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D.Kooiker, voorzitter,tel 2156/24OO

M.Bonthuis, secretaris te1: 2732

F.ter Schure,penningm. tel 2254

J.Wi1man, wedstr.secr. te1: 2669

J van 0s, jeugdsecr. te1: 2191

B, Molenaar, 11d. Lel- 2547
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t,nze itooicred.acteur ireeit 6;isteravond
cpgebelc om raet vriendel.jke, maar ook

onmisl<enbaar ernstige stera te inforue-
ren of lri;n artikel al kJ-aar 1s, irant
iret zorgr"uldig uitgekienCe tijo.scbeiaa,

d.at bij het produceren van d.e Gee-L l{it-
iirant genanteerd aient te worden,

dreigt weer eens ontregeJ-o" 'be r,ioroen

d.ooroat één van oe nrede'o.erii.eï9, ik in
casu, zicn er nie'[ aar:. houCt. Geuoem-

ce hoofdredacieurr Ja.a iipping o.us, is
een begr;pend er: r.relwillenc. rnerr, een

echte }rent zogezegc, Baar hjj ncet er
af' en toe toch s-cevig van balen àat
tel};ens reer dezeLfcie persooll de zo

zorgwrrld.ig gefonruleerèe, en zelfs
op schrift gesteice afeprak-en aan ziin

laars 1apt. 'È5 Laat dat echter zelcen

of nooit merkenl raisschien reageert
h,ij zijn er6ernis ar' op vrouli of hond..

Àls i-at :o moch'u z4n oan noet i'. rae

oubbel schuld.i-g voelen, ruaar oaar

schiet h:j natuuriijlc ueer niets ïIee op,

evenr.j.:: aIs d.e gekweloe hui.sgenoten.

irat is ex nou in I s irer.;elsnaafi zo

lerrk aan orl een beninnelij.:ce fiSrrur
als ian .t;ppÍag, benevens een heie

!
ploeg t;pstes, drukkers, ",/cu1,{'exs en

nieters in tjjdnoot te brengen'i Is het
rs-isschien een voru van baaale gel&ing
dran.;, een behoelte cm arrd.eren te ia-
ten voelen hoe aihatÈe1ijk ze ioei zjjn

van ioijn bgarage'i I s hei kinoerasbiig
getreiter of lanlend.igheid. zond.er mee

vf zou het gevoon orunaci:t zijn? Sebrek

aan J-nspi-ratie, aan stof , aan ideeën'i

liat laa'tste li;kt het meest r*aarschiin-

}:;ir, rr'ant tel-kens als er l,ieeï een nun

;ier vaJr het Geei tritnieur*s op stapel

staai, pijnig: ik ,rie van -t:,;o. 'uoi t-jo. d.e
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arme hersens orl een geschikt onderwezp

te bed.enken voor een artikel. Er is in
d.e club vast vrel genoegi aarl d.e i:.and.

wat de moeiie van een. nad.ere beschour+-

ing r,raard is en er zdjn bj:rnen de voei-
ballerij tenoeu zajíen waarover d-e lezers
ve^:i àit biaci geÍnformeerd. r*j-lien i'ioroea

maar iioe kor: ik aarr de weei waaï d.e i:i-
"teresse lraar uitgaai?

1o-^;i5er:if:i zori o:,"1 alies 'sat er in cie ueel
liitgeleueren 6e-oeurt heel inteneieí be-

tro-.lci;sr uoeten zijn ais necr.e-vreriler Yarl

hei club-biau. i e zou èe bestuurs- en

ieioersvergaderingen noeten "o]jt'ronen,

regeinatig eie traÍningen et? .'reclstrlioeir

var:. d"e verscirillenu.e el-italien noeten

beaoe;:en, ret traÍners, sclieidsrechters
er: trainers noeten praten, de regionale
en la,no.ei{jke pers noeten volgen vooï
nat i:et voetbalnieuws betreftr tjjd-
schlrÍÍten en boeken over voetbal moeten

lezen. ,-ret zou op d.ie nanier een lieel
in-i;eressani;e klus r+orden, mear het zou

aliemaai zoveel ti;d. gaan vergen, d.at

zelís d.e vakanties en -vrrije crag:en van

een schoolueester niet toereikencr- zou-
È ^* É i.ieuEll a.Jal .

