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VV.Geel Wit

Opgericht mei 1934

Terrein: Noordwal te Buren

te1: 2537 Rek.nr: 136190618 RABO Nes

BESTUUR:

D.KooÍker, voorzitter,tel 2156/24OO

M.Bonthui-s, secretaris telz 2732

F.ter Schure,penningm. Lel 2254

J. van 0s, wedstr.secr. te1:2I9t
J.Wilman, jeugdsecr. tel: 2669

B, Molenaar, 1id. te1 2541

J.Oud, 11d: tel: 2216

MEDEWERKERS AAN }IET

Geppy Veltman

\{i11y Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruyff
Jan Kiewiet
Rudy Bloem

Meinte Bonthuls

Jan Epping

Henk Roemers

GEEL WIT NIEUWS

Koos Molenaar

André Kiewied

Jozef Molenaar

Peter Former

Benno Former

Dorus Molenaar

Uessel Brouwer

George Molenaar

Wil1em Beyaard

Dolf Kienstra
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Nederlanders zijn eÉn vergader-
volk. Je kunt het zo gËk niet
verzinnen of er wordt ruel een
comraissie voor opgerÍcht. En rrlat
doet een cnmmissie: vergaderen.
De vrijheid tol uergaderen i.s
een democratiseh recht. Dat moet
za bfijven. Ook bij een vereni-
ging als Geel ldit. Eens in het
halfjaar roept het, bestuur de
leden bijeen om uan gedachten te
ulisselen ousr allerlei zaken.
Daarbi j neemt Geel tJÍt, een bi j-
zondere positie 1n, ulant de
meeste verenigingen vergaderen
slechts eens pËr jaar. Uroeger
b,as dat urel anders n f n het j ubi-
leumboek van mi.jn voriqe vereni-
qÍng, het inmiddei.s 1BS- jariqe
Pb, Ín f nschede, heb j-k gelezen
dat in den beginne elke zondaE
u,erd gevoetbald of getraind" In-
dien dat niet doorging urerd er
vergaderd. Daarnaast uisselde het
bestuur zo I n beetje 0m de maand
van sarnenstelllng. Dat zou nu een
onwerkbare situat,ie zijn gezien
de gecompliceerdheid van het u,erk
dat de bestuursleden rnoeten uer-
richten.
lerug naar Geel tilit. Uri jdag
5 januari kras het ureer zover o

Door mijn urerk ben ik aI aardig
tr;at geulend CIp vergadergebied"
De bijeenkomsten in de GeeI UJit-
kantine zijn altijd een verade-
ming. De gemoederen raken bij
deze gelegenheden zelden echt
verhit" Dat komt mede doordet ure
een best,uur hebben dat verant-
tuoorde beslissingen neemt zodat
er ureini g zaken zi jn di e de l eden
kunnen verontrusten.
ïoch hraren Ër en5. ge belangri jke
ktgesties aan de order Btr dan is
het, alt,ijd jammer dat slechts eenstuk of dertig leden beslissen
ovetr de toekomst van alle Ieden.
Dj.scussS.epunt u,as het boete-
systeem. ïn het uerleden betaalde
Geel tlit alle door de bond opge-
legde boetes.0nlangs uerd da{
de vereniging een beetje te
gortig en besloot deze de eerste
straf uoor eigen rekeninE Le
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nemen e (le speiËrs ret,aal, risn elk*
o, lllen*e btete- Í\l c§,nilci u ik k.:n
clui:s Cie a]le kosten cioorbc-
rekenen aan de boosdoeners.
ïcch is het niet eerlijk, meende
ëen aantal aanl,rezigen " Verdedi-
Qers die aan de noodrem trekkenr
j"n iret bel ang van de cl ub ÍTroqen
niet" riet een gr:Ldstr':f urorderr
opËezadeJ d. \,loorqestel cl ilerd
d* lej-rer,/traj.ner t.e latern be'ool-
Cr-i err of c'!e 5 nqrtep ai darr niÈi
in l-rpt, hel.anu !,aí: Ce vÉrr6)r.lctnc
trr*§, lvlijns i;rziens .,.e clat aift
srrhjer-rtipf. De Pne leider zal
daaroij andere rnaatst,auen hanle*
ren rian dp an de re , boven dí err ra L .

