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SCrtRuF EENS OVËK ONg.

Hoe groot de problematiek is bij
het telkens keer 0pnieuu, bedenken
van een gË§chikt onderuerp voor
het redaktionele hoof cJartikel door
Frans Hulseboso hebt U in de vo-
ri ge Gtd-krant kunnen lezen. Deze
problematiek is za groot dat er
zelfs zo ! n kompleet artikel van
de vereiste 3 paginars aan kon
u,orden geuri jd.
Nee, dan heb ik het gemakkeliJker.
Zo nu en dan kri jq ik het \rerzoek,
vanuj.t zeer ver§chillende hoekt
om ovBr het een en ander eens iets
voor oe GU-krant te schrijven.
mijn onderEerpen uorden aange-
dragen en dan is de helft van de
klus aI uerricht.
Dat dit echter niet altiid op-
qaat heb ik nlt 6nderLronden.
0p de zaterciagavond van het
carnavals-rrJEekend terecht gekomen
op t-ret bal bi j Yeb, tuerd ik door
een in G[r.l-tenue gestoken jonge

.( meid aaneesproken met het verzoek
een stukje over hen in de Gt'.,-
krant te schrÍjven. ilver hÉn,
rgant er bleken nCIg rneer van die
meÍden in dergeJ-ijke kledij rond
te lopen, elk een speler van
6ee1-rr/it''l uitbeeldend, trlaarbij
zelfs de trainer niet uas ver-
geten. Kortorn de komplete L'routÍE-
liJke versie uan het eerste e1ftal
uJas aanurezig en roerde zich op de
dansvloer op een manier uraarop
menig Geel-tíitt,er jaloers kan
zi jn.
fiaar trrat moet je i-n rs hemelsnaam
nog meer hierover schrijven?
Van de teksten die de jongedames
op de rug hadden gespeld, heb ik
slechts enkele gelezen eR van
die enkele uas ik de volgende
dag de meeste ueer kuijt.
ïk wilde de jonrgedame in ku,estie
toch niet teleurst,ellen En heb
haar daarcm naderhand gevraagd
de narnen uan haar teamgenotent
inkLusief, opEespelde teksten aan
mij door te geven, in de hoop
dat de ze eni ge inspi rat,Í e op
zullen leveren,
Aan de hand van dit feitenmate-
riaa] heb ik ten J"ange leste be-
sloten om het stukje t,e komple-
teren met een elftalbespreking:
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Ylt dit ,pittis dinkjet aan
lichaamslengte Èekori komt r(:r..pÉnseert zij ruimschoots mei' naarfabelachti ge sprongkracht. 3:uen_dien is ze enorm rrlilemvasÈr.
Kortom een uiterst betrourcaresluitpost. Verder heef t ze :ia,€"3
elgen sluitpost aanmerkelijkbeter onder kontrole dan RËnÉ,
hetgeen ulef zo prettig is voorhaar teamgenoten.
Rechtsachter: Sabina van Geb EÍ1Catrientje (Sne11e Henk)
Deze jongedarne eve:t,lef! kr. .rr_verzeÈtelijkneid za rcgeli.jk zeifsnoB haar mannelijke etiivaie,.,E.
lf: ze geuisseld rsrdt sÈeexc zehet veld (durars) over in negennegen. Dat is sneller dan DànJohnson en iets minder snel dandiens onrrrettige broer. EIk; ;;;_gelijking met Snelle Henkrssnelheid gaat rnank, ,naar daarloopt iedereen zicÉ dan oot opstuk.
Libero: Anneke van piet van Joekellillem (Sterte man)
Dat deze potige boerendochter kualichaamsbouur het meest *àt deechte sterke man overeenkomt,
kan iedereen duideliJk ziàn.llat de meeste mensen echter'(nog)niet. trreten, is dat ziJ oo[ eenm].nstens zo hard schot in huis
!e9ft. (R1 heb ik horen-iluisterendat haar vader dat heeft fetirn_merd ) .
Uoorstopperi [vtonique van Jozefde ÍIe1kboer (tan van de SmiJ)Zouel in de lucht als over degrond is deze aanvoerster van hetmeidenteam niet te passeren. í!ïetname tijdens die carnavalsauondtoonde ze zich breer een rots inde Brand.í.ng van de ver.OeOiging,
Dentrale middenvelder: Anja uan
Iik (:oop r,eefi-*r"lnp"_1
Dgze spelmaakster uan ,Lr=ío-klasse heeft nBg rxeer ouerzichtin !rr: spel a1à haar *.r,.,àrijt"ekuivalent en bescl-likt ov"= min_stend zoveel koelbloedigheid inhet benutten van kansen] Oot zijvertoont uaak verschijnselen uan
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HatohanH
geld en goede raad

van Heeckerenstraat 12, lies----:

letz 2425.

bo*ltng

amube mentsparír
NEó-Atf , ygRDEl<sÈAD TeLt 23?g

DRANKE N T{ANDEL

kramp ( volqens J .0. ) r Íoaqr dat is
nooj.t tljdens de uedstrijd"
Centrale middenvelder: Karin van
Sip en Tinie (XoleUoEï - mooie
benen - )
Krda balbehandeling en spelinzicht
doet deze doorgeurÍnterde sPort-
vroutu in geen enkel oPzieht onder
voor Koleboero
0f ook zi j van die rnoole benen
heeft, heb ik níet kunnen kon-
stateren, daar de tegenstander
die auond niet is komen oPdagen
en de trainingsbroeken derhalve
zi jn aangebleu€Ila
l-lanqende rechtsbuiren: Chantal
van Jan uan de Klei (eernY - jaaa
zucht -)
In het hangen aËn de rechter zii-
1íjn hoef je dj.t sPeelstertje
niét,s meer-bij te brengen. ffl het
hangen aan de bar rnoet ze het
mornenteeJ. nag afleggen tegen
Berny, maar r,rat dit laatste be-
treft-is er een duídelijke daling
rr,aar te nernen in diens prestatie-
kurve. (Jaaar zucht nog Ínaar eens
B erny )

