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VV. Geel ldit

Opgericht mei 1934

Terrein: Noordwal te Buren

136190618 B.-{B0 Nestel: 2537 Rek

BESTUUR:

D.Kooiker, voorzitter,tel :1:b 2400

M. Bonthui s secretaris tel : 27-"2

F.ter Schure,penningm. te1 22ji
J.Wi1man, wedstr.secr. te1: ló69
J van 0s,jeugdsecr. te1: 21gl
B, Molenaar, 1id. te1 2541

J.Oud, 1id: te1: 2276

REDACTIE GEEL 1,,/IT NIEUI,,/S

Geppy Veltman

Wi11y Kooiker
Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruijff
Jan Ki-ewiet

Rudi Bloem

Meinte Bonthuis

Jan Epping

Eeok--Boener-s-

DoIf Kienstra

&€ÉL-W[r { &6Àl &o€,W Yu,r6Éog

Het laatste fluitsignaal in onze
competitie heeft geklonken. Het
had allemaal zo mooi kunnen zijn
en het is ulteindelijk heel mooi
geuee§t,
In onze laatste vier comPetitie-
trledstrí jden hebben u,e laten zi en
dat u,i j dan u,ÉIisuaar niet de fto.
1 zijn in 4A maar dat ue ulel een
potje kunnen voetballen. wlisschien
zijn er enige supp0rtËrs qebreest
die gedacht hadden dat de eerste
dertien nu de kop zouden laten
hangen. De stri jd uas imrners qe-
stredeno Dat is gelukkig niet ge-
beurd" Uit de laatste vier trled-
stri jden pakten urii u,eer zes Pun-
tenn 0m dus vervolgens à Ia JooP
Zoeternelk als ttr;eede te eindigen 

"En Joop uas er 5x tevreden mee
dus u,aarom zouden uii dat ook niet
een keertje zijn. Die laatste
vier nog even kort.
ïhuis tegen de bJalden en LanEuleer
speelden ue beide keren gelijk.
Bej.de keren geen beste uledstrijd.
tegen Langureer hadden ure zeker
moeten ulinnen trlant ke kulamen
2-A voc, x o

Uit tegen HosdGeel u,as echter aen
heel goede uedstrijd uan onso
De r:rinnaar van deze uedstri jd zou
r-rrr 2 in de compet,itie u,orden,
daarvan karen zowel Rood Geel a1s
Geel t it overtuigd. Bovendien haddet
u,ij aL eerder thuis van Rood Gee]
uerloren en dat moest even recht-
gezet trlorden natuurliik.
ïn de eerste helft zetten bre de
thuisclub vast vsor eigen doel
en hadden t,i j de beste kansen.
Ien kopbal van Jan Brouurer ulerd,
volgens de scheidsrechter althanst
van de doellijn gehaald. Gerard
tïetz uerd in hun strafschopgebied
onder uit gelopen maar de man in
het ztdart uJees niet naar de be-
ruchte stip en George Ívlolenaar
zag zijn schot via de binnenkant
paal ue1 voor maax niet over de
doellijn rolleno Ruststand derhal-ve
0-0o In de ttrreede helf t kelam Rood
Geel los van ei-gen helft en uerd
gevaarlijker. llaar onze sPitsen
kregen meer ruimte via de counter'
Ën je moet Jan Brouuer nu eenmaal
niei teveel ruimte geven, dat
ureten tde al1emaa1"
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\/oordat ?oodgeel dat ook ulist,
scoorde nij tureemaal. fn daarmee
uas eigenJ-ijk de strijd beslist.
Joop Smid cepaalde de eindstand
uiteindelijx cD 3-1.
1n de Laalste uedsiri jd tegen
Dronri jp moesten uJe oe voorsprone
op ioooqeel vasthouden. In dat
deden ure r,itej.ndelijk, zij het
met enige moeite r ffi€t een keurige
O-2 overrilinning.
rilat vai t er verder noq te melden.
'.ile hebben 22 uredstrijden qespeeld,
daarvan 1 5 geuJonnen, 2 qeli jk en
5 verlcren. Ien goed totaal van
32 'Junten maar qeen kamp j"oen.
Van elke teqenstander in deze
competitie hebben ua in ieder ge-
vai- een keer geuonnen. liJanneer
ure dr:s volgend jaar ueer in 4A
spelen zullen ze dat beslist
ni et vergeten zi jn o I n bi jna
elke u;eds"Lrijd hebben ure gescoord,
beha,Lve l'41<V uit niet, uiteindelijk
58x. Jan Broutrler !.,as topscoorder
met zeslien tref f ers. tLle l-rebben
achter slechls 4x de nul_ vast-
gehouden, derhalve 26 tegentref-
fers. De hoogste overu;inningen
uiaren a-5 bij ïrynualden en 6-z
thuis teqen CAB. NederLaqen leden
bJe met Ínaar'e'en doelpunt vEr-
schiL. Supporters aantallen heb
ik niet geteld maar het ulas bi j
ti jd en rri. jIe r.uel_ druk aan de
l"loordual . Het is daarom jammer
dat er van onze 12 verliespunten
er thuis B van om de oren kregen.
Verder heeft de 0mroeper onze
uledstri jden diverse mal en op vo j_

