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Teugkijkend op her- afgelopen seizoen '-

kunnen wlj vast stellen dat we een spor-
tief uitstekend jaar achter de rug
hebben. Met name de prestaties van het
1e e1fta1 waren prima. Het is lang ge-
leden dat er supporters mee naar de
ultwedstrijden gingen en ons veld door
500 man publiek werd omzoomd. Nlet al-
leen deze gegevens, doch ook het gebo-
dene spel gaf ons regelmatlg aanleiding
tot grote tevr:edenheld. Ook het dubbele
kampioenschap van de E-pupi11en mag niet
onvermeld blijven. Tot op heden b1ljkt dat
rlit zevental in Friesland moellijk is te
verslaan en dat geeft hocp voor de toe-
komst.
Verder hebben nog enige belangrïjke ge-
beurteni-ssen in onze vereniging plaats
gevonden. Voor het eerst in de Amelander
voetbalgeschiedenis speelrien spelers van
Geel llit en Amelandi-a samen, iets wat
zlch de komende competitie met vier e1f-
tallen gaat herhalen. Belang::ijk is dat
de jeugd zoveel mogelijk kan voetballen
en het liefst in a1le calegorien. Dit is
de belangrijkste reden geweest om tot een
dergelljke f usle te lcomen 

"

Twee weken geleden mochten wij alweer het
8e i{addentoernooi organiseren.Dit gebeur-
de in samenwerking met de diverse spcrten,
die allen een afgevaardigde in de werk-
groep leverden en de Sportcommissie die
het secretariaat verzorgde.
Tot zorre.r a1le posltieve zaken uit onze
vereniglng. Echter het negatieve mag ook
niet onvermeld blijven. Afgelopen jaar
heeft een anonieme schrijver in deze krant
de suggestie gewekt dat het bestuur zou
beschikken over een ttzwart geld cir"cuittr.
Dat in dezelfde periode Meinte een kopi-
eerapparaat koopt, Bart zijn kamphuls
verbouwt , Frans een tonieuwettauto aanschaf L,
Japik voorzitter wordt van een promotie-
club met een begroting van 6 cijfers, Janco
een 2e hands auto koopt en ondergetekende
14 dagen in Oostenr{jk vertoeft, berust op
puur toevaT. Zolang het onderzoek voort-
duurt en nog ni-ets is bewezen, is het be-
stuur dan ook niet van plan om af te tre-
den. Mocht U de komende tijd het bestuur
missen dan zÍtten wlj dus nlet in het hok
van ttJan Nektt, maar zi;'n w{j gewoon met
zomerreces.
Wij wensen U a11en een goed seizoen toe en
wij hopen dat het voetbaljaat ,gg/,gO
sportief gezien net zo goed za1 verlopen
als het afgelopen jaar.

D.Kooiker, voorzitter

wnT:.

VV.Geel Wit

mei. 1934

Noordwal te Buren

Rek 136190618 RABO Nes

voorzitter, te1 2756/2400
M.Bonthuis, secretarls te1: 2732
F.ter Schure,penningm. tel 2254
J.Wilman, wedstr.secr. te1: 2669

J van 0s,jeugdsecr. tel: 2lgl
B, Molenaar, lid. te\ 2541

J.Oud 1id: te1: 2276

REDACT]E GEEL WÏT NIEIÀIS

Geppy Veltman

I{i1ly Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Krui-jff
Jan Kiew1et

Rudi Bloem

Meínte Bonthuis
Jan Epping

Henk Roemers -

DoIf Kienstra

'gg-'gg

0pgericht
Terrein:
te1: 2537

BESTUUR:

D. Kooiker
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Het seizoen tBB-r89 is ten einde.
ïn deze laatste krant rrlil het
Bestuur alIe vrijuilligers
bedanken voor hun inzet aan de
vereniging. Dit zal ulorden
besloten met een avondje voor
een ieder van hen. Ze krijgen
hiervoor een persoonlijke
uitnodiqinq
t/itte sokken voor on ze l eden
zijn per ingang van heden te
uerkrijgen bij onze penning-
meester: F. ter Schure
0p zaterdag 1 juli haalt Geel
l"dit {,+ het oud-papier op in
B uren
De uedstrijcien voor de Ameland-
fiup staan gepland op

zaLerdag 29 juli: Geel-ldit
AmeI an di a

zalerdag 5 augustus: Amelandia-
Geel-itJi t

Aanuang van de uedstrijden: 19"00
UUI

De competitie gaat i,,reex van
start in het eerste rileekend
van september. Het ureekend
vaoraf'gaand speeJ-t ons l ste
el-fta1 voor de beker
Uolgend jaar speelt Geel tÍit 1

opnieuur in de 4e klasse A.
Ni.euukorners zi jn D.ï.D. (:etsum) r
gedegradeerd uit 3Ar en SParta
(sg (oeinum) r BeFromoveerd uit
de F.U.Bo Allebei geen onbeken-
den voor onze vereniging

