal vriJ-
uilligers op peil te houden en
zo mogelijk uit te breiden.
De vrijtullliqers zijn urel de
basis Eaarop onze verenlging
draait.
Samenuattend denk ik te kunnen
zeggen dat 'r,ij de toekornst f,B-
delijk positief tegemoat zlen,
mlts iadereen zich inzet uoox
een gezonde voetbalvereniging
op het eiland.
ïot slot uil ik l-edereen bedanken
die zich op uelke uljze dan ook
het afgelopen jaar heeft ingezet,
voor de verenÍging. Laat het
nogmaals duidelijk zijn dat het
zonder de inzet van deze mensen
onmogelijk is een verenLglng
te laten draaien en ik ben dan
ook bijzonder blij als ik tijdens
de vrijuilllgersavond tussen de
50 en 60 mensen rond de barbecue
zíe zltten. Deze mensen en nog
enkele aftgezigen zijn namelijk
de mensen die het hadden uex-
diend.
Uerder Eens ik een ieder mede
namens mijn medebestuurders
zeer prettige kerstdagen, met
een leuk zaaltoernooir EB een
gezond en sportief succesvol
1 gg0.

Kard. de Jongweg l, Nes (Am.)
Telefmn 05191 - 2345
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geld en goede raad

van Heeckerenstra,at L2, Nes-Am

tel: 2L25.
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Als het om ver:ekeren. hypotheken en íinoncieringen goot

'I',.',1'oben

W.Wesselpad 1 te1.2988

DRANKEN HANDE,L

bestulunlyk
Vrijdagavond 5 januarí is er een
Ledenverqaderi-rig in de kantine.
Aanvanq 20,30 uuro

1. CIpening.
2. Notulen 28.8.1989"
3" Inqekomen stukken en mede-

delifieEÍ-rt
4. Competitieverlo0P r
5 o Boete-systeem.
6. Ëinancieel overzicht (tussen-

t,ijds)
7. RondvraaE.
I n Sluiting,

Na aflooo !tsteurkaart-
speL!Ignfl.

Cp eaberdaq 3tl december gaat
0nze jeugd oliebol-ien lanqs de
deur verk80Ën* De oPbrengst
VAN dEZE'IOLÏËBOI-LËNAKÏÏ[II
is bestemci voor 0nze jeugd.
De dagen uoorafqaande komen
ze eerst even langs om te
horen hoeveel oi-ieboilen U

,riLt nebbsn e

Dinsdeg 26 december vindt het
tradilioneLe K erstzaalvoetbal-
toernooi rileeï plaats. Deze
dag is het voor de senioren
en A-jun3"oren. De speJ-ers
krijgen persoonlijk bericht"
ujoensdag 2? ciecember is het,
voor de jeugd zaalvoetballen
geblazenu Hun proqramma vindt
U rluel- in deze krant.
Zaterdag 2D januari ligt het
in de bedceling dat de vrij-
tuilliqers ( st,ers ) een dag
naar àe [ "K, DAtïtS/HERET\ in
Heerenvaen gaan. Ïn de Kerst-
vakantie krijgen de betrokkenen
hier nog bericht over, middels
een schri jven/op gaueformulier "

* Zaterdag 27 januari is er uJeer
een zaalvoetbaltoeinooi voor
de i.r.laddeneilanden in Dokkurn.
Dit is bestenrd vo0r de PuPillen
en junioren (n-iuniorenr uEgens
geringe deelnaine, niet ).
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Het rare msnst,ert je. ..'J,li

0p een keer toen rrre voetbalde,
u,e hadden ondertussen al 40 doel-
punten. LJant zu u,aren za klein als
een rnuis. [Je merkte dat ze strijkers
in hun sokken hadden. f k vond 'e'en
keer rgel leuk omdat er 'e'en van hun
vuururerk ontplofte, 0nze ploeg vond
het ulel grappig uant het doel van
onze tegenstanders u,as een half
huis. fn de uedstrijd veranderde
de bal in Een monster ieder schrok
hi j u,as 5 meter lang en 10 meter
breedt de uedstrijd uas verder
afgelopen. Uit.