volunre aangekondigd, moest onze
t.rainer gereqeld bij radio
fryslan CIp het matje komen en
u:erd er in de Leeuu.larder Courant
gereqeld over ons qeschreven.
En daar een bekende volksuijs-
heid zeqL: ilzolang ze over je
1u1J-en, besta je nogrt kunnen bJe
qerust stell_en dat Geel Llit, een
levendig jaar achter de rug heefL.
Voor ons iiggen nog rrlat oeien-
tuedstrr;Íen en het rJaddentoernooi
alvorens ui j van eerts urelve-rdiend€.
rust kunnen qaan genieten.
Xf daarna de spelersgroep in
t,ac'u bli jf t voor volgend jaar is
nog de vraago
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BOUWBEDRIJF

Dit jaar heeft de grootste ama
teurclub van Europa, de í!AVOt
drie spelers bij ons uleggehaal
en rrlie uleet ulat ze volqend iaa
van plan zijn, Het bestuur van
GeeI tit uras hier niet erg con
tent mee en uil dit eigenlijk
niet u,eer, Jan Oud gaat in jun
naar Brussel met voorstellen
omtrent een nul-optie. Daarnaa
proberen UJessel Brouurer en Geo
Molenaar bij het veteranentean
komen (l teóen ? overdtrlars) ma

het i s nog de vraag of Jan EPP

hun geboorteberrlijzen uiI u€r-
valsen. Af rrlachten dus.
[Y]eet nieutrls en nieututjes in ju
en augustus.

Henk Roemers.

l«{t'tprosN ll

't,
E-.t4:.
{,i: r

F abnekspad 20
9 J 64 KR'BUREN.AMELANT)
tel.05tgi-2489
iverkplaats BALLUM ÀMELÀND
barqn Henqersweo{è1';"1'l}l'"

'

De e-pupillen van Aed Wit, die voor de derde achtereenvolgende keer ka
oen werden. Voor: Roberl Kienstm. Zillend van links naar rechtx Andn
Jong, Boudewijn Bokerno, Theo Bmuwer, Folkert Wilman en Martijn Boc
Achter: Gerlof llofmon, Edwin Brouwe4 Siprian de Jong, ksquinet Ko,
Bas Westm. Daarochrer de leiden W. de Jong en Jan Kienstt§. Ttoiner Jt
,long en leider Sip Boelens otttbreken,
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SoSrcnretuK

* Zaterdag 3 juni is het de beurt
van Geel ldit 3 orn oud-papier
te halen in Buren.

Uoor alle duidelijkheid nog
maar een keer: alJe spelers
die denken dat ze gaan stoppen
het volgend seizoen, dienen
dit v6'or 1 .juni san de sacxe-
tariffiffilen. Na deze
datum is een ieder het vo}-
ledige contributiebedrag schul-
dig van het komende sei.zoen.

Zaterdaq 1 3 mei gaan de B-junioren, het combinatieteam
van Geel ILlit/AmeIandia, naar
de uedstrijd Cambuur - AZ,
Dit op uitnodiging van Cambuur.
Ogk gaat er een E-pupi1 mee,
die op het veld mee mag, Deze
pupil is EdrÍ,in Brouuer.