Hangende linksbuiten; Janet Epping
(seu)
Deze meid heeft inmiddels dienst
genomen bi j de lïiLvaf s, uaarnaast
íosrlopig geen ti.jd Íneqr zal zijn
uoor haar voetbalkarriËreo Ïeder
mens maakt f'outen r w€ rnoeten het
haar niet aanrekenen.
Spits: tlenate van Riktls en Jehanne
(Loeft)
Deze ranke meid is bijna even be-
hendíg en enberekenbaar als de
,omentvoetballei van Geel-ltJit 1 .
trJat zii echter nog oP hem voor
heeft, is dat zi.j Ëver aanzienJ.lJk
meer momenten beschlkt.
Snits: Tresa van der lvleii ( -Blon-
dine - Mol} )
Dit blondje kan na het rnaken van
een overtreding aI even onschul-
dig naar de scheidsrechter kijken
als 6EI-'l I s bleekrsater*bIondJe.
Ze kornt, daarbi j echter aanzien-
liJk overtuigender over dan Arno,
maar haar gezicht leent zlch daar
n[J eenmaal oak veel beter uoorc
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Coach: Coby van I t i,i;-Ë:(uittem G.V"D. )
Uanuit haar positie ir::=:-r: out,
c . r .. pardon de lichtooe:, lr,r3r-
zieL zij elke spelsitua:i=*'=t
kennis van zaken geeft z:: aan-
trtijzingen btaar die nodig z:j:: en
zonder een onvertogen u,ocr: u§-jst
zijr za nodig, de speelste:s
terecht op eventuele tekort<c-
mingen, Tomme!

De attente lezer za7 het zrjn op-gevallen dat er geen linksaclrier
in de elftalbespreking is orgeno=
men. Dit is geen drukfout, het
r-neidenteam opereert nameli jk iïio-
menteel z'onder linksachterl Dii
is een taktische vondst uan de
coach die, hoeulel uit nood ge-
borenr al vee] sukses heeft opge-
leverd door het, verrassings-
ef f ekt dat het terueeg brengt bi j
de tegenstander"
Deze taktiek kan natuurlijk niet
te lang gevolgd u,orden door
de bekendheid (*n navolging?)
die het zal krijg€nr uaarmee het
beoogde effekt verloren gaat,
De coach is daarom op zoek naar
verbreding uan haar seletie.
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Mled,enweg J
Buren-Aneland
te1: 0lJ.tL-205L

NEDERTÀNDsE I'fiIDEÍ§BI{D§BANT
rekenÍng courant d,eposlto r shyl»theken spaaerekeningpn
fJaancierÍngen p6rs, leningen

i{wc/ry.ar?t ë * eN 7:o(,Ë r?lfiySfee
burg.valclastr 2 9161 ZL Nes-Àeeland

tel: O5191-22\6

BOUWBEDRTIF

brsruqeLUrc.

' 0p maandag 2A maarL a.s' heeft het

bestuur van Geel Wit en Anelandia

een vergadering met een delegatie van

de F.V.B. irle houden u hiervan op de

hoogte Ín de aPril krant.
* De volgende krant verschiint op 7 april

en de kopie moet 31 maarL binnen zijn'

* 0p zaterdag 1 april haalt Geel lJit 1

uw oud papier oP Ín Buren. Dit is ze-

ker geen april moP !

* Zoals u weet zijn de B-juni-oren van

Anelandia en Geel tíi-t samen gegaan en

we kunnen u vertellen dat deze samen-

werking uitstekend gaat.Met het oog op

het nieuwe seizoen verzoeken wij de

jongens,die tussen de 16 en 18 jaar

oud zijn. en volgend seizoen weer wil-
1en gaan voetballen, zi'ch zo spoedig

mogelijk op::te,i'geven bij de jeugdsecr'

Dit i.v.m. een mogel{jk te vormen A-e1f

ta1 volgend seizoen-
* Door het resultaat van afgelopen zon-

dag (0-1 uinst) speelt Geel l'h-t 1 a's'
zondag thuis tegen koploper Joure een

hele belangr{jke wedstrijd (zie standen) '
BEZOEK DAAROM ZONDAG 12 MART:

GEEL WÏT SC. JOURE

* Langs deze weg wi1 het bestuur alle
medewerkers, de feestcommissie en de

toneelspelers en speelsters van de

feestavond bedanken voor hun inzet op

. deze avond. Mede dank z{i hun inbreng

bracht deze avond een kleine f 2000,-

op!

FablieksDàd 20

Ll'lr[ln,'.'Àt8]-ÀMELAND

{"ïfrF$}+!1yM.ÀMELAND
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GLAS
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Ljts;-i JriZ* s;:eciaie i.:crres=*í-i cënt,

?.'zàT vgli,;:-i:'u zi jn er r:::aliii-jk-
:: gri*n i)íi-"sLfien iinnen 1e+.- xes:iJriï
van CË: vat'iba-l,vsrËnigrrg 1*ef ilj:-i;"
)* ,JCt-iTZir:ieï u*n deZe Lr=r.9i-:i.qlnE,
#ie uitk:rr':l in ce uierie k'ass*
\-,'*r-r *e t'nrij?:, is reeds vc:'i:; jaar
er:ige Ía:lerr dr-:ol de poiir;e uis'u*
rt:i-lt;i-: Ípi'i eil aar' **n qri--l:":ciq u*i*
nrr:r r-Jr-iuÉritu-örËeíi e llfl fi :i e=i
ïeeti.'j r:et, iceli eai Llirr ?i., 3íji-:
iiaer L:1 aËÉn t\?,aT tt. i*init'l=iirl
wes? ;-;t:t",1*sn !eu i*n eijn Crui-rl'.e:
ue:kJaí.:nl-r§.*Én ecrn Di j i"n=i=c.ïil
ai en:i.:Ét uE::baaintr 'urgkte *
ïer irl:r:ïivt;ri::'rier: -.ien c;: i:iaai=-=*
l-ijks Ílcli.itia, ri* hP*i _'d" cf; Ï.lilirr
uiiiJe c*ri en ande:' tr*uesiige;"r
ncril cni-kr*nnEn- lltl beL::or{i{erie
zeif .i i.et. cns ueten rlv*oilr' ,jare=-*
i i -ike f j.aurri t<ui aDËÍiuut UÉeil
ii j C ie l:e3*enrt ,