lLJes s e1
E duri n

Het uas zaLerdag en toen msesten
tde tegen f riesland. UJi j gingen
naar de boot. Een anderhalf uur
rnoesten ure voetballen. ïoen scoorde
madik en Taryadi een doelpuntr Ëfl
toen het af gelopen tdas, gingen ure
naar de kantine, en daar hebben ure
tafelgeuoetbalt en tafeltennist.
[n toen u,e naar holurert gingen,
zongen u,e over sinterklaase lietjes.
BijvoorbeelL sinerklaas is jarig
zet hem op de pCIt en dat uras alles
uit, hoi ! !

Sander [letz.

Een voetbal is rond, als je er op
gaat zitten rrlordt hi j een ei.
maar met. een ba1 kun je nog veel
meer doen.
Je kunt hem ulegtrappen, sf een
spelletje mee doen.
Een bal is leuk maar steek er geen
speld in !
ïk voetbal met een voetbal en ik
oefen ook met een bal, voor .een
tredstrijd,
Bij rugbiën hebben ze een andere
bal een rugbiebal dat is een bal
dle een vorm van een ei heeft,
Dus ga je op een geuone bal zitten
dan krijg je een rugbiebalo maar
dat is nÍet zo leuk vaor de bal
zelf dus doe dat nooit !
f,e hebt verschillende baIlen, je
hebt plastic en ook leren ballen.
De beste ballen zijn leren ballen

ïaryadi.
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ai euwbouï-ond.e rhoud"-ve rbcur*

KoPPfÉ-KoPPtE
Puzz€L
Over voetbat eésproXèn.
Dertig jaar geleden hadden wiJ
iemand als voetbalcoach
aangesteld om het sterksÈe elftal
uit het'Land der Spelen, samen
te steilen, natuurlijk met het
oude stopperspilsysteem. U
kunt het geloven of niet, maar
zelfs deze opstelling werd een
spel. Een uitpluisspel met
'koppie-koppie!,

Bert Bord bekeek met de
keeper dezelfde wedstri.id.
De zuster van Daan Dobbel,
Dien Dobbel dus, isverloofd
met de rechtsback.
De midvoor is langer dan de
rechtsbuiten.
§ybolt Schfif verloor van de
linksback, de spit en de
linksbinnen.
Piet Pion, Frans Fiche en de
linksbuiten rflonen in dezelfde
buurt.
Kees- Regel gaat met de v(if
voorhoedespelers veel naàr een
goktent.

Sjoerd Steen is in de voorhoede
. geplaatst.
Daan Dobbel staat rechts van
Bert Bord opgesteld.
De vrouw van peter punt, pia
Punt dus, is de zuster van de
rechtsbuiten.
Piet Pion is van alle
voorhoedespelers de kleinste.
Sjoerd Steen blÍjft met de
linksbinnen eu de rechtsbuiten
in de kleedkamer om een
kaartje te leggen.
De rechtshalf en de linksbuiten
zijn net als Daan Dobbel
spelmaniakken.
Van de voorhoedespelers zijn
alle vleugelspelers, behalve piet
Pion,langer dan peter punt.
De linksbinnen en de rnidvoor
uitgezonderd, is Sjoerd Steen
de enige voorhoedespeler, die
een goede zet kan doen.
Bert Bord heeft met de andere
voorhoedespelers een nieuwe
taktiek besproken.
De leeftijd van Sybrand Spel
is getijk aan de gemirldeldi

fx
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leeftijd van de rechtsback" Kees
Regel, de keeper en de linkshalf
samen.
Alle achterhoedespelers,
behalve Sybolt Schijf zijn
gehuwd.
Daan Dobbel is de enige speler I
met een bril.
De ruzie, die Kees Begel had
met de beide halfspelers, is
opgelost.
De keeper zorgde hierbij voor
een bijzonder compromis.
Wim l{inst is ouder dan de
linkshalf en de rechtshalf,
maar jonger dan de keeper.
Victor Verlies woont in óen
andere stad als de rechtshalf.
Sinds hij geen tinksback meer
is, heeft hij aan zelfvertrouwen
gewonnen.
§ybolt Schijf ping-pongt in ziJn
vrije tijd.
Victor Verlies en de keeper
houden meer vap
rnens-erger-je-niet.
En nu'slimpie-slimpie' aan de
slag!