tri: kan nat-rrur-1-{j1i ooic EieuooTl tegen Jait

Epi:ing zeggen àat hi.j relf uaar een aï-
ti.liel noet scit:r';r"'sn oÍ' probeïefl €€11 8,o-

der rroor Ca'l; kametje te spannen en aat
zou hen ongetr,rijfeld nog red.eli_ik vlot
lukken ool;, maar na kortere of langere
t:jd. zou h:;aelf of ieraanti anöers met <i.e

hierboven beschreïen problemen Eecon-
fron'beerd u'orden.Llf je d.uiht erin, ie
stort i€ *-,-'oB met het gevolg d,at je
i:aast nergens and.ers Eeer tijd. voor he'bi;

of je rit je elke keer líeer uj.t te li:rjj-
i:en ais eeïi eitroen on aarf een interes-
sant cnàerweïp te komen. ïs er geen a1-

slLiEerli wiinhandel
ne6 - amelarLd

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

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied.
Bij ons deeh u mee in de winst.
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tee'natiei i Er moet tocb op de eei: of
ar:.d.ere manlex achter te somen z$n wat

de lezere en lezeresseu van óii gewaa;r

ceeroe ciubblad boeit en lraarover z4

geEnfo=leera viifen ro'orden. Sijhei; moei

zaa.ia peinzen over een Sesch.rr;t ond'er-

werp borrelóen achtereenvolSens oe

zwart6'eld.affaíres bij aja.x eÉ !'.0.Gro-
,ringen, èe neer6ang van ual,rbuur, het

sadrenvoege$ van ce -5-ju-nioren van ane-

lar:d.ia en Geel i;it, oe transíer van

lionaLct l'roeu&r1 ilaer ijarcelona, oe peri--

.;eierr van }i.inus iiici:.eis bij Sayern Le-

verku.een ea oe pri3".Le zarlges§carrière
r-an Jan -ipping in mijn koortsig breÍn
omhoog, &aarÍ tot een keue kon ík niet
komen, omd.at het ene oliaerwerp a1 te
veel uitgekauwd is er: i:et ancrere te
ueinig opzienbarenc- oia er een artikel
van de d.oor d.e i':.ooÍd.reaaci;eur, opgeleg'-

o.e lengte van 5 paginat s over te schrii-
y€Rr ïi< tl4if el e:: r:iet aan oi d"e leden

en supporters van tleei iiii; zln geraaldre

iijk in staat het -oovenstaanèe r:itie
aanrzienlijk uit te breid.en inet aea &&I1-

ta1 buitenger+oon interessante onderwer-

pen.

Àls we vooï iiet aarrdraden van óie on-

èerverpen nou eens d.e tot ousver vër-
sraoe kopiebus in d.e kantine gingen

gebrrrihen. i,ie illusie dat èie bus nog

ooit eens 6ebnl"ik't, uaï r',,orden om Ce

reóaktie van kopie ie voorzien, heb ik
aJ lang verloren. iie neeste Geeluitters
i:ancii:aven uat óii ï:etreÍt hard.nekki6

ri.e s-batus analíabeticus. Iiet z'tS zo,

inaar iret r:.ai'i tocii niet te veel 6emaagi
zln oa er 30 nu en C.an, cesnoods ano-

n*Lero een k}aèbl-aaoj e net 6én of neer
ond.err,rerpen in te laien gl{jcen. U be-
spaart d.aamree rililistens één red.aciie-
]id veel hoofd.brekens
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frearuuetlK *.
Za+uerdag 4 februari uordt het
oud-papier opgehaald in 3uren
door Geel 'Lri.t, 3.
Zaterdag 25 februari u:indt
de jaarli jkse f eestavond ureer
olaats met u;eer ouderrr,tets
ionee.I door anze ei gen mensen.
Verderop in de krant kunt U het
programma vinden.
Doncjerdag 5 januari i.1, hielden
rJij onze ledenvergadering. frg
schokkende dinqen zijn er niet
gebeurd, of het moet al uJezen
dat de opkonrst nieb groot u;as.
Het gaat zeker qoed in onze
vereniqing.
Geel- dlit heeft onlangs een
copiËei-apparaat aangeschaf d.
Leden die uat uril-len copiëren
kunnen terecht Dij de secre-
laris, 'oge 'r-iedeueg 14 te
i''Jesren de prijs per copie
i - -rJ U)Z=.

l-iet bestuur is bijzonder inge-
nomen en verulachtingsvol over
de aanqaande rlfusiell van de
B-junioren van Amelandia en
Geel uil. di j hopen dat iecier-
een zal meeuJerken om dit te
E6En 1 ar- en s l aqen .