7i:rrql i q:ri+n

,!:]-nna!1 Ie u§ï*
enii:inq, die
.:iei- fiei r-iaflË
Q ei{-,r i?i-!i u,i -L i- grr
irilj:ccnr feel*
Cer orls iree
..i;r:- hír i:i rr

nr'ïi eil- 3ue:'ï,
ilsji" t ;:Í'iai::s
n:=l- in íii l'
Hrile

ir*rlanr:i u;o::,11
n'iet í']aii'?e Ëe*
sprcken Èuer
il É uËrsierkinc

vpor\ v€ËL &ËL*
ï6r.tae or .i
Alr4ËterlJP. í

die l-rst eifiai aafi heL beqir-i
'.J'5n ii* icpenci* kcmpetit:e :',-ist
te ::s*l,i seren i-iisi de k*nsE uaíj
;ta::arc tistz. D*ze aanuai..:-sncc
ni.ddenuei der, die in het. tar2e*
1i jks L ev*ri ais physint,herasrul
Éen grt;.d 3*ieri drr bctetlflrri ueï*
deent, zclu sieci; ls b*ïÉi.* e-!j.-'r
qeu€Ës t naaï: IeeI Ui t sL,sr Le
qëàn tegen beiai i nE uan eËn flo::s
handqeiri" i-laaïl-i aasi is iiet *eil
nubi.iek g eheim iat. *et.racni is
oak il:.:.::ciSl--us eeLX i§8er vCC:.
d*ze vereni,gin; t.e iat*n,-;it*
komen. Jsu e talent,ri,t1itr speier',
een !leeuiqe belcftetr, krerde na
*en mi.sLu<t aurntuur i"n nei i**
taai de vcetDa j ireer í-:aar hei
Éiitsnd leru..] Ínëar steidr
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4ANDE REEWE€ TE NEs

Nr\ !/ -app***,rmwwrr.
{ perooons apparternenten

het gehe}e Jaa.r geopendl.
In voor an naeel,zoen zcet geschlkt
voor vereulgÈogen eu vergad.crLngln
tot ! 2! personen.

srgArowEe § t§e,tN. ï€LI .i+Sit

dnoq istenij

klemsËr.a

kennej-i- ji.: dermar,e hor;e f inan-
cieie eisen dat iÉt. ,nog ,t) niet
tot een akkcoro is qekomen. le-
zel-fCe zegsman iret 0rr s usten
dai oD aii moment. in het di_epste
qeheirn ci-rderhani:eiinqen uror,jen qe-
voer:ner een van de (uieiniqe)
stelspeiers van ce zus-"ervórenio-
inl Amelarrdia.

le grotÈ vraaq:n dit verDano is
uireraatr-l uraar Geel Uit de finan-
cien vandaan zou moeten hai_en om
i-i anoE e j_ d aan óeze sp el ers te be-
t,aien. penningmeester van de ver_
enig:-ng is Frans ter Schure en
die cntkende ren ste-iiiqste hier
ieis van af i e u.reten. "f r r.r.lordt
or di i e:-f and met narr, e i n de rriin-
ter vreseli jk veel_ af qecutr,tehoerci ,rnaar ik kan Ll verzekeren dat ik
ni-el nicts van al ueeiÍr, al-dus
ter Schure. !ij v0egoe er nog aan
toe Cat de financiële verslagen
van de vereniqrng jaarJ-ijks aan
Ce Kl'r\iir uorcen t,óegezondén en
dat van oie kant noq nooit kri-
tiscne oDmerkinEen zi jn gemaak I,
i:ikant oetail hierbi; j-s de vcr-
kiezing van de heet J. Uilnan j r,

Pctr<e AMArÉqes !
financi.eel deskundige bezig houdt
met zaken ais hierboven gemeld.
Toen ui j hem orn koirimen taar rrril den
vragen liet zijn secretaresse een
paar keer ueten dat hij niet qe-
stoord mocht uoroen.

De aanvoerder van hei eerste eif-
tal , Jan Kierr,riet, reageerde f u-
rieus toen uii j i-r em on een eerste
reaktie vroe_oenr liij ontkenoe
met klem dat er oetaai-d zou rrlorCen.

lSBB in net be-
s tuu r van . eel
Uit. lfficieel is
hij befasl met ier
uedslri:c'secre-
rariaat voor de
seni-oren. Daar
r,L-lilman in het
dagelijks leven
een funktie var-
vu1 I a1 s di rek-
teur van 0e Rabo-
bank trrordt qe-
iluisrerd cjat hi j
zich in feite a1s

dtid aen twka, aanbipdi ng

vERa{(lue yAlt:

FIEÍ5EN -
TANÀE Iv15

a a brlren *el , %lt7
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rrUJij zijn pure amat,eurs en ffio€-
ten zeffs onze eigen overtocht
met de boo t, betal €fl rr , ai- dus dez e
sympathieke voorstopp€rr De suq-
eestie dat, dan misschien niet al-Ie
eerste elftalspelers qelijk zou-
den uorden behandeld veruierp hij
eveneens zeer stellig.
!et blijkt moeilijk om in de
hechte gemeenschap op het eiland
het fijne van deze kulestie 9e-u,aar te u.lorden. líaar rook is is
vuur luidt een bekend spreek-
uroordt dat ook in dit geval van
toepassing lijkt te zijn. t\Jaast
hetgeen uiij hierboven hebben aan-gestipt zijn er nog een aantal
punten die om opheldering vragen:

r,rtat is er uJaar van plannen om
bi j het Geel lJi t vel d tribunes
met skyboxen te bourr,len en rr,dar-
van u.rorden die betaeild ? De af-
deling Gemeenteuerken van de
gemeente Ameland kon bij monde
van Jan Oud niet ontkennen van
deze plannen op de hoogte te zijn.