Cok voor volgend jaar za1 de
samenurerking met Amelandia
t.E.v. de junioren verder gaan.
Zoals het e nu naar uÍt zal-
zien komen er combinatieelftal-
1en v00r de A-junioren (einde-
1i jk rrreer), de B- junioren en
de C-junioren. [Yleer hierover
in het juni-numÍrEtro

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OPLOSSfNG EOTOPUZZELz

;- C Rijpstra
- S Molenaar
r H Kuperus.

Van Harte Gefeliciteerd peter

l,t*eetCX VAN D€ /,{ÀAN §

Halverwege het Oerd bij PaaI
Was in d.e verste verte geen

mens te zLen
Toch was daar de trainer van

GeeI Wit één
Zwaar peinzend heel aIleen
Iets tactisch voor volgend

seizoen misschien.

rl
?oqL.

:§$
$
(D

A. bovenstuk haar
B " middenstuk
C. onderstuk

w i n n a a r:
Peter Brouwer
Het Middelhiem 9

Buren (Am)
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koosiesrpeNErc

Ik had mezelf voorgenomen de rubriek
KoosiescornËr, de oudere leden
zullen I m ongetuijfeld nog kennen,
niet Íneer in ere te herstellen. Ik
heb er simpelrrleg qeen tijd meer
vc0r om al1er1ei gegevens ovar
doelpuntenmakers en zo bii te
houden. De uitslagen daarenteqen
heb ik al1emaa1 op papier. Toen ik
beziE uras met het bijrrrerken be-
krcop me toch ulËer het gevoel hier-
mea iets te doen. In deze aflevering
de cÍ jf ers vaR het eerst,e elf tal.
Het jaar uas uiterst succesvol
voor Geel UJit. Het begon met 6
overulinningen op ri j " Tegen tïKV | 29
rrlerd de eerste nederlaag geleden.
Daarna volgden nog vier. 0pvallend
u,as dat de eni ge turee gel i jke
spelen in de laatste thuisuledstrij-
den vielen. Nu raakte GeeI filit
tnch a1 in de thuisduels de meeste
punten kuri jt. Uit uerd slechts trrlee
keer verioren ( mXV Ën Blauulhuis ) ,
Het, overzicht van de thuisu,ed-
strÍ jden is:
11 fi 2 3 14 29-16!riiit?, is de baLans:
1'ï s il 2 18 29-11
De tataalscore is dus:
22 15 2 5 32 5A-27

ilpmerkelijk is dat Geel lrit op
ttvaste tr bodem even vaak doel trof
dan op de 0uule PolIe. IJel ulerden
aan de ural rninder te gendoel-punten
Eeïncasseerd. Verheugend in ieder
geval u,as dat GeeI ttlit u,eer eens
aan de positieve kant van de
score zat, uant dat is ti jden
anders geureest. GeeI Uiit begon
prima" Nadat onze vereniqing zich
in 1 g?0 aan het, c0mpetitievoetbal
uraagde vol gCen de promoties zich
in een snel tempo op. 0fschoon
Geel Uit slecht,s een keer kam-
pioen uerd (seizoen 1971-1972
in cje trseede klasse f VB ) .
Dit, jaar tgerd het grootste succes
alLert3."jden geËvenaard. Dat u,as
cJe tr$e*..:e plaats in de vierde
klasse, en daarvoor moeten uJe te-
ruG naar het seizoen 1 g?5-1 9?6,
toen Stiens 0ns het kampioenschap
op het "laatste moment voor de
neus uJeg kaapte. Daarna ging het
bergafuaarts met als dieptepunt

Vm
Kard. de Jongveg 1, lès (An.)