Uf j feliciteren Koos lrlol-enaar
(iles ) met zi jn nieuu;e baan
bi j cje Dockumer krant. iiJe

zul-1en hem nu vaker als jour-
nalist op Ameland tegenkomen
en zullen zeker zijn uerk
voleen, zouel in de Dockumer
als in deze krant.
irlillen de ouders van de pu-
pilt eni junioren eraan denken
dat bij uituedstrijden hun
kinderen het bootpasje en
geld voor een kaartje niet
vergeten mee le nemen.

+\-,u \\Ítà-le-ée{a-t \ \ #

fró. a*vrz/aeg.&

installatiebedrijf - doe - het - zelf - zaak

Kard. de Jongweg I, Nes (Am.)
Telefmn 0519I - 2345
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Hrsroerct{€ stfrP
JctNoEeN ra*é

l"ladat een aantal- jaren geleden
a1 eens ler sprake u,as gekomen

in een qezamenli jke veigadering
iussen Amelandia en Geel ttjit dat
irij te ueinig spel-ers voor be-
paalde jeugdelftallen er mis-
schien ueI mogelijkheden uaren

oÍr een samenulerkingsuerband aan

te gaan tussen beide vereniginqen
is dat er nu van gekomen en tiJel

bij de 3-junioren. U tr.reet inmid-
dels trrel dat het voor Geel lri t
moeilijk tuas om de B-junioren te
handhaven aan het begin van het
seizoen BB/Bg daar urij helaas
maar over I officiële 3-junioren
besclrikken. Door een aantal C-

junioren bij de B-junioren te
plaatsen is het ons toch gelukt
cje kompetitie te startan. U be-
q ri jpt rrrel dat di t q een i deal e

situatie is daar er bij de C-

junioren een aanlaL D-pupillen
spelen en je het zogenaarnde door-
schuifsysteem krijgt. tladat ik
in cje u.rinterstop konlakt had met

Amelandia over het, u:addenzaal-
voetbal-toernooi kuam daar de

vraaq u.,eg hoe het, met ons ts-elf-
tal- leek qua aantal spelers u;aar

t ij over beschikten. Ik heb de

heer 8ri jker, jeugdsecretaris van

Amelandia uitgelegd dat het bij
ons geen rozegeur ei-l maneschijn
uras. ;:,i j Amelandia uras de situatie
nog slechter en men uias ue1 qe-

noodzaakt om hun 3-elftal terug
te trekken uit de kompetitie.

hof,el öe lonq
bondshotel

,,het wàpen vàn àm€,lÀnö,,

ametanè f,el€toon origt-201ó

voor el uw te bo,ruea en l*, vcrto,r,^rer'r.
ob.iectea staen rsíj uoor. r,r kloar.

PhIELRND
tel: 22/2
Hatwena
tal: /472

€RÉOR,lF

*FA, ÈIE"TZ_
Èslt1ep 
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tel, 9,12tr

TAXI CENTRALE
AME LAN D

vffi, RL uw vëRvoEe
@K vAN EN hInRR Uet VELD.

frxupe nus .srr,p,Nauea 4B NË5 7€t 0tíD

/ g/€s rne/* is @, *d,/

ftladat ik kontakt opgenomen had

met het Geel UJit bestuur hebben
ure beslolen om net samenuerkings-
verband eventueel- zo sneL moge-
1i jk t,e l-aLen ingaan en ueL bi j
de start van oe trrreede komp e-
titiehelflt, De samenvoeginq van
deze tuee teams heeft voor een
aantal spelers en elftallen van

GeeI Uit rrlel uat consequenties.
De C-junioren die bij het B-
elftal speelden qaan nu lerug
naar hun eigen team en dit geldt
ook voor de D-pupillen die bij
de C-junioren de eerste kompe-
titiehelft gespeeld hebben. Door-
dat deze spelers nu uJear in hun
eigen ploeq spelen uJas het voor
ons mogelijk 0m van het D-zeven-
tal een D-elfta] te formeren.
De D-pupi11en zul-ier; in de voor-
jaarsreeks niet meer spelen op

een klein veld maar zuLlen nu

het hele vel-d gaan benutten in-
clusief de grote doelen. Het zal
vo0r een groot aantal spelers
trlel even uiennen zijn maar uJe ho-
pen er dan ook het goeoe van.
Als deze opzet gaat slagen dan
kunnen ue voor het komende sei-
zoen uieer beschikken over een
A-elftal dat dan ook gezamen-
lijk zal speJ-en in de kompetitie.
ïkurens de B-junioren van beide
verenÍgingen veel succes toe in
dit gezamenlijke elftaI 

"

Jan van 0s

ïryAGEIIBORG
PÀSSÀGIERSDIEIISTEN B.V.