ïn het beulaarnumíner uan augustus
aIIes 0ver indeling, trainings-
tijden etc.
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Als het om venekeren, hypotheken en finoncieringen gotrt

E. KOEIiOORN
TEL.r {05103)1100

WaooettTgarí@t Sg

0nder ideale omstandlgheden t zo-
,"i binnen als buiten, ulerd oP

i"t""Oaq 27 mei j .1 . h"! lrladden-
io*rnooí gehoudeÀ. Dit toernooit
dat voor àe 8e maal uerd geor-
óàniseerd en rnet voetbal is
begonnen, vond voor de tweede
raàl op Àmeland P1aats'-.
Ë"-r"tàn dit, jaar maar liefst
12 sporten, te u'eten:
,àràià"tbaÍ, zaalvoetbal, tennls'
,oiteybal, badminton, vissent
r<ràvei jasàen, bridge, d3Tlen'
;;;i;;; toursfrekken en bil jarten'
Van deie sPort uas touutrekken
een demonstratiesPort.
Nadat de meeste sPorters en

supporters met de extra-boot
*àiàn gekomen, kon het toernooi
àm + tà uur uorden gePPend'
Hieïna om een uur of ÉÉn, begon
h"t toernooi, dat tot + 12 uur
t5 avonds duurde.
Hàt-vissen begon iets eerder, daar
iii rekeninq Éadden te houden
,"[ het tíJ. Dat el toch maar
uelniq vis tgerd gevangen kwam

;i;t- Ëierdoor, 9èzelli9 u'as het
uel. Hier een-korte imPressle
van de andere sPorten'

veldvoetbal: 5 Pleegen streden
di; middag om de lste Plaats'
De ploeg van Texel had een
ptu" mai te ueinig, maar de

andere Proeeàn 1eíórden ËËn

man per tueaótri5O in, tekenend
in trlat voor sfeer er tlerd 9e-
voetbald.
zaalvoetbal: in de zaal te Nes
BrerA rs avonds oP hoog nivo
dit sPel beoefend, onder be-
It"**'leidinq van goede scheids'
rechtet.
tennis: oP drle Plaatsen in
Hollum uerd er flink oPde ballet
geslagen onder de bezielende
Íeiding van H. Engels.
volleYÉall dit vond rs middags
plàató in Hollum en uerd zonder
noeÍsensu,aardi ge incidenten
verspeel d .
badminton: sPecLale 1ijnen
u,aren ex aangelegd otÍl deze
sport doorgang te laten uinden '
Vosr AmelaÀd èen nieuue sPort,
maar zeer geslaagd vonden de

deelnemers.
kJ-averJassàn: het u'as rrs avonds

3

getO en goede raad

van Heeckerenstraat 12t Nes-Am

tel:2425.
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erg druk in ons HoL. Zeker 100
mensen legden deze avond een
kaartje. Dat deze sport niet
hel-emaal ongevaarlijk is blijkt
uili het feit dat een 1id van
Ameland geblesseerd uitviel.

bridqe: schrijver van dit stuk
is van di t sp eJ- ni et goe d op de
hoogte, maar volgens insiders
ulerd er op hoog nivo bridge
EespeeId,
darten: dat deze sport steeds
meer beaefend uordt, blijkt uit
het fej.t dat deze sport voor
het, eerstr Bft hopelijk niet
vËcï het laatstr op dit toernooi
urerd beoef end o

biljarten: er uerden regelmatig
caramboles gemaakt in cafÉ
de l.tJelvaartn Deze sport Iijkt
aardiq ingeburgerd te zijn CIp
di"t toernooi n

surfen: onder ideale uindomstan-
drgheden u:erd deze spectacu-
laire sportr 0n1.v. de trJater-
sportvereniging Ameland, tussen
NE:s en Ballumr trgezeildrt.