eie eendracht binnen net uLftal
niet, bevorderen,
Uite"i.ndelijk urerd besloten tot
e*n csmp::omi s: Geel triit neemt
de sBrstrl Í '1 25"*- f1eï eIf tal
uoor z5"jn reko,rinq, de r'*lst, rrlcr rli-
*nr:r het pl f tal *nnebracht.
Irn zaak clie nni; nj.et ri jr r'i;àsi

vc{.lr' rlisr.:ussip, ma;rr uJaaI.aan ural
rnij bctreft '-lest '.,.e- Tr.?ir ur,\í,ILJc l

he.l;epJ rairJsn rr-rogÉr'1 .dÈïdÈn, uJas
het roclkverhod. De cL,erheid ;reef:
in zi-irr ',"ri-j;irer-o besJÍst ''1a- ;nlp:nbr"re rJ;orr§:JuJÍÍ', iriE.t meer rnaQ
ulcrden seÍ:clr"rkt-. [íat, nu presreÉ
e8n cpenhaar qehou:u is trcrr.li
in het rrnideien Eelat+::'r" r-jel
rrauder! deel van de kFrrtinË is
gebouud rnet gei d vÉn ílË !Ëmeente,
de aanboutrr is van GeeI lJ-i- t " Dat
zor.., dus betekenen dal; all-een
daar gerCIokt mag uordPn,
Nu de praktijk. Het hest,,ritr zcu
verbodsbord jes kunne,r plaalsen,
maar dan ís de vraag: uJie contro-
leert er of er uordt, gerookt en
indien iemand uordt betrept, uat,
uoor straf krijgt hij of zíj?
De sportcommj"ssie zaL zich nog
over een in te nemen standpunt
beraden. Ik urees dat er een be-
sluit uit zal roIIen dat aIIes
bi.j \et aude Laat. ilat zou het
niet moni eijn als uÉ sportiieden
het gsL "Í ir,rcrheeld zauden geuen
en in.t-{:ui3r geual de jeugd
zoude,r oirï,i:rcËdiqen ,:)m te (gaan)
roken. !.lat" dat Detref t ben i.k
verschríkxelijk bfij dat Sart
U*lcikarnp iasL nad van oe 'uuk j":l
C* ï;r.ralí-n,aj" r,ir.*j .íi;r:".1-;;r..,iC.j

Ss- sarei$air
qrondbemaling

f;el*rner{',uor

r rW*t ËN ssttZ"
te]: 254t

Buren - Anelancl

Uillibrordusetraat J

sliita ri.j wiinLandel
rz€,6 - arneíarrd aët4

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

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied
Bij ons deelr u mee in de winsr.

Inlbrmeer vritblijvend ol'kom eens langs.

Rixt van Doniaweg 1,1 NES
tel.05l9l-2608
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Bae

het zijn geueest als hij door de
rook net naast de tit,el had gB-
grepen en dezp niet in handen
blas gekomen van een Nederlander,
Ieker niet omdat i.k het Bart niet
gun. ïk Bun hem zoveeL tÍteIs
§n frisse lucht als maar mogeliJk
is 

"Nu maar hopen dat ze gauur mogelijk
aIle voetbaLstadions urorden DVar-
dekt ( O* plannen zijn er al bij
Uitesse), zodat half Ajax r0gge-
iencJ e\rer het vel d kruipt.l.:JaarschijnJ.ijk zul-Ien ws tot dan
inoeten u,achten eer de rook ron dom
ons epl<l aart . fiveri gens biedt
rok en ËÉn 'rsnrcJeeL i de rookbomme-
tjes kulnnen urorden thuisge3.aten.
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De A-junioren zijn opnj.euur in-
gedeeld en rrie] in de volgende
klasse: 2e klasse A C904

trJa rg a 1

GAVC 2
Geel l/it, 1

Fri esl and 2
,\Ji cat,o r 2
Drachten 2
n/Aasterrrr* 2
FVC 2

De indelJ.ng van cJe B* en i-
juniËren, D- en [-pupÍ11err zuj.*
len irr de volgenrje ËLr'*krarrt
uro rden g epubl i ce erd ,

Zondag 4 februari speJ- en:
GlL] 1 - Rood Geel 1

Glr2-DokkumZ
0ldeboorn 2 - GII
Friesland 5 - GUI

Gl'/ A1 Drachten

3
4
Aé,

Zondaq 1 1

De t"i./al" den

f eb ruar j. sp el en:
1-Gt, 1

L eeuurarden I - GU, 2
GILJ 3 - BlauuJhuis 2
GLJ 4 - Zuaagurest ei n de /1

[li cato r A? Gt A 1

Zondag 1B Í'rbruari spel en:
Gt, 1 thui s
Gir,2- [Sï 2
GAVC2-GIIJ3
H. 0peinde 4 - GlrJ q
GlrA-Friesland2A

/ YèoR \
BraooD-BANKÀ ./
lJS ea oea L|-KI<ER \ (
bakje loprre \

\ NRFR uw wARÈr€ \

,

h&Jong
',ao hentr..erenS+r 3 ne6.
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6ËwóoM @Eb
íènstR 5. nel. te,l t 2126
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eerz bs"íp

GWl varia
0fficieel is het sei_zoen \{eer be-
gonnen.