REEI^IEG 4, 9163 GV NES/AMELAND

Telefoon:
2001 : inlichtingen vertrektijden
6111: reserveringen en verdere

i-nf ormat ie
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f en ti jd je geleden ktr.ramen ze
even uit de anonirniteit. De fa-
naten die een paar keer per
jaar de overtocht maken om in
Grcot Brittanni'é (uant het Uer-
enigd Koninkrijk is meer dan al-
leen Ingeland) een voetbalrrled-
strijd t,e bekijkenn De Continen-
tals noemen ze zich.
Ik ben geen lid uan deze club,
maar zou het ulel kunnen zi jn.
0m tuee redenenn Het Britse spel
liqt mj.j en ik heo Ínmiddels a1
een aardig aantal Ingelse tr;ed-
strijden gezien. l'"raar nog regel-
mat,iger maak ik de oversteek om
mijn cl"r:b aa.r net urerk te zíen
die ik nclg irnmer een uarm hart
toe draaq. fen plezierige bezig-
heidr voorai nu het goed gaat
meL Geel lJit. Het goede pres-
teren is de Amelander bevol"king
natuurlijk ook niet onopgemerkt
gebleven, 7e komt in steeds gro-
t,er gelal e naar he'u vel d en, uat
zelden eerder is gebeurd, ze
reisl zelfs irree naar de uitured-
strijden. ik hoorde zelfs dat er
al een supportersclub is CIpge-
ri cht.
fs het z"e bij Geel lrit in de bol
geslagen ? l-Llel-neee fpn supporters.
club is al-lanq rriet meer een pri-
vilege voor de prof c-l-ubs. l'4enig
amateurvereniLging u.reet zich ge-
steund door aanhanQers, die zich
hebben verenigd " 7L j organiseren
evenementen als bingo- en feest-
avonden, crosslopen en penalty-
tr.tedstri jden en brengen cl-ub-
souvenirs als vaant, jes, stickers
en s jaal in de handel. (AIs mijn
oqen mij niet hebben bedrogen
ontdekt,e ik op hel Geel- lJit -
veld al petten en sjaals in de
pauselijke kleuren. )
Ik zie het al helemaal voor fie.
Ien uitzinnige menigte onder de
bosjes larrgs de Bureureg met geel-
trlitte sjaals met daarop de naam
van de f anclub: 'rilgdkant " Aan de
overkant t,racht de i'loordtrla]-side
de AmelanderÍrF-siderr te ovar-
s temmen .
l'lisschien krijqt Geel lrit nog urel
eens een tribune. Het lijkt
l-uchtfietserij, maar toch is deze
gedachte niet zo o nuaarschijnlijk
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a r c i,,- 2; av 1'E1ke ontuJikkelingendlJ U=

or'rzÉ vereniqing heeft meegemaakt
sinds de aansJ-uiting bi i de Kl\iVB

ii-i i g?,1 . Ir ktr.lamen tulee velden
0iË nog steeds aan a]1e eisen
voldoen, er kuam een traininqs-
veJ-d rnet verJ-ichling, een club-
Eeboutt dal innicdels meermaf en is
rri inc'nrpi ri pn rond het hoof dveldu! ul:j

hanqen re:i-arneborden. Lc l-s er
nog uel eeir aantal veibeteringen
op te noer,rsn, en dan doel ik
niet alleen oP rnateri'éle zaken.
i'laar i:erugkomend oP die tribune:
ei apnl i -l k rr eoben u.le die al in
de vorm van cj e verhoogde aanbouttl
van ie kantine. Uan daaruit heb-
ben cie voetbailiefhebbers een
pracht-ig uj-tzicht en vooral met
slecht ureer r.r.lordt er druk gebruik
van qemaakt. Is een tribune dan
eicenli'ik uel nodig ? \Uaarom een

' '- - J

zinl-ose i'orse investerinq ? Fl oe
noodzakeli jk j-s zorn tribi-lne ?

Al-leen de supporters u.reten dat.
Ais zi j zotn boutlsel- urenseli jk
vinden, zou een suPPorters-
verenioinq bii uitstek de instan-
tie zijn die activileit,en kan 0r-
gani=eien orn de boutrl van cje tri-
bun= t.e reaiiselen. Dit is maar
t!_ii jr-..uI4--'j",e

0PrcSSÏbïG I§t§ - K'siIS d.eo.88

1" llilkes
2. Moulijn
5. Soseelaar
4, Pieters Gra.afland'
5. Rensenbrink.