WtE KENÏ ZE F{IEï
WADÏÖCiTÍ€N }tEÍ H5. BIST

ZP§Í 6N z'lJrJR
ISKKER É,{ T.Eï DuuE,

. DE AÀ.IELANBEÉ, YIsHEL{
AJITIETZ
ïEr. Íto39

(-,-. tA- TEEGSTBA^,

6PoerKLg§tN6
DIV. KI..eUREN

dturtolaedniit/ A
ItdAmrela

Agenr CTTROËN. PEUGEOT

ówD€P#o<lb ea
vcN qtle /v&t€N
Booeono7öw,....

RgEWE G !, NEs.A,u ïEL', 2à00

SLEÈP EN TAKELDTEN§T

LEYEQ146 -P€HRqr/E
*J7o's - EN

De opstelling van dit
bijzonder:e e1fta1 is:
KEEPER:

LTNKSBACK:

RECHTSBACK:

i,INKSHALF:

SPIL:

RECHTSHALF;

LINKSBUITEN:

LINKSBINNEN:

MTDVOOR:

RECHTSBINNEN:

RECHTSBUITEN:

OPÏ,OSSING INLEVEREN B]J
DE REDACTIE VOOR 20 JANUARI.

Y(XS TUBIKLÉÀlr,16

knielca,.sen - kniebandea
cnl*lstokkc,rr

ymcltn t;{
en hsnket
NAAR

Aaf

,,DeD,(b &atÉln"
uitgdart.,,..

ookvwn a
íeí: 2ooo

ïonny en ltltnet de J*g

#r n."anszeastr ! ms íe/: 2/33
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wk ht*s v
De lotins voor aó. t'ergrftalqi::'-"="nrópét -voetbal i s ni et voo rge-
ià'u"-il*"t0, vertelden de voetbal-
bonzen met een stalen gezight'
óà."o* ben ik zo bli j met .het
resultaat. H€t eniee-t1at;f 3 bobol
;i;i-ri-raàn is naméri jk. 9èbeurd:
;;-;rppórters van Ngder)'a1o en

;;q;1;;; zi-jn biJ erkaaí insedeel
llaËuurlijk uras de Ioting gestuurt
Van te voren u'aren zes groeps-
hoofden aangeu'ezen en u'as ook aI
bekend uaar zij zouden sPelen'
I;i-q;=tland nàtuurlijk i1 de

"io"í hoofdstad en Arqentinië in
Hrrpói=, de stad van [Ylaradona'
Duitsland xo*[-iÀ het (oicntoij)
;;i;ó;" Milaan van rnter met
fiàitÉeu= en Klinnsmann ook niel
slecht UBQ o

EÀqel,and, zo hadden de bobors be

;;;iJ, móest ook sroePshoofd u'or

i"n. trli "t vanu,ege de uitzonderli
;;;;" prestatieé in het verleder
ook aI is het bereiken van de ei
rànO" zonder ook maar een tegen'
;;;ióunt in de voorronde niet m:

lrJee, voor de eilanders u'as ean

ptaàts5e oP een ander eiland qe'

l"=rrvéerd oPdat de supporters;
;;;;-moqeliik in beduranq konden
;;;;";-[enoioen. Mijns inziens
f,"OO"n ó" bobor s hi ermee de PIa
;;ii"àig misgesragen' Engerand