Telefmn 05191 - 2345

*1\.-' u_. \\í*ca/a-&l'art
evrel gft*bz

2€tó, é*any'atqt.&

installatiebedrijf - doe - het - zelf - zaak

Pavïljo€rl

krlos ord.bureslnyrdsee ii bsrc,rz

BU,ilAEDR'.!F

voor a1 uw
30ï]IllhiEnlffi[
.eÍgen

arehÍteetiru=

,lririldenvank'r

Z-S--S--.,-.-l-:i-

tevens verzorgi.rog gzef,reltcen
en taxaties

Nffi-AI,I *eL22557 - 259L
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de degradatie in 1 SB1-1 982" fen
jaar later promcveerde Geel lrit, t
uJeer dankzi j een trrleede plaats.
Sindsdien uas de zesde Plaatst
lrr.ree seizoenËn geleden, de beste
prestatie. Aileen in het, seizoen
1g?3-1974, toen Geel irit, in de
eerste klasse FVB voor de vijfde
keer tuleede uerdr vErzamelden de
eiLanders meer punten: 33 toen
tegen 32 í']Ur Relatief gezien uaren
de beide eerste seizoenen (tZ0-t?1:
24 uiL 14 en r71*t?2: 30 uit 1B)
succesvoller, maar gezÍen de
t,egenstand ( in resp. de. derde
en de ture*de klasse f irB ) zi jn
deze prestatie:: r:iet vergelijk-
U46L o

Verrassend is te zien dat Geel-
\rit, ondanks de t'deede Pl aats,
slechts eËn tegentreffer minder
te verrrerken kreeg dan in beide
vo0rgaande seizoenen, Loen een
zesde en een tiende Plaats de
geelhernCen ten deel vie1. Daar
staat tegenover dat Geel UJit
zelf alleen in 1 970-1 g?1 Pro-
duktiever uras: Loen B5 tref f ers
in 14 r,:edstrijCen.
Uit dat seizoen stamt, nog steeds
de Eroat,ste over*;inning: 11-0
tegen Nicator 6. De grootste zege
tegen een st.andaarclelftal ku,am
een jaar Iater tct stand tegen
Arum: 9*Cn Het beste resultaat
in de KNVB zelte Geel trit in
t76-t"17 neei in tn tegen 5t. Anna-
parochie: 6-0. De grootste neder-
laag Eas eueneens.6-0, uit tegen
5v Èriso (ta+-tB5).
Dit seÍzoen scoorde Geel lrit goed
tegen CAB ( g-t thr:is ) en TrYn-
uràloen (5-0 uit). De nederlagen
rrlerden alle met, een doelPunt
verschil geleden. Ïhuis verloor
GeeI lrit met 1*2 \ran Rood-Geel,
Trynuràlden en SC Joure, uit met
2-3 van Blauurhuis en 0-1 van
tYlKV t 29).
De eerste competitiehelft uas
beduidend beter dan de tuleede;
Geel lrit verloor toen slechts
tuee keer en liet als doelsaldo
33-11 noterEno Vanaf december
raakte Geel ldit nCIg eens acht
punten kr,lijt, schoot het- 25 x
raak en ulerd zelf 1 6 x gepasseerd.
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De totaalbalans
vanaf 1 970 is:
380 1?2 A2

van GeeI U,it

126 4?6 673-4??

Uanaf 1970 heeft Geel Urit 66 tegen-
standers gehad, u,aarvan in 4 ge-
vallen 2 eIftallen van dezelfde
vereniging (OfO 1 en 2) SC Frane-
ker 1 en 4, 5t. Anna 1 en 2 en
Robur 1 en 2). Het meest speelde
GeeI trlt tegen Trynroàlden z 2O Xo
Dan uolgen 5t. Anna, Dronrijp en
ÍÏKV '29, elk 18 Xr ïegen Dronrijp
u,as Geel lrit het succesvolst:
24 punten an 36 doelpunten. De
meeste tegentreffers moest Geel
trit incasseren van ltlKU | 29: 26.
De Leeuuarders stonden Geel [Jtt
slechts 16 punten toe.
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I re 6-\9
I r,a*srB-
l( 'eïHfo*"oRDERS

l#M
I D€ PRIÍTI€RIJ /
I D€ bIíIUffTíI'I !
I

I Yoo= fa.milietlzrdcrrerk.
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HahobanH
geld en goede raad \

\

van Heeckerenstra.a* tZ, Nes-A-m

telz 2425.

[ro-ltng

amcrbementsparh
Neó-ÀAa , vERDEIgÈAD ÍeLt 23lg

JraN DE N -I.