WINNSÀR: Joha.n Sekius

proficiat" .. o JohaË"

-e-.-è-ö-lot-i-a

WlERTCK

Baek in rt veld
Soeelt uet l"icht geweld
uèt fit*t een slinunerjJ<
ï{en noemt ben Snel
t{a.ar is hii Öat wel
De schrijveï van d"e enig

eehte li-meri-ck"
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$fuet- enSEtbeG;,d.l-z
Nadat er vorig jaar door een aan-
tal omstandigheden geen sport en

speldag gehouden kon u;orden heb-
ben ue dat dit jaar gelukkig uel
u,eer kunnen doen. De datum die in
de uinterstop het, beste uitkrr:am
u,as 21 januari j"1.rè ivlorgens uias

het de beurt voor de B- en C-

junioren en rs middags de D- en

E- pupi11en, llet programma uat
u.,e qemaakt hadden begon I s mor-
gens om 9.00 uur. Het lJas u.iel

vroeg opstaan voor de B- en C-
junioren i'naar een ieder uJas op

tijd aanurezig. ttJe zijn begonnen
rnet de spelonderdel"en in de zaal
met onder andere penalty schieten
op Peter Brouu.rer de keeper van
Geel LiiL 2, gatschieten, bal hooq-
houdenr Éfr nog een aantal- tech-
nische hoogstandjes uiaar punten
mee te verdi enen uJarBn. Er rr;erd in
de zaaL goed gestreden, u.rant men

uJou niet onder doen voor een ander.
ïoen om onqeveer half eIf de eind-
st,and van de spelonderdel-en opge-
maakt kon uorden uiaren de verschil-
1en onderling zeer krein. De derde
plaats u,as hier voor lïarceL Kolk
met 2BB punten, de tueede plaats
urerd opgeeist door Chris Brouuer
met,291 punten en eerste urerd pat-
rick Kienstra met 292 punten. U

ziet r.rel dat de verschillen zeer
k1ei11 uraren. \ia deze onderdelen
zijn ure met ztn al_1en naar de bour-

ling en kegelbanen gegaan om daar
ook nog uJat punten bij elkaar te
sprokkel-en en het totaal noq uat

op te schroeven. 0ok hier uerd
flink gestreden om de hoogste eer.
lJadat een ieder de grote en de

kleine ballcDvast had gehad stond
er noq een video-film op het pro-
gramma van de successen van het
lJederlands el-ftal tijdens het af-
gelopen Europees kampieonschap.
lrij konden tijdens deze fi.lm de

eindstand opmaken van deze morgen.
Patrick Kienstra had uraarschijn-
1i jk de uorm van de dag en uron

het geheel (zaal , botrlL en en

keqelen) met /+67 punten, de tueede
plaats uJas voor i'4aurice Kieuied
met 403 punten en de derde plaats
voor Stefan Kienstra met 4O2

punten. Í''ladat de film uJas afge-
lopen keerde een ieder tevreden
en voldaan naar huis.
l-l et programma uat uJe voor de fltor-
gen gernaakt hadden liep in zijn
totaal precies een uur uit. lLle

konden dan hier:na direct starten
met de D- en E- pupillen. Voor
deze categorie Geel- Lrit spelers
hadden ure de onderdelen in de

zaaL iets gemakkelijker ger,raakt
daar deze spelers noq niet het
technische vermogen hebben aIs
de 3- en C- juni0ren. Cok hier
uerd vanaf het'beqin flink ge-
streden om de punten. Imdat de

groep t-l- en t- pupillen qroter
uras dan de B- en C- junioren
duurde het qeheel iets lanqer
dan rs morqens c \l adat, de zaal-
onderdel-en afgeuerkt uaren kon
ook hier de stand van uorden op-
gemaakt. Ierste u.ierd hier Roo
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Kooiker met 324 punten, tueede
uerden f,iarti jn Boel ens en lli1-
1em lLJilman met 294 punten en

derde u.ierd Theo Brour.ler met 2gz

punten " tladat ook de D- en i-
pupillen een aantal ronden had

qebor.r.rlC en gekegeld kon ook hier
de eindsland i.r.rorden opqemaakt.
De eindoveru.iinninq,,linq naar ilob

i(ooiker met 376 punten, tu.reede

uierd'rii-llem l.tlilman met 354 pun-
len en de derde plaats uras voor
Theo Brou',rrer met 340 punten. Door-
dat iddy Poog door een Dlessure
van cie knie niet mee kon doen

aan de spelonderde-Len in de zaal
maar geiukkiq nog u.reI kon botul-en

en keqelen heeft hij voor dit
onderdeel- al ztn krachten kunnen
beuaren en uJon hier met qrote
overmacht met maar liefsL 77 pun-
ten. ttladat een i eder had pl aats
qenc:men voor de video om ook de