- Is het puui toeval dat de resuL-
taten van het eerste eIftal na
een glorieuze start terugvieLen
op hetzelfde moment dat de eerste
geruchten over zu,art geld de kop
opstaken ?

- Is het toeval daL ce keepers van
het eerste en het tueede elftal
tegelijkertijd geblesseerd zi jn
of zit daar meer achter ?

- llog maar ko rt gel eden r 0à de
laatste uedstrijd om de Ameland-
cUpr stond het uitspreken van
het uroord Amelandia gelijk met
vloeken. UJat is dan de tuerkeli jke
reden dat Geel lJit nu plotseling
zomaar met Amelandia met een ge-
zamenlijk B-junioren elftal de
kompetitie ingaat ?

.r,tJat tigt eraan ten grondslag dat
een aannemer uit ll95 zi jn ra-
klarnebord van de ene op de andere
dag van het Geel t it veld heeft
qehaald ?

Het uare u,enselijk dat deze kures-
tie tot de bodem uordt uitqezocht
om te voorkomen dat de nu ÉIoeien-
de vereniging te gronde gaat aan
financiel e malverstaties.

Het raacsiid 1r. Eakema, bijge-
naamd de burgemeester van Ameland,
heeft al aangekondigd hier vragen
over te zul1en stel-l-en aan het
kolleqe van B. en ïJ. Telefonisch
l-iel hi.-r' ons u;eLen de zaak fiàrJtrl-
lettend te zul]en blijven volgen,
orndat Geel rilit u00r een groot
deel afhankelijk is van gen")sen-
telijke bijdragsn. t'Ir urordt in
deze qemeente ai genoeq geld v8r-
spilort, aldus diE enthousiaste
raaOslicj dat eerder de publici-
teit, r,.rist te haLen met zijn Ee-
vechi legen een moIen.
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6rA,*losN

4e Klasse A

1 5.C. Joure
2 Geel UJit:ffir
4 De LJalden
5 Blauruhuis
6 ÍYl.K.U, l29
7 -f rynual den
I C.A.B.g Languleer
1 0 Dronri jp
11 Hallum
12 Black Boys

Res. 1e Klasse C

1 R.E.S" 2
2 Rood Geel 2
3 S.C, Joure 2
4 GeeI lri t, 2
5 5.C. Leeurrlarden3
6 D.T.D. 2
? Hallum 2
8 Harlinqen 3
9 Dokkum 2
10 c.A"B. 2
11 Black Boys 2

Res.3e Klasse D

De lrlal den ?
0erterp 3
GeeI _ïtjit 3
5C Boornbergum 2
Hark.0peinde 3
ïijnje 2
0.N.8. 3
Jubbega 4
Zuaaguesteinde 3
ïrynuralden 3
Drachten 6

Klasse C

F.V.C. 5
Drachten 7
Buitenpost 2
S ti ens tl
De trjalden 3
Bergum 4
5C Leeutrrarden 5
Hark, 0peinde 4
Friesland 5
Geel trit 4
ffiffiinde s

GS PT

15 25
15 22
15 19
15 1g
15 1?
15 16
15 13
15 12
15 12
15 11
15 I
15 6

G5 PT

14
14
14
15
14
15
13
13
14
13
13

G5

13
14
13
14
13
14
13
13
13
13
13

G5

Uï
43 14
42 18
27 18
30 20
31 22
24 2?
24 32
21 29
27 38
22 32
28 41
14 3t1

UT
41 10
50 13
26 1?
27 21
20 21
29 28
17 31
33 42
21 33
15 4A
21 44

VÏ
326
37 23
47 29
35 18
27 21
29 38
3/+ 31
25 29
24 42
26 38
13 5t+

UT
50 22
4s 27
32 25
42 2A
29 42
40 33
37 38
3? 33
42 41
37 58
26 ?6

1

2
3
4
5
6
?
I
o

10

SraxDEN

B 1 junioren
Drogeham B 1

Bergum B1
Hardegarijp B1
Zulaaguresteinde B1
Be Quick 82
Trynualden Boys B1
GeeI lrit 81
#Drachtster Boys B3
Trynualden 81
Suameer 81

C 1 junioren
Suarrroude C1
B.C"V. C2
Suarneer C1
UV Friese Boys Cz
Geel UJit C1

D 1 pupillen
lvlinnertsga 1D
Beetgum 1 D

Geel ldit 1D
6A<kumTD--
Holuerd 1D

E 1 pupÍ11en
Ropta Boys 1 E

Broekster Boys 1 E

Zuaaguresteinde 1E
Buitenpost 1 E

GeeI tdit 1E
Ei:r ft,f:-ïE
E 2 pupillen
GeeI llit E 2
ffiden
S.C. Franeker
Blauul ldit | 34
Stiens EJ
Foarut f.2

í4
E3
E3

12
12
IZ
10
11
11
13
13
11
1-1

GS

pï
2/+
1B
17
16
12

a
È

U

5
0

PT

VT
58 4
70 16
39 13
50 10
41 2C
17 31
73 51
24 55
I / 5t 

'