4e klasse A nïTINC
LJJ

1. SC Joure 1

2, Rood Geel 1

3. Geel tL]it 1

4. FÏËTEFT
5. Slauurhuis 1

t -n ^O. 'l-rU 1-3 I

- -^-I o l-Hf I

8. L anquJeer 1g. ïrynualden 1

1 0. Dronrijp 1

1 1 . 1*a1l- um 1

12 . 5ll ack Bo ys 1

Res. 1e kLasse I

21 37
20 29
20 28
21 22
2D 20
21 20
21 18
21 1?
21 17
21 15
?1 1s
20 10

11trc1t a aLaJa a

2. lcod Geel 2
3. SC Joure 2
4. DTD 2
5. SC L eeuularden l
6. Geel ïrit, 2- 

-::--7. -larlinqen 3
B. Dckkum 2g. HaLIum 2

'l 0. c"A.3u 2
11. tslack Soys Z

Res. 2e klasse D

De t:lalden 2
Llarkema 0peinde
St Boornberqum 2
ïijnje 2
Geel lrit 3
m;Eerp -3-
D.\, .8. 3
Jubbega 4
Zuaagtrlesteinde 3
Trynulalden 3
Drachten 6

klasse C

1. DrachLen 7
aÉ\taqG"U'U.J

3. 3erqum 4
4. Suitenpost 2
5 . De [JaI den 3
6. Harkema Dpeinde 4
7. S.C. Leeuularden 5
8. Stiens 4g. Geel tr.,it 4

-

I Jn Friesl-and 5
11, Zuaaguresteinoe 5

1s
2A
19

33
?s
2s
22
21
20
13
13
13
11
1C

I
cl

g

19
1s
1g
1s
'19

1.
2.
3.
4,
trJo

6.
.1
la
8.
o

10.
11.
3e

2A 30
1s 25
1s 23
1g 23
19 22
19
19
18
1B
1g
1g

1g 29
19 24
19 21
19 21
1g 21
19 2D
19 19
19 18
2A 15
19 14
19 B

22
21
17
I
I
7

DE RVS

Als het om

ADVISEU R D,EN KTMN ALLES

#*L

§f,
vezekeren, hyporheken en finoncieringen gooi

E KOEHOORN
TEL: (05103) 1100

DRANKEN HANDEL
annex &*rzlrletankstal, íon
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2e klasse B

1. Drogeham 81
2. Zuaaguesteinde
3. Bergum B1
4. Hardegarijp B1
5. Be Quick 32
6. GeeI lrit B1
7, ïïïiFillEËIFar
8. Drachster Boysg. Trynuralden B1

10. Suameer 81

3e klasse L

1. Geel ttjit C1
2. Suam;er eï-
3. Suauoude C1
4, VU Friese Boys
5. B.C.U. C2

Klas 413

1. Holuerd 1D
2n Beetgum "!D
3. Dokkum 1D
4. Geei iril 1il--5. lrinnertsga 1D

Klas_-..!06.

1. GeeI lrit 1E^-Z n Zuaaquiestei nde
3. tL/. ï. il. C, 1 t
4. Buitenpost 1t
5. Broekster Boys
6. Ropta Boys 'lI

Klaq 533.
1. Eiaur:.r Llit | 34 t3
2. FoaruL f.2
3. SC iraneker t3
4, Geel tdit 12--5n 5ttens LJ
6. SI Leeuularden f-4

B1

B3

GS PÏ
17 32
16 26
17 22
1? 2?
17 1s
17 17
17 12
17 11
177
16 0

6
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TAXI CENTRALE
AME LAN D

vtloa Ët uw vgRvoEí?
ftK VAN EN NARR I.{ET VELD"

Pxupenus §/Raf/,ANÈ6 4& NËs 7Ét 2tb

/ glas zte,/4 is @, *d./

"

F. PaPttLgN -Tbeeruool

t/rijdaq 5 mei moesLen onze jongste
voetball-ers, de F-pupillenr voet-
Da11en in Hol-l-urn " riormaaL voetbal-
len deze jonqens alleen in de zaal,
maar om hun alvast te laten rdennen
aan net veld uerd er een klein
toernooiije qeilrganiseerd.
Ir uaren tueet!e]-ftallenrr van Geel-
rrit, een van Amelandia Bn een van
C-.^-+1,,-rJJUr UaUJ e.