=rË"rt íi zi in "reóstri 
jden oP S

;ï;iÉ, a"rr,riir r\ederrand, rerra
en fgyPte uaà het ene ( cardiniË
naar het, andere (Sicifië) eilan
moeten reizen. SPortief gezien
voordeel voor de Britten en fin

"ià"r 
gezien een meevallertje !

de relschoPPets.
En zo tlordt voor de zoveelste l'

de club die voor de meeste Pro'
Èi"*àn zorgt het Hand boven hei
;;;ià qehoíden. rn [leder]and kt
n"n u,e er ook ulat Ílteer 0nlangs
,ttO voor de KNVB-beker SPakent

-Ééyqnoord gespeeld' Nooit geu'r

dat'óe amatàurs met dezelfde 9

blemen kamPen aIs de Rotterdamr
Z"ir gezien oP de t. v. : -?"1 "tl
met een ""P."iteit 

van 60'000'
schouuers en er zaten maar 3'0
ó;;;zelfde reden heeft FC Den

ó"roof ik, de afgeloPen Yljf i
ín het bekertoernooi nooit mee

een uituredstri jd gesPeeld '

ffihddËaB
nA** ' AmeEand 05191'2476
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tel. 05191 - 2489
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Schandelijk, natuurlijk.
\log even terugkcmend op de loting
voor het, u.rk" llat, zal het stadion
lekker gevulC zijn met blazers
tijdens de openingsuredstrijd tus-
sen Argentinië en Kameroen. Dat
di! land mag meedoen is het ge-
volg van het bel-achelijke idée
van een aantal jaren geLeden, toen
u.terd besloten het aantal aan de
eindronde deelnemende landen uilte breiden van 16 naar 24. DÍt
betekend dat na ?A uledstri jden
nog maar acht Landen van verdere
dee.l-neminq zijn uitgesLoten, De
voorlaatste plaats in de poule
hoeft noB qeen uitschakelinn te
he|otuonón 

Y wu
i\ 9l lg.l.

liJaanzinnig" Deze fase van het toer_nooi is eenvoudiger dan de voor-
ronden in de [,: ropese zone.

Koos lïol enaarr

kensttoennooi
0p lweede kerstdag wordt in de
sporthal De Slenk te Nes r^,eer

heL traditionele SENI0REN zaa1-
voetbaltoernooi gehouden.

beginnen omDe wedstrij den
I 9.to uur.
Het ÈoernooÍ neemt de gehele
dag in beslag.
t s Middags zaL een aantal top-
spelers een grandioze voetbal-
show Len beste geven.
Uitgenodigd zijn de ploegen
AJAX-PSV-Viresse en VOLENDAM.

Dit wordt sensatie, dit mag u
nieL missen, g-len mÍnuut.

]NDELING TEAMS
B-en C-JUNI0REN

N EDERLAND

Jurrian de Vries
Chris Molenaar
Harm Martijn Heerspink
Pieter de Boer
Timo Beyaard
Peter Brouwer
Hendrik D.de Boer

ENGELAND

Peter Oud
Gerardus Visser
Winfred de Boer
Jacob Russen
ChrÍstiaan Beverwijk
Eddy Poog
Richard Bunici-ch

iTAL]E
Eduard Barf
Ronny Brouwer
Anton Pieter Brouwer
Wi11em Wilman
Gijsbert Dokter
Maurice Pijpers

D-en E-PUPILLEN

CAMBULIR

Slprian de Jong
Rene Westra
Dennis Bulté
Kees Brouwer
Sietse l,{i1man

KfCK lODCN

EMMEN

Folkert l{ilman
Floris Oud
Ysbrand Smld
Paul v/d Wa1
Richard Veldman
Stefan Edes

NEC

KERSTTOERNOOI

I ERLAND

Martin de Boer
Theo v/d Wa1
Johan Bekius
Theo Nobel
Engele Visser
Michel Kiewied
Frank van Leeuwen

EGYPTE

Dennis Ytsma
Adrie v/d Laag
Richard Kooiker
E1lert Blokker
Jan Dirk Oud
Bert Bakker
Arjen Br{jker