Laur.rlt,rekken g jammer dat er maar 2
eilanden present u,aren in Bal1um,
rnaaï desondanks ulerd er f Iink
aan getrokken 

"
De muzikale omli jsting urerd door
Amel"and en ïexel verzorgd en
hopelijk zal.. deze uittuisseling
in de toekomst vaker plaats hebben"
Tot slot een dankuroord aan een
ieder die dit, [rJaddentoernooi doen
hebben slaEen en tot in 1994"
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Yoor al uw b:mlloften
en vergad.erj-ngen

Tevens de nogel-iJkheid.
voox een goed. en gezellig
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teL: 0519L-205L 1

NEDERIÀ}IDSE MI}DENS TÀ}INSBA}IK
rekening courant d"eposlto t s
hypotheken epae.rzekeningen
fJnaneÍertngen pers, 3-eningen

Éssct4 a.17, € tc e N 7:of,,. r?töysrn?
burg.naltla,str 2 9L65 ZL ses-ÀEe1a.nd

tel: 0l3.tl-22r6

Itruerere« vnry oË uenul

Een hard.lopend.e na^n i"a Buren

tiep hijgend op zijn horloge
te turert

Eet is àe mn in het zwart

d-ie zichzeLf bardt
om straksr bij het beg:in varr
het seizoen, èe coopertest

te verduren!
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dat onze hoofdsponsor zijn zaak
heeft verbouud

dat hij dit netjes heeft gedaan

dat urij hem }angs deze uieg hier-
mee feliciteren

dat er tijdens het veldvoetbal
van het tdaddent,oernooi een
bal beschikbaar u,as gestel d

dat deze van B. de Kruijff uas

dat de C-junioren nËt niet
kamBioen zijn getl,orden

dat ze desondanks terug kunnen
zien op een prima Voorjaars-
reek s

dat onze ërrsr D-pupi1len een
toernooi gaan bezoeken

dat dit toernooi is in Amsterdam

dat ze in de plaats gaan spelen
van P.SnU.!

dat dlt plaats zal vinden in
augustus (onder voorbehoud)

dat tJillem Molenaar ( a" 1i jn-
trekk er ) aI heel r.uat kil o-
meters heeft gelijnd

dat dÍt een dikke uitte streep
zou geven op onze aardbol

dat Geel lrit volgend jaar geen
voetballende dames/meisjes
meer heeft

dat de contributie van deze
krant nog nooit is verhoogd

dat de redaktie ook noq nooit
heeft gestaakt

dat Annie van Joep een filmster
is

dat z.e te zien uras in een film
van Grijpst,ra en de Gier

dat onze burgemeester daarin
ook meedeed

dat hij dus ook filmster is
(in nauolging van Reagan)

dat Koos van tdill y op vakant,ie is
dat hij naar Denemarken is (ats

U dit 1eest,: ulas )

dat rrtrnzerr scholekster vier

Vm
Kard. de Jongweg I, Nes (Am.)

Telefoon 05191 - 2345

Pavïljo€Ír

{nffiryZwWt]Cflt \ ANË
cLidelllce zaaL

bertos ood.bored,q.andseg l5 baroa

BilrutsrDR'JF 
rpnr i lder va n kff

voor aI ur*
30ulJl{ERrnN
'eígeu
arehÍteetuur

ffi
tevens verzorgC-ng gz:afwerkea
en taxaties 

NEs-aIr{ telz2

{,

eafa-&!'ant

éfunltteg e

installatiebedrijf - doe - het - zelf - zaak
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voor aíle .systernen
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jongen heeft gekregen op de
kantine

dat deze nu het veld voor hen
alleen hebben

dat het seizoen is afgelopen

GEURAAGD UOOR SEIZOEN 1 989-1 g90

Kantinevrijtrrilligers */v
voox de zaterdag of zondag

Functie-eisen:
vriendelijk kunnen zijn, ook
na verlies
de vereniging een h,arm hart
toedragen
stress bestendig zijn
koffier/thee kunnen zetten Ën
ins chenken

Ir/i j bieden:
een goed uerkklimaat
leuke medeuerkers

So11icitaties, nondellng of
schriftelijk, kunt U richten aan:
ld. Ívlol enaar
Lijnbaan 6
Nes
telefoon: 2099

7



€lNDSTANA€N.