16 10t

UT

2tl
22
19
15
15
15
11
I
I
7
6

Pï
22
20
17
17
16
15
11
10
I
?
3

pï

1

2
3
4
5
6
?
I
g

10
11

tra

1

2
3
4
q

6
7
I
g

10
11

1 00
0 00
0 00
0 00
1 2 0

0 00
0 00
1 00
1 2 0
B 00

0 00
1 00
0 00
0 00
1 2 0
0 00

c0 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
12 0 0

GSPTV

G5 PT U

GSPTV
10 0

0
0
0
0
0

ï
0
0
0
0
U

T

0
0
0
CI

0
0

T

n

14 20
12 17
13 17
14 14
14 14
13 13
13 13
13 12
13 11
15 11
146

Oplossing oud-internationals 1!J

1. Schaap
2, Roffel
3, 0ud"erland.
4. Wiersma
5, Schouten
6, Schuu:man
7. Sosselaar
B. Yan Ed.e

9. Kreyeruaat
10. Van Wi.ssen
11. Kuys

-lo-



7S KEEe E++.

a '. ^ + !. ^ - I ^ : - 4 
^-/ -'a:, al- ;re t u:D1n 1n lr i J, nC--

ik a1.l_e *:ee1 lJ'it k;arrten ce-
,.iiaaro.:ij een teiJ_ing ervan
kuam ik Dp l-,ei lespectaoel. e
aarf ai vaí'i !g stuks.
.r-r vi-jit:en en 3Èn raf i seizcen,
:- jr,a 1)') <;an;en, voo.rt aar :eri-r
^l -.^L.+ l -^--L51..-,.- -!)UiL,ddL.
en opiaag van onQËveer 25i) ilel

k:c:. t.r rs ai neel ua't papier
vaiiri i :-c cl-u! :r j ..: bilnerqe-
t,s..tnr, i -l.ríq.-i o-.i - =l 

q i'.t FLIr.\u ,u ro a -t,t
i.lea ik irrii;'er en ander eens
nànolz=tz.>r: 7n kCfnt naai VCIgn
aar vanai scpleÍricr 13'i3 tct, en
-,ài ^,:r/' ,r-,r 1:rl CfS :]_ad. -).i - e t-

ljceienO el ooeiBie bl_a*d uJas
,-.j 

'--..Ia,.r: U LJ : ("! U.-C J.

-jan k.omr ar nei- aDsol-ut,a li e:t,a-
J!-Jnt. le sc:rijvers l.a'cerr he'1,
aiuetr:n Pir 1= krant verscni-;'ni
sr echrs '12 kce: i n de peri oie
var s3D 1i76 iot en nei einc
1 ).1
l-cc', qir,rl -,et blad niet iel zíeLe.
f en e-Litai \,/an =ntiior-r si-as Le
k::alt;nIiak.-rs pai<te hei op een
an:§:.: -.a.:-i:-: aar. -e*, ul É:kra 3T
,'i el uerr<ie no! sieeds rar i:rj:a
Cezel;-ric renser.

,ci naKen van aen klurbLac is
=:itteil IlrÍt Zc se:l vc,.ti:iq aJ-s
r-et iezeil crvanr
iil<e iiaairi Een stul<;c sc'r::jver;
'-!: za: _" r,raat r,=v:aaoti uJCICen,
I ^^L .-t--lclaL 5 '-ildil u;it ar onqevraagde rireS
\/.r-r. d.a,. l-r kOt: gn.
":u is het uel zc t cai de neeste
l- erjen ni e L ! ersoon j- i j< i-enaderr
,JC rcen cus i<onr er ook ni et veel
van tei:ecl-r 'u en gaan de Gl, leden
uai het schiijven belreft qiaaq
,jool al-s a;lal-fabeticus, zoals
[!j ner in de vorige uitqave zo
1---ijnljes onnerkte.
J=nmor
- 

ul,l]lJr o

tijna iro:iCerd kranten zijn er
inmiccel5 vsrscnenen, il. hec z.e

si;ui< \-/1:l.r: stui< naqekeken en ei
,2rJag -e'cn:-llc 

u-r at, ite voora] op-
,,j-t -,-ó-i i.ir, Cat de ,ïSeSte:u ,::Jr\ uo! (Jc l,lcEJ r

krantan treqcnnen met een aan-
vancsairikei van trrans i'l ulsebos
ccl< uel -- j.

i n tctaal iel de i.n 75 artikel en
van bi jna allemaa1 diie paqj-nar s
en iedere keel rver aen ander
onieruerp an allemaal- zeer het
l-ez=n u,aarcj .

Ik kan ,Trij dan ool< l-evendig voor-
stellen, dat cndanks het ieil dat
men nonit uitqepraat of uitqe-
Sci-r rreven raakt over ucetbal , deze
geoecoreerde Geel- Uitter, met
zijn cnqebreidelde fantasie en
fi3nzinniqe oprnÉrkinqen er u.re.l-

eans spuuqzat van is, dat hij
eens per maand aan zijn nag ik
bescheiden zeqgen, verqeelachtige
cjruk, drukker, drukst,e jas je
iuoïrdt qetrokken, met de uraag
i-'l oe komt het f rans, n . r 3
pagina r s zi jn rr.re1 voi doende.

Dat een diepe zucnt aan de andere
kani van de telefoonlljn dan tob
mij kornt is ook niet onbegrijpe-
lt rtl

trjaar het krantenleven is hard,
een fusi-e mel uie dan ook is
nieL te vertrlachten, dus r . . r

Toch zDU hei Jammer zijn, dat
de loch immer urBer inieressante,
hunoristische en diepqaande pen-
nevruchien uan genoemde columnist
niet in 0nze krant verschenen.