ARGENTINIE

Stefan Kienstra
VincenL de Jong
Robert Mosterman
Sifco de Boer
Martin 0.de Boer
Niels de Jong

HEERENVEEN

Bas lrilestra
Wessel Edes
Marco Kooiker
Colin Ytsma
Anton Kiewiet
Peter Boelens

Th/ENTE

Boudewijn Bakena
Robert Kienstra
Friso Most.erman
Mardik de Wind
Herman ter Schure
Pieter Kooiker

NAC

Pasquinel Kolk
Wi11em Ketelaars
Tariady Boelens
Lex Kiewied
Sip de Jong
Hein Mosterman

Reinder Oterdoom
Màrtijn Boelens
Erwin Oud
Sander Metz
Idilliam de Jong
Jaap Kooiker

- dl- '3*
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GRON ]NGEN

Theo Brouwer
Edwin Brouwer
Rene Kiewied
Theodoor de Jong
Benjamin lrlestra
Henk Metz

Mochten er nog spelers z{n die
wij vergeten hebben dan graag
even contakt opnemen met Jan. van
0s telefoon 2191.Het toernooi
voor de B-en C-junioren begint
om 9.00 uur in de sporthal de
Slenk.De D-en E-pupi11en spelen

's 'middags en hiernee start
we om 13.30 uur.Een ieder is
dus woensdag 27 decembeïs"ïdn.
harte welkom in de sporÈhal de
S1enk.

zíjn maaL was

R. hun tegenstander rías

een ba1 beschik-
ft gesteld.

werd

meer

Rixt van Doniaweg I4 NES
te].0-5191-2608

oow
Met elkaar. Voor elkaar.

7tr slager^$

SrhuurfiIsn
NE5,§m Til. 20§?

(«

$ïRAKS 3U

NESffiAF
N€§ - §{WEMND
o§rqr * e76a

3as-sqnitr,ie
qrondbemaling
ev.ínsb.

f;ek*nnerfirru,

,,Bfrcr tVot ËNsst?"
telc 2541

Buren - Amelanri.

ViLlibrorduestraat J

Vuist U:
dat Ben weer

baar hee

dat deze sreer rolL meL het
zaaLvoetballen.

dat J.E met ttsundeklaastt
kaartspeler was

dat I

dat C

dat prompt a1le voetbal
afgelast.

dat Janco een weekend r{e g was

dat Sip, na 8 jaar niet
naar Ho1lum ging

dat de kopie-box in de kantine
het volgende opleverde:
8 kleurenfotors, 18 zwart-
wit fotoÍs, I paarse foto en
een leeg chips zakje.

dat een en anderprecies 5 korte
regels kranLvulling is.

dat Chris Rij pstra in november
geen GW nieuws gekregen heeft

slritarli wiinkandel

ne6 - ameland 23L4

onderlinge
Brandwaarborg Nlaatschappij
'AMELAND' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied

Bij ons deelt u mee in de winst.

Inl'ormeer vrijblijvend ol'kom eens langs.

De Jong's
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tsEN DE KRUUFF
ho of d w eg+ BUREN

DANCING

L,OE g-TCHYts{)E[ "
srPANDl^/Ec 4l NEs T€L: 24ee

Bae

*elwit'tvania
Er is in december door Geel hliL 1

niet gevoetbald. Eén weekend waren
r/e zowiezo vrij , de andere keren
werden afgelast en ingehaald wordt
er niet meer. Heel jammer voor
ons krant l/e hadden goed getraind,
zelfs op zondag, omdat we de Lweede
periode meteen goed wilden beginnen
Dus weer of geen weer, kou of geen
kou: trainen.
En dan sta j e op scherp voor de mat.ch
zowel fysiek als mentaal en dan
gaat het nÍet door. ZoieEs komt hard
aan. Bovendien, waar moet je met
a1 die opgefokte energie heen.
Je hebt dus een probleem. trtat zeg ,k,
j e hebt er twee. lJant vrouL/ of
vriendin grijpt een dergelijke afge-
lasting gelijk aan om een gezellige
bos cq strandwandeling te maken.
En dat is heel erg.
tr{aarom r.reet ik niet maar DK en BM-