film van net lrederlands el-fta1 te
zien konden tr.rij de zaaL uieer op-
rui-men. Hel u.ras a1 met aI een ge-
sl aag de ciag , deze spo rt en sp e1-
dag in de Boeg te Buren. Ïk had

qua publieke belangstelling tr.rel

iets meer mensen veru;acht maar

dat ktr.ram uiaarschijnlijk door het
europees kampioenschap uat ook

dit ueekenci verreden moest uor-
den. Verder tlrou ik de cuders, 1ei-
ders en Pet,er Brouu.rer bedanken

voor de hulp en inzet van deze dag.

Ik hocp in ieder geval dat uij
dit ook volgend jaar ueer kunnen

organiseren met zoln groot succes!

Jan van 0s
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6agt - w/ r / ousewt^tr€P^ . ..

fen beetj e zLchzelf resPecterend
voetbalteam overulinterd gedeelte-
lijk in een urarm land en gedeelte-
lijk via optredens in financieel
aantrekkel i jke zaalvoetbaltoer-
nooien. Denk nu niet dat er een
klaagzang vol9t rrlant GeeI ldit 1

is eàn vóetbalteam dat zichzelf
vele beetjes resPecteert.
Tbreede kerstdag traden de
spelers op in een Plaatselijk
zaalvoetbaltoernooi, in diverse
teams om de sPanning er rrrat in
te houden. Naast leuk en
spannend voetbal u,as het toch
ook zaak om geen dubi euze
blessures oP te 1oPen. Vetdere
toernooien uJerden door de spelers
afgezegd i.v.m. de ietulat verlate
zomervàt<antie. ( 0at de herf st-
vakantie hier anders ulas dan aan
de uaI, had ik na vijf jaar door.
Deze drie uleken zomervakantie in
de rrri-nter snaPte ik daardoor
meteen).
Een dergelijke rustPeriode Iijkt
u:at overdreven maar jaar in jaar
uit pionnetjes struikelen valt
echt niet mee. Je bent blij dat
tulee keer per iaar drie rrleken
achterelkaar geu,oon kan loPen.
tria deze uielkome rust ulas het
tijd om urarme streken oP te
zoeken. UJe hoef den niet ver
te reizen rrlant het, klimaat hier
op Ameland is zeet aantrekkelijk.
Bi j het K.N.lI.Ï . komen uri j er
als deel van de rrltjadden enkele
graden Iagertr altijd zeer bekaaid
^rCll r

Zaals hun voorspellingen meestal
niet niet kIoPPen, met de ldadden
zitten ze atti jd mi.s. PhiliPs
stuurde zijn miljoenenPloeg
voor duizenden guldens naar
Afrika.0m daar wat rond te
soppen in de moeson en Geel lrit 1

speelde zijn oefenuedstrijden
bij zeer aantrekkelijke temPera-
turenr Efi dat kostte geen
dubbeltje meer.
De eerste tegenstander u,as het
trrreede elf taI. Een solide Ploeg
van comingmen (o... Tonio) en
goingmen (niet3e) onder leiding

<-,\- tA. LEEGSTBA^'
6Pocït(LgÀlNG

Drv. Kt-ÉuRgll

YK:J€ TU§TNLÉÀIN6

knielca,rscn - kniebandea
cnkelrtokke,n

R€EWEC t

Armeland
Agenl CITROËN'peuceor

OND€P#OUè Eu
ucv 4/-Le /v&t.eN
BóoeoUo7oreN.,...

SLEEP EN TAKELDIENST

-llt-', 2àoo

Autotredniil/

tÉvEEtNG -
P€PCP47/€
*J7O'S - Ev

WIE KENT Z€ NIEï
ríADïöeHÍeN }leÍ pr6. RIET

Zo(jÍ €N z'utlR
ISXKER Eil flÉ" DUUR,

. DE ATYIELAN§EÉ YISI{RLT

Nes -Afï/l

De D,iB gotàea
uitgaan..,.,

ook rnor, U
íeí , Aoeo

Tonoy en Mrnet de Jong

^{
ven {sn LEDod.
en hanket
ndaa

ut*n*fi!/pfipx
-#*fr .Jaltszezls{,r ! tns íel: 2/33

- le -



cc&é-bíïier"t-darL;

heL gehel.ejclor* qeoqrre

t.Q
a
T/
Ëé
oh
Eï

AAN§É REÉh/E€ T€ NÉs

DE KELDER

6:rX,/ -appet*,*.^ffiWWr-.