Daarom zal ik dan ook zonder
enige schroorn en vastberaden,
doch rrlel begripvol, Frans Hulse-
bos blijven achtarvolqen.
I edere maand zal ik i-ni-nstens
evenals voorheen 3 keer bellen
voor een evenzoveel_ aantal paqinaf

Jan ippinq

t^-.11 -11-



FeosraYoND Gw 1989

f,ladau CIp de najaarsvergadering de
feestcommissie urerd uitgebreid
tot 5 personen en B art ltlolenaar
na jaren trouure di enst er ui t-
stapte uerd door de commissj.e
beslaten om uieer eens een toneel-
stuk op qang te kri j gen u,aar ook
Geel liJitiers in mee spelen. De
eerste pcging uiaagden ue half no-
vember met Frits Ki.euliet die zei
dat ue eerst achter een regiseur
aan moesten. Nla enig zoeken bleek
Herman Siluius bereid dit te doen.
i'ia Sinterklaas en de Feestdagen
deed it< begin januari een poqing
om samen rnet Herrnan, Frits en de
rest van de feestcommÍssie om

een toneeistuk r:it te zoeken dat
vocr het mcoie niet langer van f-i
uur macnt ciuren hetgeen lukte
en het stuk rrlerd een klucht in
3 bedrijven Fa uloidt uitgehuure-
iijkt.
lJ adat uJÉ eÉn li jsi met namen
hadden gemaakt met speiers
moesien Frit,s en ondergetekende
cieze mensen benaderen t*at buiten
veru:achting lukte en dus kon
onqeveer haJ-1= januari de eerste
repet,itie beginnen in de kantine.
[r uaren erbij dÍe het niet zagen
zitLenÉ maar met de steun van
Hetman lukte het t,och I Eft dus
konden u.,e in de Boeg beginnen
r,'ret het bcuuen \ran het decor
plus het behangafi. Dit uas op
uoensdag klaar zadab donderdag
de generale kon ulorden af geulerkt.
Daar de heer Kooiker afulezig
ir,as uas ik genoodzaakt om als
voerzitter van de feestcommissie
de avonci te openen. 0p verzoek
uan de heer van Dieten begon
hei t.oneelst,uk 10 nrinuten later
omdat het, jonqerenkoor eerst
ncg rnsesà zingen in de kerk.
Cm Lruintiq voor negen kon het
toneelstuk voor 350 aanu,ezigen
beginnen. In de paLJze tussen het
2e Ën 3e bedri jf iras er een ver-
j-oLing {r:i 5 u1Ëesprijzen"
iia af Icop van het st,uk ulerden
eï naÍnens de feestccrmmi.ssie
hlnemen uitgereikt aan de spelers t
ieqiseur en souffleuse Simfa
1., i e uli e.t .

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

.i\-r tr \\ Ír
cafa- éír'a?t
ay2sq gft*ZoZ

àes. é*u,z/atqt.&

installatiebedrijf doe - het -zelf - zaak

Pavïl.p€Ír

krLs ood.borestrardhleq i5 broa
EU,rÍerDRur 

r;ru i lder v a n kD

teveos verzorgdng gzra,fwerken
en taratÍee

IES-ÀI{ *e].t2537 - 2
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Ueràouf uén paarJen

iles-A,1"
bPl/c'rneríoeg /2 *e/t

ï€ryeètiezàJ,

tvtEï BOwLtNQtsAAN
voor eerl gezell-tge <rvond

" KLËIN VAARWATER"
tsuRtN - AJr4 TEL 2t56

e€

VI DC OÏfl€EK

%w"wwwlwNv
rurffïe ke,us Y|D€OBANDEN
vmr aíle sysLerne^
verhuur Vr&€op€Cop DeÍ{s

s0R6N, Ntïuw7wÉd 7 rc,,,24Qo

m et cr-' b q o' h t 
"iuukf 

?nt* *r,l
BEN DE KRUUFF

ho of d w eg4 BLTREN

Bae
DANCING,

TH EEK

!pE UCHïBOEI "
_§rRAhtsl^/EG 4l NEs T6L: e4g6

Hierna uas de verloting, teruri j1int,ussen lïagic t"rlopk" .íjn 
-

nieuwste trucs aan nei Ëfu""zetten
tll- C

Na een geslaagd optreden uas ernog een parocjie van het Ij_edjevan Louis David , de Voetbalàatchdooq g: Supporteisve""nising enrond 1Z uur uras dansen oó muziek
y.un ,1,]u*, f rtis en Donnie.Ik rdil langs deze ureg i*O"ru"nbendanken die uan deie avondeen succes hebben gemaakt, mijncommissieleden, de compleie
l:l::1ctub,--de- rÍmmerrI"J"n, deDenangers, Iïagic Ujopke, de ledenvan de tJadside en de muziek, encíe Ínannen van het 4e, Oi"-0"conrmissie CIp zondag ó" Boegheoben helpen op.uiruÀ,--''

I auiJc

UITSLAGEN FEBRUAR I /MAART

GEEL WIT 2 _ DOKKTIM 2

H.OPEINDE 3 _ GEEL W]T 3

STIENS 4 _ GEEL 1{IT 4
GEEL WIT 3 - ZWAAGWESTE]NDE 6_2
GEEL I,{IT B - DROGEHAM B

GEEL I,íIT 2 _ R.E.S. 2

JUBBEGA 4 - GEEL I^/IT 3
GEEL !r/IT 4 - BERGUM 4

GEEL I4/IT B - DRACHST.B0YS B3
HALLUM - GEEL WIT

3-0

0-1
4-0

1-0

6-1

0-5

2-O

0-3
lor-z

3-4

4-4

6-1

GEELI,íIT2_C.A.B.2 2_I
GEEL I,VIT 4 - HARKEMA OPEINDE 4 3_7
GEEL WïT B - ZI^/AAGWESTEINDE B 1_o
GEEL WIT C _ SUAWOUDE C )-z
DOKKTIMD_GEELWITD 

7_7
GEEL WIT Ei - BROEKSTER BOYS El 2-1
FOARUT E2 _ GEEL W]T E2

BLACK BOYS _ GEEL WIT

D.T.D. 2 _ GEEL I,/IT 2

F.V.C. 5 _ GEEL WIT 4

- r5-
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I §PAR. su
de beste
in de burd

7fl

«

,srRAí(s 3U

NE§EAF
N€S - QnEHND
oflqr - 276a

WZE, MAANO ..."