4e ki"asse A

1. SI Joure
2. GTIL IJ]Tj. ffi-lT-E'Er
4. Blaurrlhuis
5 . De llal den
6o I'yl .K.v. t29
7 n Langu.reer
B. C.A.B"
9. Trynualden

1 0. Dron ri jp
1 1 . Hallum
1?" Black Boys
Res 1e klasse C

1DTC1r a t\ a L o J a é

2. Rood Geel 2
3.5.Co Joure 2
4. D.ï.Dn 2
5. GETL iJIT 2
6.5C Leeuu:arden3
7, Harlingen 3
B. Hallum 2
9. Dokkum 2

1n r À a ').ua vtrraua c

11. Ë1ack Boys 2

1. Drachten 7
2. F"U.C. 5
3. Buitenpost 2
4" De tlalden 3
5. Bergum 4
6. Harkema 0p. 4
7. Stiens 4
B.5C Leeuurardeng. friesland 5

10. GErL L]IT 4
11. TuzrrguJeste.5

GS PT

22 38
22 32
22 31
22 23
22 22
22 2a
22 1s
?2 18
tz tö
22 i7
22 15
22 11

58-1 s
58-27
53-24
42-34
39-35
31-41
39-53
33-44
32-47
34-42
2s-52
26- 56

35 §7-1 4
29 64-24
27 43-24
22 lr3-33
22 34-25
21 34-31
1 4 44-60
14 2B-s3
13 28-50
1 3 20-50
1 0 27-64

GS PÏ
17
17
1B
17
18
1B
1B
1B
17
1B

8 13

I
10
I

10
10
I

78- 7
73-19
53-27
7g-26
60- 34
47-56
27-46
29-56
24-79
19-1 30

?1- 7
1 s-10
14- I
1B-1 5

5- 37

1B- 5
23-1 7
1 2-21
11-2A

48- B

32-22
1 6-25
?o-25
26-3s
1 1-34

60- I
34- I
26-26
1 1-2A

5-27
3-40

2e klasse B

1. Drogeham B1
2. Zuaaguleste. B1
3. Hardegarijp B1
4, Bergum 81
5. Be Quick Bz
6. GIEL IJIï 81
7. ïilïffiys 81
B. Drachst.Boys B3g. ïrynulalden D1

10. Suameer B1

3e klasse L

1 n VV F riese Boys
2" G[[L L]IT C1

3. ffiee:i.F
4. SUauoude C1
tr D n ti a-Jr LJaU.V. L1

Klas 413

1. Holrrlerd 1D
2. Dokkum 1D
3, Beetgum 1D
4. GItL I]]IT 1D

Klas 506.
1. GE[L IIJIT 1E^-2. Zulaaguleste. 1E
3. td.ïr0.c. 1t
/1. Broekst,.Boys 1E
5. Buitenpost 1 E
6. Ropta Boys 1í

Klas 533.
1, Blauril tr/it r 34 E3
2. Foarut EZ
3.5C Franeker Ej
4. GttL trïT r.2
5. fr:.ens E3-
6. SC L eeuurarden E4

32
28
24
22
21
17
14
11

7
0

2A
2C
2A
20
2A
23
20
2A
20
2A
2A

B 10

8B
81

6 10
67
64
63

1B
13

B
oU

6
3

Qoe 2e klasse D

1. De ïtlalden 2 2A 30
2n 5C Boornbergum2 20 25
3n Harkema 0peinde 20 25
4. GEEL t ïï 3 20 2t1
5. ffile 2- zo 24
6. 0. r! .8. 3 20 23
7 " Oerterp 3 2D 22
B. Jubbega 4 2D 18
9. Zuaagrrl.ei-nde 3 20 12

1 CI. ïrynulal den 3 2D B

11. Drachten 6 20 7

3e klasse C

43-1 4
49-27
43-32
72-4?
43-44
49-34
50-44
44-42
33-70
32-63
22-68

7 4-3A
71- 40
51-4?
37-52
66-44
54-54
61 -3s
56-62
61 -69
50-?4
41 -1 A7

1
t

l

10 1B
10 17
10 10
B7
72
g02A 33

20 26
2A 22
2A 22
2A 21
2A 21
2A 2A

s 20 1s
2D 15
2A 15
2As

II

ï



N BeurcoeLeàR --
(Voor a1 uw noetbalbenoöigdhed.en, te.koop
of te n:-ilen f . 2r5O per plaatsing)

'.iJie maakt me 1os ? Als voorzit-
ter van een middenmoter, heb ik
nog enkele achterhoedespelers te
koop" Voor snel-1e beslissers gra-
tis bankzitter extra.

D- 4 AaJI oU.llU. I iJ.

ïe huur: vaste aanhang (50.000
man ) voor clubs met r.ueinig pu-
blieke belanqstelling. 0ok per
1 0 

" lC0 iTran te huur.
Dr í C!!aUtllJa lUo

\leerslachtiqe keeper zoekt een

doel. Ben inb.v. eigen net en

mcmenleel doeLloos bezi g. ltlat
ik bedoel is dat zonder doe1,
al1es dr:efloos is.