hebben mij dat vaak verteld toen
ik nog met hen in het derde elftal
speelde.
Ik was toen nog niet getrour.rd, zgf,
L.A.T. relatie en kon dus nog veel
van hen leren.
Je hoorde ook altijd pas heel laat
wanneer de wedsÈrijd niet doorglng,
bij v. omgekleed in de kleedkamer
of 4 minuten voordat de boot vertrok.
Dat was belangrijk omdat je dan al
van huis af hras en j e vrouw of
vriendin dus dacht dat je aan het
voetballen lÍas.

- ll-



En dan kon j e gewoon naar een

andere wedstrijd gaan kijken en

daarna in de kantine enz. ,"rr:
0f een vergadering in lass'en om

iets te bespreken of zo enz. enz.
Daarom mort je ook zorgen dat je
een besLuurlijke funcÈie hebt zo

zeiden ze.
Je kreeg dan achteraf we1 op je
kop maar dan hoefde je tenminste
niet te wandelen.
Soms mislukte het één en ander
ook weleens en dat lras erg.
Want dan kwamen ze elkaar ae§e::
r+eleens tegen tijdens de wande-
lÍng en dan moesten ze ondat hun

vrouwen erbij waren ook nog

zeggen dat het wel eens leuk r{as

zo'n voetballoze zondag, omdaL

je dan mooi met je familie kon

wandelen enz. eflz.

Ik vond dat a1ti3 d prachtige ver-
halen en vertelde daarover .met

plezÍ-er aan f gnatia.
Achteraf had ik dat geloof ik
beter niet kunnen doen.
ldant zíj weet nu vaak beter dan

ik of de wedstrij d afgelast is
of niet.

Henk Roemers.
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@K VRN EN I{ARR F{ET VELD.

fxupeeus érRaNAuEG 4B NËS 7ét ntíD

e€a &s"íp
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sÉu( k,*s uié oëgs(c) aq't
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,,ïu(Kr%=*uu. @
3-11-74:
Geel wit 1 speelde thuis tegen
DTD. uitsLag 3-2
Aanvoerder Barend Kooiker werd
gewisseld voor Tjeerd de Jong,
die de laatste 10 mínuten a1s
aanvoerder mocht spelen.
Geel IiIiL 2 sLelde zeer teleur
door thuis Eegen rode lantaarn-
drager Robur 2 met 1-1 gelijk
te spelen.
HeL GIt/ doelpunt werd gescoord
door Dirk Kooiker.
Geel hlit 3 speelde uiL tegen
0erterp 3. Uirslag 1-1
Beide teams bleven door deze
uitslag de laatste plaats delen
Geel-I,/it 4 kwam naar Ameland terug
met een monsterzege van 11-1
behaald op het Leeuwarder FVC 6.
Henny Molenaar scoorde 4 goa1s.

10-1L-742

Geel Wit 1 wint met 3-1 thuis
tegen Dronrijp. Het publiek was
getuige van een goede wedstrijd
en zagerr mede door hun flinke
aanmoedigingen GH met overtuigende
cij fers winnen.

Geel l4/it 2 speelde met 1-1 geliik
tegen koploper Zwaagwesteinde.
Dirk Kooiker scoorde rireer.

V"Ww
Nés*&3í
v€é;2Ao

GeelWÍt3-Drachren6l 1
Doelpunt : Sip Boelens.

L7 -71-7 4 z

Slecht weer, slechte terreinen
Geen competitievoetbal.
GI,Í 1 oef ende tegen GII A.

29-tt-7 4:

FVB wedstrijden afgelast.
Geel Wit 1 verliest uit tegen
Franeker in dramatisch duel met
5-2.
Keeper I'lillem de Jong wordt
uit het veld geschopt door een
Legenstander. Hersenschudding.
0pschudding Ín het veld
Paulus Brouwer vervi_ng WilIem.