{ perooons appartemeaten

het gehele Jaar geopendl
ïa voor cn naeeizosa zGer geschlkt
voor verenLgÍBg€ra cn vergad.eringcn
tot t 2) pereonen.
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dnoqisrenij

klemsËr=a

van lf Ti rr:inqrf Í'trartinus.
lat het eerste elftal ook in rBg
nog steeds draait, oleek na net
Iaatste f ]uitsi gnaa1. t-let trleede
kon met een 6-1 nederl-aaq de
kleedkamer op zoeken. !let eerste
hield de bai qoed in de oloeg
en nalaii gheden van het tu.ree de
u.rerden qenadeloos af geslraf t.
J an Brouuer uJas topscorer met
een hattrick.
De voigende oefenuedstrijd uas
tegen 2e klasser G.V.A.V.-Rapidi-
tas. f en ploeq die in die t,ureede
klas aan de top meedraait.
liatuurlijk urilden Lrij graag ueer
een parti jt-je voetballen maar
u;ij uiaren ervo0r beducht met een
nulletje of u;at de Doot in te
gaan. Dat voelt namelijk niet
lekker in je voetbalhart.
Insiders uisten te vermeiden dat
de Groninqers zaterdagavond r,.le1is-
u,aar op tijd een plaatsel-ijk
horecaetablissement verlaten
hacjden maar dat ze ook op ti jd
hun ste]lingen daar hetrokken
hadden. f!-l .3.[rJ. toen ze hun bed
opzochten hadden ze de krop vof.
fn ieder qevaJ- deCen ze er die
zondaqochtend ueinig aan. Zeker
in de tL,;eede helft namen urij het
heft in handen. Jooc smid draaide
hun verdedi qJ.nq dusdani Q dol dat
ze in uanhoop de bal rnaar in hun
eigen doel kopten orrr van hem af te
zijn. Ze trokken de stand uelis-
uaar snel via een mooie boogbai
recht maar [iernie en J an gunden
hun dat ene puntje niet en com-
bineerden cie Groningers naar een
2-1 nederlaag. fen terecnte over-
uinning maar je kunt, je afvragen
of er verder tr.raarci e aan te hechten
valt. f n ieder geval oef enen uJe

nog tegen R.[.S. en daar die
tegen fiood Geel qespeel-d hebben
(S-Z geu;onnen cioor í1.[.S.) lijkt
dat een oefenpartij uraar ue beter
concl-usies uit kunnen trekken
over hoe uJe er voor staan . Zo zi jn
ure 1989 beter Deqonnen dan ire
'1 9BB oeëindi gd nebDen. En dat is
een pfuspunt. ALs het Eoed is,
volgende keer ineer plussen maar
dan 'uJeer vanaui t de competiti e.

-.renk :.lDemers.
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l,{n I w tt z * a L vog rs A LwP No o /
l-t et Uaddenei 1 ancien zaaTvoetbal-
tcernooi tr:at 0p 28 januari j.l-.
is gehouden in Dokkum is een
grcot succes geu;orden. I s [4orgens
Éa-if neqen zi jn ure met + 45 voet-
bal.l-ers vertrokken naar Dokkum
om daar te strijden tegen andere
lladdeneilanden op zaalvoetbalqe-
bied. HBt urerd een zeeï sPannend
toernooi uaarbij tot de laatste
L,.redstri jd een goede stri jd rL-rerd