ïe1.nr. 051 91-281 05.

<-.-1. rA - TEEGSTHA^l
SPoRfKLgÀtNG

ÈIV. KIÉUREH

VÉXE TU§iXLEbIN6

knielco,.gen - knieb andea
enkalstolckc,rr

gEWE

Armeland
Agent CITROËN . peuoeor

OND€P#Q<Iè eu
v4^/ ctle /tí&t.eN
Böoeoao7àwv.....

SLEEP EN TAKELDIENST

NEs-AÍvl let-',2à00

Aangeboden: 2

trritte st,aat.
( opknacpestje

zijlijnen in redelijk
Tevens penaltystip
) a"r0oRo. 2111.

Arrtolreclnlit/

LEYEEING -
R€PqR4T/€
*Jno's- €w

à

WIE KENÏ Z€ NIEï
YíADTOc,HÍSN ÀAEÍ' T'I3. RIET

b,5Í €N Z.tJOt
LSKK€R EAI il€ï DUUR

. DE ATVIELAN§EÉ, YISHRLS

De D'de EotLen
uitgdan ..,.,

ookvoon U
teí t Aoeo

Tonoy en l"írnet de Jong

"**
ume tttn Leuad.
en banket
naa.n,

uttzru'rtlipg[p61

**t( .,Ënszena{,r! ms /et: t/33
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cq*é -loíLion"t- dgr!;

her, gehelejal:rx qesryd.

d, {*AeF$*

d
q.

Ël
?[

KoNsr€Auecij

EE KELDER
AANDÉ REEWEG TE NES

Centrumspits zoekt centrum. 1n

mijn eigen dorp ont,breekt een

centrurn! caarom bij voork.qr.
stad met uitgebr. centrum
( fotot s bi jslui ten ) .

3r.0"no. 67,

d persoons appartementen

het gehele Jaar geopenil
In voor en naseLzosn zeet geschlkt
voor verenigÍagw en vergad.crlrrgcn
tot t 2J personen.

6?(ff@la/86 § gÀre,eÀl.
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1 ! ni jz i ende r uàt oudere Dui tse
herders zoeken beulakinqsoienst
(met qoede oqen) o* in nauu,e

samenuerking dreigend te kunnen
op treden.
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Uegens bouurval Stadion zoeken
A2 onontkoopbare middelbare sup-
poost,en kennismaking met nieurrl
sportcomplex. Zij met meer dan
40 vakken genieten de voorkeur.
lLlelk stadion durft, het met ons
aan ?

br, oerro.233.

Ie koop middenv.
gcede staat (niet

br. oono. 17,

1 200 nZ in
afgetrapt ) .
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telt 2541

Buren - Anela^nd.

ïíillibrordusstraat J

g De Jong's

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

Het adres voor AL uw verzekeringen op eik gebied.

Bij ons deelt u mee in de rvinst.
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AME LAN D

!&ofrt ffL {Jw VËqVógí?

OOK V§N EN NÈNR ï.{Ë-T VEUD.

Pxupe nus srRF.NAe$€G 4B NË5 7€t 2lío

eea bs"íp

-/a{,(e, ég een /oeJ
g/as me/* ts-er2gdt

0e tearate

Steeds erin gelooft dat deze sPort
ook voor meisjes uà5o
ïnzet uas voor vele jongens een
voorbeel d,
Laatste meisjeslid van Geel-líit.
VoetbaLlen ï,roor meis jes. l:iaarom
ni et?
Is ze nu echt gestoPt?
Af en toe zelfs een doelPunt.
Brouuler is haar naam o

Rare speler, dachten vele tegen-
s!anders.
0p het veld een kanjero
Uiteindelijk dan toch gestoPt.
lJensen jou veel siJËces s

tigenlijk aen voorbeeld voor velen
Reeds jaren een meisjeselftal
geuenst, hel-aas ' o '

Tor- fue,L"5'ÉuÉ k*s cz'é oë
x-*--Vurs{il aar? t

7&,*{q
N6-*U
l€t,222,a

Ya.n rrie zíia &eze 6

Antuoorcl: rreer nsar
Een prijs ligt weer

flishe Jopgïs.
èe redaktie
te r*actrten,

WAGENBORG
FA§SAGIERSOIEHSÏEH B.UI

REEWEG 4, 9163 GV NES/AMELAND

Telefoon:
200'! : inliehtingen vertrektijden
6111: reserveringen en verdere
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