W&§EilEORG
FÀS§ÀGNERSDIEI{SÏEH B.V.

REEWEG 4, 9163 cV NES/AMELAND

TeLefoon:
2001 : inlichtingen verrrektijden
6lt1: reserveringen en verdere

informatie
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Begin december I974 geen voetbal.

22 .12 .14:

0nder erbarmelij ke
heden speelde Geel
tegen Stiens.
Regen en een sterke
wind maakte het de
moeilij k.
StÍens won met 2-0.

weersomstandig-
Wi-t l thuis

Zuid westen-
spelers erg

Geel l,{it 2 had het erg moeilijk
Legen Leeuwarden 4.
De ruststand gi-ng echter in met
een voorsprong van 3-0.
Na rust 3-1 en 4-1.
Toen kwam de ommekeer, in korte
t j-j d kwamen de Leeuwarrlers Lerug
tot 4-3 en wanneer de wedstrij d
langer geduurd had, dan hadden
cie gasten 1 of 2 punten meegenomen.
Zij wilden echter de middagboot
halen en daarom werd de wedstrijd
een kwartier voor het einde ge-
staakt.

ONB 4- Geel \,{it 3. Stand 4-3
Tien minuten r/öor tij d staakte
de scheidsrechter de wedstrijd
ivm " onregelmatigheden aan 0NB
zi j de.

Bi j de wedstri j d Geel 
"{it 

4 tegen
Stiens 6 werd a1 na een kwarLier
een Stlens speler door scheids-
rechter Johan Metz uit het veld
gestuurd. Met 10 man wisten de
Stiensers toch met 0-1 voor te
komen .

1.2 -,'J

hof,€L öe lonq

voor al u,» te bou,^ren e,n ta.

Ter, 2o7l

Vertor.rrrtere.

afriELpNb
tel: 22/2
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/472
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bondshotel

,,h€t wÀpen \,Àn àm€,lÀnö,,

n€s Àm€lÀnö tetefoon rrirgt-20ró

nes
objecten stqsn uíj umr o klear.

wilde
e wis
had e
et ni

weds

Aar-d.ig deta11: Stiens
2 wissels nog een derd
toepassen. Johan Metz
goed opgelet en liet h
toe. Stiens besloot de
uiteidelij k met 8 man .
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STANDEN
4e klasse A

Rood GeeI
ïrynual den
Geel UJitfrffizs
Sparta t 5g
Blauuhuls
de Llalden
Dron ri jp
D. T. D.
C.A.B.
Hall urn

Res 1 e klasse B

Cambuur/L eeuuarden
GeeI UJit 2
td.z.s. 3
Nicator 3
Heerenveen 3
Harllngen 3
5.C. Franeker 3
Hallum 2
0.5.r. 2
Dokkum Z
L.S.C, 3
de tdalden 2

Res. 2e klasse C

Akkrum 2
L.s.c. 4
6.4.V.0. 2
Nicator 4
Bakhuizen 2
Irnsum 2
0Ideboorn 2
Renado 2
Geel ldit 3
Blauurhuis 2
Rood GeeI 4
Hubert Sneek 4

3e klasse C

Bergum 4
Zuraaguesteinde
ïrynualden 3
Buitenpost 2
Houtigehage ?
Dokkum 3
F.V.c. 5
Friesland 5
de ldalden 3
0erterp 5
Geel lrit 4
Harkema 0peinde 4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

18
13
11
10
10
10
I
I
I
7
6

§§
4AN 5>E

ktJNSTGALen!í

§(ELDER
REÉvl/EG TE NEs

PASFOTO'S

olnexr KLAAi

ïEL: 4385..

ryNrffi,wmwr"
{ pereoons aplnrtementen
het gehele Jaar geopend

ïe, noor en na,eeÍzoan zèer gesohlkt
voer,verenígÍngen en vergaderlngea
s^:. * ^-bL, G ;. Z> perBonen.