geleverd. Ik urou bii de B-junioren
beginnen rnet een kleln uredstrijd-
uerslaqje en zo ook de andere
teams docrlcpen cver hun iesulta-
ten. Bij de B-junioren deden de
voloendà teai"ns mee. A.V.V. (Ter-
scheiling), de irlonnik (Schiermon-
nikooQ), Ar',relandia en Geel UJit"
Het urard een uitermate sPannende
strijd Lussen al- deze vereniging-
€n. De eerste rriedstri jd die er
voor Geel ltlit r:p het ProBramma
st,ond uras tegen Amelandia. Het
u.rerd een boeiende stri jd uaar
beide leams eikaar geen meter
ruimte qaven ' Geel li,it, uron uit-
eindelijk deze rledstrijd met 2-C.
De trL.reede uedstrl jd mnest' ulorden
gespeel-d tegen A.V.Uo Aeze
luedstri jd eindiqde cloelpuntloos
0-0" De volgende uedstrijd uias
tegen de iionnik en deze u.rerd ueer
in uinst omgezeL 2-1.
De strijd qing na een Paar ge-
speelci te hebben helemaal" tussen
A.V"V. eil Geei r,Llit' Doorci at
A,V.U. ock in nun u:edstri jden
continu punten behaalden tlat
ook qold voor Geel lJit moest
de laatste 'redscri jd de be-
slissing brengen rrrie dit
loernooi ging uinnen. Doordat
A.U "V. Bl- uitgesPeeld uas had
Geel Uil a1les in e5-gen hand
omdat die de laatste uedstrijd
moesten spelen tegen de í!onnik 'Geel rrlit bleek deze druk niet
aan le kunnen en verloot hel-aas
met 3-1 " AoU.U" uerd ci us uinnaar
inet I punten uit 6 uredstrijden,
Geel ';.1i, tri.reede met I uit 6, de
1'lonnik derde met 5 uit 6 en
Amelandia laatste mei 1 punt uit
6 ',rlecjstri j den.
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'' u kri. jgen {re de C-junioren onder
leiding van íarc.t- v.d. Jal" 3ij
de C- junioren uaren vertegen-
'.rrooidiqd de ficnnik, Amelandia en
!ee1-iLlit.'adat Karel de eerste u;edstrijd
Eezien had, die tussen Anrelandia
en de filonnik die in een qeli jk
spel einarqde 0-l dacht hij dat,
net voor zi jn team r"nogeli jk
rnoest zi jn om als eerste te
ei ndi oen .
Je eerste uedstrijd ginq tussen
Gee] 'dJit en de i'' onnik. Geel ,Jit
liet veel kansen liggen maar
scoorde 1 keer. HeIaas deed de
ironnik Cat ook en deze iredstri- jd
eindigde dan ook in een gelijk
spe1. De Tueede uestrijo die
gespeeld moest u-rorden uJas tegen
Amelandia" Geel ''Jii speelde niet
sterk en kuam al gauu op een
2-O aclrte rstand te staan.
De C-junicren ulerCen nu pas
rrlakker en gooiden er even een
schepje bovenop. Ze bogen de
2-A achterstand om in een 3-?
over'.linning en uJaren hiermee dan
ook zeer tevreden. Het vertrouuen
zaL er nu qoed in en men maakte
ook geen enkeie misstap meer en
uionnen ock de resterende u.led-
strijden, Geel ir,tit eindigde nret
? punten uit 4 weostiijden op de
eetste plaats. iretgeen uLat Karel
dus ge ze qd had k Li-ram ui t en
haalde hiermee dus een mooi
resul-laat.
iJu krijgen rre de D-pupil-1en.
Dit uras nelaas een onderonsje
tussen Amelandi-a en Geel ',rit.
Amelandi a dees met t'uee teams
mee en Geei lrit had ËÉn team in-
geschreven voor dit toelnooi.
le stri jd rras hier uitermate
spannend en er eindi qcíen dan ook
een groot aantai uedstrijden in
een qelijk spel .
ret tueede team van Amelandia
trok aan net langste eind en uron
bij de D-pupilien het toernooi
met 5 ounten uit 4 wedstrijden,
Geel- Uit ulero tureeoe met 4 uit 4
en Amel andi a '1 oercie met 3 ui L 4.
!u krijgen de de laatste catego-
iie spelers en u.ieI de f -pupill-en.
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i-l ier LJaren uJeer li teams verteqen-
ucordiqd, Arnelandia, de Ionnik
en Geel liE mei trrree ploegen.
Geel'dit [1 stak hier rnet kop
en schcuders bcven Ce rest uit
en iJor-r het ioernooi zonder een
verliespunt.
De strijd qing hier voornamelijk
tussen de andete 3 tea;ns. De i'ionnik
ulerd hier tr.r.leede met 5 punten urt
6 uedstiijcjen. Geel ulit 2 behaalde
netzelfde aantal punten maar had
een iets sl-echter doel-saldo.
A;r-relaniia uerd derde met 2 punten
uil 6 uredstrijden.
ilet toernooi uras nu ten einde
en een ieder uJas zeer voldaan,
dit gol- d vooral- Di j de D- junioren
die i.n hun voet,calcarrière noq
nooit eerste uaren geuorden in
een korlpetitie of toernooi.
De topscorer van deze dag
u.rerd Eas,:Jestra met maar liefst
17 dcelpunten.
De í1 had dan ook 25 voor en
2 Legen.
Ik rL.ri1 via deze ueg de spelers,
leiders, schei dsrechters en
supporters bendanken voor'ieze
zeer qeslaagde iag, een dag
die zeker voor lieriraling
r;atbaar is.

Jan van ts.
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