A1 in rJe eerste uredstri jd ruerd
duidel"ijk dat cjeze spelertjes er
goed zin irr naCden en uooral de
snel-ers van Geel Uit l qingen
vcl:rtvarend van starl. Deze jongen.
tjes uisten de ee::ste drie rr,ed-
strijcien dan otk te ui-nnen: 3-0,
3-i en 2-1 . Ze i<::egen na hun derde
uiedstri. jcj een qlas ran.ja en dit
i:eed hun meteen 0e das om: ze
uer-lorÈn hun eerste de besle uled-
-+^.: -i! .^^- l 4)Lr.L-l U l,:"U U-l o

Geel )Jit 2 begon hun ruoernooi rrral
minder, met tuee uedst,rijcien die
veil-orËri gingen: O-2 en 3-1 , Deze
jonqent,res hrr:sleiden zich knap
ci r:c;r een geJ-ijkspel en een Ílver-
r:rinning: 0-il en 2-A.
Aan net eind van dit mini-toernooi-
qua r:ublieke belangstelling van
de kanl uan Geel Uit niet te klager
uras de stand a1s volqt:
1 " Geel Ui i- 1 : Sander ïetz, l-lerman

ter Schure, 5ip de Jong, Anton
/; ^,.,: -l- n,,\acu!c L, rëUi V. d.l;Ja1 , Jef f rey
i4oi enaar, ïhecdoo r de Jong, Ben
'uestra, Idill j.am de Jong, Peter
Soelens
1 ! punten

Z" 3portiust: 5 punÈen

3. Geel'iilit 2t Irr,rj-n 3ud, Jaap
Kooiker, Dani-e1 iletz, Stef an
Edes, Io1in Yt,srra, Richard
Veltman, Pieter Kooiker, Sietse
l"rJilman, Lex Kietrlied en GerarC
Kieuiet.
l+ puryLen

4. Amelandia: 4 punten
WAGENBORG
PASSÀclEBSDlESlSTEll B.Y.

R.EEWEG 4, 9163 GV NES/AMELAND

Te lefoon :

2001 : inlichtingen vertrektijden
61 1 1: reserveringen en verdere

ínformatie
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WlgT l) t

o " 
dat Ce trainer van Geel l,it 1 ,
ulillem Kooiker, zijn Paard een
zoon heeft gekregen. Zijn naam
uleten uJe nog ni et.

.ndat de schrijver van de voor-
uoorden in het Programmablad
van de thuisuedstrijden Lijn-
trekker is.

..dat deze Li jnt,rekker voor vel-en
noQ niet bekend is.

..dat hij zijn informatie krijgt
uan Koos l'l olenaar.

.. dat deze Koos s0ms net een uJan-
delende encYcloPedie is, ten-
rninste uat Geel uiit bet'reft.

.. dat Geel lJit [-1 ulederom
karnpioen is qeuorden.

.. dat dit hun derde kamPioen-
schap is !

c. Cat a1 het zrrlarte geld binnen
GIJ tri t is get olden.

.. dal onze voorzitter zich trlijse-
liik stil hield in deze zaak.

.. dat de rest van het i:estuur ook
niets van zich liet horen.

. a dat Glt/-4 zich gehandhaaf d heef t
in haar klasse'

.. dat, ze 15 punten wisten te be-
halen.

. t dat 13 hiervan t,huis uJerden
behaald ! !

dat de C-junioren
kunnen uorden.
dat ure dit in het
mer (juni) verder
del en.

n0g karnpioen

I aatste Írum-
zulIen mede-

WIE KENTiz€ NTE1i

ríAD?oc,FtïeN l1EÍ 145. BIET

.At..lT 6N Z,I}TJR
I5}(K€R EN il|eï DUUR,
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Autolrednart/
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OND€egO<.lè ety
vcv qtle *r&tëA
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knielc*.scn - knïebandea
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cq*é-hi$ourt-darl:
oti - SpeI

heL gehel.e jcrrx q@rpen&,

d:#teFf x wïx zïJl{ ZIJ
en wÍe boort er eÍgenlijk niet bÍj.
antyoord. reer D.aat cle reda^ktie.

kuNaTGAuenij

DE KELDER
AANDÉ REÉWEG TÉ NES

q,"\rx 
{/ - *,*r**ffiWfuWr".