PROGRAMMA

-

ZÀTERDAG 1 ! MAART:

SUAMEER B - GEEL WIT B

B"C.V. C2 _ GEEL WIT C

GEEL WIT D vrij
ROPTA BOYS El _ GEEL WIT El

GEEL WTT E2 _ STIENS E3

Z-ONDAG 12 MAART

GEEL WIT - SC"JOURE

BLACK BOYS 2 _ GEEL WIT 2

DE WALDEN 2 - GEEL WIT 3

GEEL W]T 4 _ DR.ACHTEN 7

ZATERDAG 18 MAART

GEEL WIT B inhaal

GEEL WIT C vrij
GEEL WTT D -BBETGUM D

W"T.O.C. E1 - GEEL I4IIT E1

BLAUW \^/IT E3 - GEEL WIT E2

ZONDÀG 19 MAART

C " A. B. - GEEL hIIT

GEEL WIT 2 vrlj
OERTERP 3 -GEEL WIT 3

GEEL WIT 4 - LEEUWARDEN 5

A1 deze wedstrijden onder voorbehoud

Kijk daarom op de publicatie borden

ín Nes en Buren

In het Paas-weekend is er waar-

schijnlijk een dubbel Programma.

MAANDAG 27 MAART:

GEEL I^ITT M. K. Y .' 29

slager,$

Schuurmun
NE5,AM TEL.2O§7

aas-saaítl:,ie
grondbemaling
c.v. insE.

f;&*nner{rurt,

r MotENnaR
te:..z 2541

Buren - lnelanil
líilllbrordusetraat J

slritanr'

r7.e6 - em and

t.riin[,andel

Oe ]ong's

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

Het adres voor AL uu verzekeringen op elk gebied.
Bij onr deelt u mee in de rrinsr.

Inl'ormeer rrijblijvend ol'kom eens lan-es.

Rixt van Doniaweg 14 NES
tel.05l9l-2608

oo is9;
- t6-
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fx

6É€t-w rr I ro eR krAAR vooc .

l',-^ 1 -. - Ar-,- -2T Fr i -. -{-_v;i :u-". titrL _Lli JÈ
alqelcpen u.reken u.rca: qeFjn coÍi-
:et,iii{rucetoal- lespeelc zcu rJor-
cj en. ,e,jen sn iace tempelaluul
veran:r:::Jen vei e voci:bai;azon-
nE: jr.'a i; n-.örJc=:tloe_ en. ,,8 t3-
lCni"i 8rr 3e maancJ fecruari Cài-L OOk
;-: et d: r,:r'liea aflgej-astinler,. la;:.
r-n r!as i-r ii eenmaaJ- rr:imte vocr
aen oefenJarli; tegen net, tueede
ei- f r-ai . i)i e Lrar?n cui del i jk ni e t
van zii-r ne orn zich uleer naar de
siachrbank le laten reiden. in
Pen ?.i?,:e uJeCs Lri;c / LevisocÍ--
:ubf j-ek ) u./erc een eindsranC De-
reiki van 1-1 . i-iet auleede nac
tr,elisIrJaal trL.r eamaai qescoord maat"'ark i: rouuer, ;ll-e --ónÉ de Jong
nel een subtieie, qevoelvol- j-e
ioo- passeerde, uras veirleten cJal
iienE uecens een bl- essure nu in
zi;n *iqen tearn lret, doel vEt-
JeoiqCE. Al-tijd sneu í-naar roch
!^:^-r-rUL,L]dIIKI-.

Geluki<-'.c ku.r an iccfr te Coi-rtl-;etilie
\,t a .) '. 5 = ' l_: -, .-'lJuu. t\L= -e:s:E iJed-
st.ti jC in 1-QE:' ues uiE iegen

-11,,- a- ^i ^ ..^: - -1L:. dalUr,,o . f CI_:.f V::._ altf jC 9g;-
siugge :J-oeg 3;-l iJOVënrjien r-roi-
keerde l:it tea- j-;: legra-at:e-
irood. ,l-n r-je La uJas i-= lezen oat
de ie0celrde en,jel in de vor;r
van de L'i jarr;e Keeper Tamme.
A1s kl- an orr cJe vuuroi j1 vernel dcjer
ze ook naq in nun i:rrcqrSrnmà-
blaaO je dat Ce:i ,ri -u een p1ce9
uJas die bcven zi_ ..:n i<unnen pres-
fee:-ie, llij uaien al georikkelc
maar !-'tu rilaien ui j al hel emaal op
i:=trà -.1'.uat 3asciui:jes fijn te
stampan. Tekef van iie cude !

io l-, ei zurare vel d nailen ir.ri i het
i;ritiacief en zocnren rustio
raa: Ëen oDenirS.::inie 3eyaaic
voac l*=t ?el si:akk* vri;e t:ap
ner irooid van.Ian Srouuer oie
al-'1 aanlekenoe. .rail_um nam:i e-ueea
net, initiatief orJer en u,ij kuanen
uat in ca verd:_ukkine. le 9ej_iji<-f-ra<cr l-eek in zicrrt roen Eeinie:eyaat: re+" t. _ dee: keren dool
vanaf ie zestienmeterlijn i)-2
in :e <-al- I en. :r: toei--, Jan
:rouuel even rater in kansii _i <e
posilie neereeleqd uerc, nochtjcop 3mid vanai de penaltysti:
íJe I,l-: aanlekenen.