6ïffietrhs§6 § ELr§reÀJ. ïËLI lrrts?

dnoq

1g
18
14
13
13
12
12
11
10

+9
I
5

is re nij

12 - 22
11 21
11 14
12 - 11
12 - 11
12 - 11
11 10
12 - 10
12 - 10
12 - g

12 - 6
9- 1

12r
12 -12-
12-
12 -12-
12 -
12 -
12 -12-
12 -
12 -

i-l rt I

L«IC[1SËr'A
23
?2
15
14
12
11
11
10
I
I
?
2

cq§é-bíLjor.t-darL:

he+, gehcLe jcultt,. qeaqt.4.

Ve {e",.bet g x

dtö d aen tw ke aenbipdí nà: 
=

ËggwËe e7 t#.A,u

vERt{due yA^t:
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Strandr^re€ 2 a brrren
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A* iuni,oren
Friesland a 2
Gee] irit a 1

R"["5" a 2
Nicator a 2
Blauirrhuis a 1

lí.2.5.
B-junioren
Harde Qari jp b 'l

Harkemase Boys
Zulaagulesteinde
Sargum b 1

Drachlst,er Bo ys
5f Ue*nurouden b
ïryntri" b*ys b 1

Geel Uit b 1

§f-ïooffifitle b1
Be ilui*k b 2

_f,:J'unicre11 kl , 321

AMELANDIA C 1

Blija C 1

Buitenp0s t C2
B Quick C3
Hardegaryp C2
tsCV C2
C-junioren k1. JZ5

SC Veenwouden C2
B Qulck C4
AMELANDIA C2
Broekster BoysC2tL Fean '58 C2
Bergum C2
D-pupil1en
Geel U,it d 1ffi'ar-E
0 ambuu r/L tgd . d 3
c.s.L" d 2
Rood Geel d 3

E-pupi1]en 505

Blauu lrlit | 34 e 1

f,ambuurr/L ud. e 1

t-.À.C. Frisia e
Friesiand e 1
rtin^1r ouaua E I

Geel Ui! e

E-ouoil-1en
Dosterp; e
Ropta Boys
Geel b{it e
Anjum -e 

2
ïernaard e
Dokkum e 2

I

I !.=.' I

| ffi R6ls8uRo I

^l| -6:-, Ar*Ëào i
tl
| \roon kor^phËe rpïzea 

II wtr-anurEransp I

àC'IOONHAAKBEORU F

Q B€KtuS 41s. -
ColriÍnët.rde.,.rrSËr 6 _ tl€6 a1n.

*el: o5tgt - 2348
vooí oA j RtO<rLÉEtrV réigN

ïApgÍreetNt6er*l
AFV9ER!/E rëSïOPPI NGEN.

13
12
10
10

5
4

ZI
1g
16
t1

B

7
7
6
5
/4

DI
b1

b3
1

10 - 2A
9 - 12

10 - 12
10 - 7
10 - 7
9- 0

I

20
15
13
I
3
1

q

o

g

10
I
B

11
11
II
11
10
11
11
1ntU
10
IU

10
i0
i0
10
10
10

10
1n

q

10
10
I

I
I
B
a

I

- 14
-14
-8
-4
-0

-77*14
- 11
-8
-7
-1

lb
11

6
5
2

36- 20
24-2A
25-24
29-29
1 5-25
19-3CI

58- 3
64-20
44-1 5
31 -28
1 8-26
23-43
26-48
'x ?-36
1 7-47
2D*52

69 6
58 *-L4
?J J'J

16 *50
1B -49
6 -61

43 -77
34 -20
22 -17
25 -29
i9 -2V
I -42

56- 3
2s-1 5
1 0-24

9-?4
4-42

56-1 3
40-1 3
50-21
31 -42
25-38

8-B 1

bJ-ll
61-15
2!1-24
2A-37

9- 4',j

3-5I
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