{ persoons appartenentcn
het gehele Jaar geopenil

ïa voor en raseízosn zcer geschlkt
voor vere*rtgÍngp'tx en vergadcrirrgun
tot t 2! pereonen.
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CLUBTENqE K

Ik ken de clubtenues van heel trratverenÍqingen" AIs ik ovetr de Noord_ual fiets kan ik aL zien rselkevereniginq op bezoek is " fylaar het
urordt me er de laatste jaren nietgemakkelijker op gemaakt nu zelfsde lagere elftallén mea moeten
doen aan allerlei modegrillen. OokGeel ldit heeft zich hiéraan bezon_digd, al is ze de laatste jaren
kreer redeli jk op het rechtà pad
gekeerdo Al1een de schadut streepjes
rnoeten er nCIg uit n

Adidas is de grote aanstlchter van
de. kledingsrage. A1 moet ik zegger.!dat de drie str*pen ni.et alleeÀ-over de schsenen, roaar ook overde rnouuen heeL sportief stonden,
Ívlaer het urerd uaft ku,aad Èot ""gó",Puma kuam met e€n breed uitlopón_-de baan over de mouu,en * 0p ef f enshirts kuamen deze creaties aër_dig tot hun recht, maar ulat tedeen met shirts u,aar al een modelin z,ít? Hier begint het vernie-tigende urerk van Adldas. Ki jk maaxnaar het shÍrt van Uitesse: zuart_geel gestreept, en zo horen ookde mouuren te zi jn, íIlaar di e zi jnnu geel met drie overbekende on-
benul j-ige dunne streep jes n Vanhet,zelfde Laken een paÈ het ori_gineelste shirt van rnisschien ulelde hele uerel-dl dat uan Heerenveen.
De volgende stap is dat van depompeblGden bl.okjes uorden ge-
rnaakt. Ook Humme1 heeft er Eratop gevonden. Eerst zette ditsportmerk Denemarken voor gek enlater moest ook Feyenoord er aan
gel- oven . En t,at te denk en van di ebouulpakketten uraarin clubs alsfC Den Haag, SC Cambuur en HelmondSport lopen? Clubs komen eIk jaar
onherkenbaar terug van de zomer_vakantie: nieuure spelers, andereshirtreclame en de laatsle mode-gril veruerkt in het tenue. Ditjaar zagen u,e shirts braalvan debovenkant een afuri jkende kleurhad en daarin uareÀ blokJes uer-rrrerkt (zre mUV)n -
fvlet de intrede van de shirtreclame
veranderde er ueei. Zoals uitenderstaand overzicht blijkt dat
yee1. gestreepte shirts voórgoedin de kast blenren liggen orndat de

boodschap hierop niet goed tot zijnrecht komt. Het pleit uoor trïradil
tionsvereinen, aIs Sparta en tJillemïï dat zij (nog) niet hebben toe_gegeven aan eventuele blensen vangeldschieters of leveranciers. Deblokken voorop ontsieren het shirtnatuurli jk ulel, aI heb ik dat nooitzo exvaren met de vierkanten
achterop rgaarin de nummers ( Sparta )staan. Uerheugend is te zien dathet horizontaaL blaurrl-rr,it gestreep_te shirt van de Graafschap terug
i:c ofschoon het opschrifi nau,ró_lijks Ieesbaar is. Huldà. Achter_hoekers. Veel vereniginqén hebbenten behoeve uan hun t<f *jingle_veraneier danulel hun sponsor hettenue aangepast. Ik uril met Upel rondJe langs de betaaLd voet_balvelden maken. Daarbij dient terrlorden aangetekend dat èen aantaLverenigLngen veranderde instichÈingen en die gelegenheid
a€ngrepen van tenue te verandeten.
BUU Den Bosch. Begon a1s FC DenBosch in tgit shirt en zuartebroek, dit veranderde onder dienaam in blautg shirt met uittebroek.
Emmen. tÍas rood met ulltte uerti_
:r1: baan, ultte broek. Nu 9e_heel rood met urit.Fortuna Sittard. Nam de kleurenover van de moederverenigingen
Fortuna t54 (groen) 