hflEu}íEwe6 í5
BUREN- A'VI

Y@e
tlAv\K er }}EIvl

KAPSALON

Fi<rls KIENSTRA -7sy; 21,

Zwemsaleis

GROOIEÀNDEL

ln d.lcgr:ica - cn horeoa -
Prc&lkten

POL}mI,IEG 1 . 9L6' &I §ES-§íEIÀÀID

él€KrRoTEcr/il/'el

/NsTatzn7/Ë-

éeàaYt=
7Ët: 264.9
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Een onuerulachl riante ïuststand.
Na de rurst verscheen de ouule
ïamme in heL HaLlumer doel. Voor
hij echter iets belanqrijks had
kunnen doene kas hij door Gerard
iletz en Arnc lvloil overhooP ge-
schoteno itlet deze 0-5 voorsprong
ujas de uedstrijd natuurlijk ge-
speeld. In storm en reqen vÉr-
lanqden rrli i naar een uarÍne douchr'.
Hailum knn n0q trr;ee keer de eer
redden vaordat het zouer klas t
Vcor cns een dikrrerdiende 2-S
overuJinni"ngo De scheidsrechter
moest cnzÉ spelersbus trP Sang
trekken hetqeen spectaculair
lukte u;aardoor ",rlij 1?*3fi tevrede
aan boord zat*nu
De ueek daarop was de volgende
degradatiekandidaat Black BoYs
de tegenstander. Geen ideala oÍïl*
st,andigheden: een zu,aar vel d,
een EuÉtesseerde Hen'e de Jong,
Gerard lvletz en Jan Broutuer oP
rrintersport en cje SC Joure aan
de zijlijn",Lriltem Kooiker, aIs
coach met 14 x dezelfde opstel-
ling tot nu toe ean makkiet
moest ov*r*denk uren maken orn

Ëcn qedegen team binnen de IÍjne
te kii jqàn" Dat l"ukte hem aardig,
De Black §ays kkramen et in de
eerste hetf t rriet aan te Pa§o
Helaas kuarnen u,i j zel f ook ni et
aan echt goed uoetbal toe. [rJij
kregen rsel kansen maar geen goeoe
uitgespeelde mogeli jkheden.
Direkt na rust i,,as het echter
r'aak " [v]àrtin ilud stuurde Bernie
Beyaard de diept,e in en diens
uoorzet uerd door Arno lvlcll bin-
rreR geschoten. Binnen de minuut
CI-1 dat hadden u,e nodiq. ttJe

hadden nu de uredstri id in onz e
macht en het urachten u,as oP de
volgende doelpunten' Die bleven
echter uit. lijel ueer kansen maa'
ja die tellen niet' De Black
Boys koncien zich uit, onze hout-
gïeep l-oguuïmen en kuamen steede
ríreër opri.-:,ngen. De laatste 10
n'rinuten zaten u:e aardig in de
knel efi onze ttliJadsj-derr suppor-
ters zagen het donker in.
Gelukkig bleek Chris ffijPstra
een qoede keuze a1s veruanger
voor HenË'

hof,€L öe lonq
bondshotel

,,het wÀpen van àme[ànö,,

n€s - ÀmelÀnö f,€teloon o5t9t-20t6

neS TÉct 2o7l

voor al u,s te }r,uwen en k ve.to.r,^rerr,
objectarr staen rs[i r:oor o kloar.
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TAXICÉNTRALE
AME LAN D

\boe RL uw veRvoEí?
ooK VAN EN NARR, HET VELD:

Pxupeaus íÍRfrNaN€G 4B NÉ5 7Ét 21fu

/ g/as /72e,/& is.e.rgt*o//

-ij i-t'D?sl tr-reirsuaal zÍjn hele
neoben en houoen in oE strijd
!oor-en naai hi j rr,lisi zi jn doel
schcon ie nouCen. r-l et uJas zuaar
iraier-l naar ook cieze tuee purrten

^ .-l ^^^^wdlt-it --:i'1=li.

In lu cven t.e1i en. lianneei 'jc na
de eersr-e i:eifl van ce ccirrpet,i-rie
Dovenaan staat,, u;ii je dat rei
]i-eflst= zo hlucen. De rnoqelijk-
her:er zLJr, er j-nmers. il ndeliing
reCeneien 

'.,ri 
j dat het bei-ral en van

3 punt.en Der iegenst,ander oenoeg
moet zi jn. )leestal is dat thuis
trlinnen en uir- qeiijk spelen. An-
dersom is ectter cok qeer) ramp.
Tegen 3l-aurrr r0s en Trynrrlà1den
iielen ur j d:-e 3 punten sccres
Iiggen. 3ej-de ieturns ginqen im-
iners voor ce u-r:-rteistop verl-cren.
)erhalve l+ punien uit die 4 ued-
strijden i,!.tr. de benocjiqde'o
punten. -ie-cer -allum en ilack
lSoys heooen uJE ret vol-1e por-rd be-
haald (8 ui- t L ' er ja.- is samen
i2 punter, uil : L"=:s:ri-;oen. 3us
:tecies q x 3:.n;ei-, zoals u:-j
g raag Deredeneier-l . Ue zitten dus

-^L--_^ULJ 5LIli,ilo.

l-nze ergste coír;u::BrÍ-el, ce Si
Jcure, lranteeit een eigen schema
en staat cjaarrnee 3 punten op ons
voor. Ien dubieus schema maar daa
moeten rJe mee leien ieven. Als de
SC Joure zancaq bij Dns op be-
zoek l<ornt r ffioe'[en ue dus tLli-nnen
om de coiírpetiiie uear spannend te
maken, A.s. zondaq dus dt r op
of Ctr ondel inaar u;ij zijn er
],<iaar voor I
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$,AGENBORG
PASSÀOtERSDlEllSïEll B.Y.

REEI^IEG 4, 9163 GV NES/AMELÀND

Telefoon:
2001 : intichtingen vertrektijden
6111: reserveri-ngen en verdere

ínf orrnat ie

T]MO BEYAARD

MARK BROLIIr'ER

JAN V.D. HEIDE

YS DE JONG

MART]NUS }iETZ

JOOP SMID

Vanf deze plaats een ieder
GEFELICITEERD !
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Llf',161(lcK YAN "DE NTAAND

-; VROLIJKE PASTOOR VAN NES EII BUREN

Znr wrrmoEDIG NRaR DE LËGE KERKBANKEN

TE TUREN

HTT WNS HEM VOORSPELD

tVlET GEEL lnllT TTEEru JOURE IN HET VELD

,,DAN KUN JE EEN KANON IN DE KERK AF

WREN.
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