"n Síttàroia
1.geel).5peeIt nu in Iicht endonkerbl àurrr r
Go Ahead. ldas. rood-geel gestreeptshirt, uritte broekr roodjq6lg
|oïrgn.. Nt geheel iood ,"Ë geel.Nadat de toevoegine Eagles ór bijkwam speelde Go-Ahàad ó"n paarjaar in paars-híÍt. '

Heracles. tr/as zulart-ulÍt vert o sB-streept shirt, uitte breek. Nuyi! shirt, zuarte Uroek.
PFC. U?" groen-uit ,rrtir".l ge_streept shirt, zuarte broek,groen-witte kousen. Nu geheeluit met groen.
pSU. ldas rood-rrlit vertivaaL ge_
1tr1enf. shlrt, zuarte broeÈ,rood-ultte kousen. Nu roodshirt, ulitte broek en kousen.

- t6- *17-L-



Roda JC. Uerruilde de zkarte
broek voor een gelen Speelt nu
geheeJ- in geel.
F C Ttr,ente . ldas geheel rood.
Nu urit shirt.
fC Utrecht,. ïegeno\rergestelde vanïtr,ente. Het ulitte shirt tderd xood.
Veendam n lJas zurart-gee1 verticaalgest,reept shirt, zuarte broek,
Nu blauu-ulit vert,icaal gestreept
shirt,u blauure broek. Veàndam
speelde tussendoor in gele shirts
en rsitte broeken"
FI Uolendamu lJas oranje shirt mettrlitt,e broek. Broek is nu zuart.
UUU" Speej.t nu k,eer geheel i.n hetgeelr ilà jarenlang in het roodte hebben rondgelopen.
Iïet angst en beven zien u,e uit
naar uat het, ni.euue sei.zoen
ons brengt" UJat zal de opvolger
van het visgraatmodel van het
NederLands e1fta1 tijdens de EK
r 88 urorden? Ik ueet zeker datveel vaders en moeders deze zorg
Te! mi j delen. [tlochten A jax,
Feijenoord en pSV uan sponsor,
kledingmerk danuel *rnotief
veranderen dan moeten de kinderennatuurlijk het níeuuste replicain hu j.s hebben. Een aardi ge
suggestie om een verzameling te
beginnen?

Koos tïolenaar.
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0eelnemeïs kunnen kiezen uÍt 2
afstandenl 3 en 10 km.
Voor meisjes en jongens tot 1 ojaar is de 3-kilometerloop
tevens een uiedstri jd. f r ulordenprijzen uitgereikt in 10 cate-
gorieën:
meisjes tot B jaar
meisjes 8-1 0 jaar
meisjes 1O-12 jaar
meisjes 12-14 jaar
meisjes 14-16 jaar
jongens tot B jaar
jongens 8-1 0 jaar
jongens 1A-12 jaar
jongens 12-1 4 jaar
jongens 14-16 jaar.
Voor deelnemer boven 1E jaar is
de 10-kilometerloop tevens een
uedstrijd. Er urorden prijzen
uitgereikt in 2 categorieËn:
vlouuen en mannen.
Inschrijving vanaf 1E-30 uur bij
de start.

14-5 3 km ïropica Amb1a 19.J0
l\les
ïrop
',lqq

UUI
ica Ambla 20.00

@UD. ËíiË^r'f^l'

14-5 10 km

6-? 3 km

6-7 10 km

3oomhiemke
i-lo1f um
Boomhiemke
Hol- l um

13-7 3 km Kl.Uaaruater 19.;30
Euren UUI

13-7 1n km Kl.Uaarurater 20.00
Bu ren
-ril-Íoos ounen
BaI I um
Roo sd0nen
BaI 1um
Du inoord
Nes
Dui noo rd
í\ es
Boomh i emk e
Ho1 1um
Boomhiemk e
Ho11 um

Buren
Roos d0nen
Bal l- urn

UUT
1 9,30
UUT
20. 00
UUI

UUI
19.30
UUT
20.0CI
UUT
19.30
uur
20.oCI
uur
19.30
UUT
20"00
UUT

uur
19.30
UUT
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3km

10 km
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Bu ren uur
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