Iulaar zoals vel.en a1 verwacht hadden
wer de eerst geplande competitie-
wedstrijd (uit naar Spartar5g) af-
gelast. In 4a ging maar één wedstrij(
door; koploper Rood Geel yersloeg
thuis Dronrij p met 1-0. Een magere
overwinn j-ng Ínaat: atrs j e bovenaan sta€
:"a1 niemand daarom rouwen.
V oor Geel 1,,/it wordt heE dus alles of
nieLs. We zijn verplicht om thuis
Rood Geel te yerslaan en mogen in de
andere negen wedstri.j <ien slechts
sporadisch een punt j e l-aten 1-i_ggen.
i.!f r:.!. genlij k helernaal niet.'/e:4.4er ég ee,z l.eJ

?lrP rz e/4 
- -t?.!D,z gd,

.stoÉ kaezs qfta(è
lasft t*

b

Iaar'.rni is het Ru nog erger dan
jaren daL de competitie na de
stop vaak za moei zaam op gang
Dit jaar begint de competitie
weer in januari. Zoiets kun je
l"i j k net za goed niet plannen.
Nr:rmaa1 gesproken is het veld

andere

winter-
komt .

a1-
eigen-

hard

7"&S,{€g
Né§.*U
l€{,,229,0

UAY 2
o

w&&

REElrEc 4, 9163 GV

Telefoon:
200t: inlichtinge
6l I 1: reservering

informaÈ ie

bevroren en we1 of
niet bedekt met

sneeuw. Je zal dan
mi-sschien wel eens
een wedstrij d kunnen
spelen maar dan Ís heE x

., t(
vaak een loterij.
Je moeL dan kiezen Èussen voetbal*
schoen of sportschoen en dan nog gelu
hebben dat j e die hobbelende en weg-
springende ba1 een keer goed op je
panLoffel krij gr .

I,r/as heL niet twee seizoenen geleden
dat Ajax na de winterstop op een
derg'elij k veld met 3-0 kansloos ver-
loor van VVV of iet.s dergelij ks.

WE&EilBONG
PÀ$§À§lER§DlËruSTEll B.V.

GV NES/AMELAND

gen vertrektijden
.ngen en verdere

'uíveu{ut§



Geel Uit mag geen punten meer

laten liggen. En a1s het dan toch
moet, dan maar voetballend het
schip in.
hle gaan of nu volledig de compe-

titie aan of ze lassen alvast a1les
maar af tot de maand maart op de

kalender verschij nE .

Dat is mijn persoonlijke mening.
We hebben een oef enwedsEri.j d ge-
speeld tegen RES (1-4 verloren)
Daarin bleek dat we nog niet goed

op de rails stonden.
Achter lieten we teveel gaatj es

vallen en yoor IÍeten we teveel
kansen onbenut.
fn de week daarop kun je dan niet
h,at niet goed ging corrigeren.
Alleen heb je dan geen echte tegen-
sLander en moet je onderling (het
eerste, heL tweede en A junioren)
een echte wedstrijd te imiteren
De week daarop kan wegens storm
de oefenwedstrij d niet doorgaan.
Zo kwakkel j e naar de tweede helft
van de competitie, terwij1 je
weet dat je minstens een periode-
Litel moet pakken. Kunnen r,re niet
zoiets als ïhia1f op het hoofdveld
neerzet.ten ?

Het kan we1 met wat minder geld
want we krij gen deze eeuw toch
geen orkaan meer.
t t Is maar een ideeLj e.

' ,:.k Roemers

6

hof,€L öe lonq

aannemeNbedr[jf i -=

§-=-,'-=-é irsË
-:-Zlkienst na
st na ndweq 2

Tett AoVl

voor al u,^l te }x,utr,er. en tc Vertouu.ren
ob.lecte.n Staan ro{j uoon o Llsar.

frfrIELNND
tel: 22/9,

HOTWERb
tal: 1472

YooR ysRvoË,

bondshote.l

,,het wÀp€n vÀn ànlelànö,,
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{ persoons appartementen

het gehele Jear geopend
lxr voor en ne-seízoen zcer geschlkt
voor verem.lgÍngen en vergad.erlngcn
tot t 2! personen"

6TRé*We*a§6 J§ !qËe,eN. ïELt rr^ca,

dnoq istenij
nDl
L«TCr1SË[-A

dat de jeugd ollebolLen heeft
ve rk o cht

dat dit er ?.462 uaten
dat RenÉ 0ud u,eer thuis is uit

het ziekenhuis
dat GeeI tdit 1 tegen RES heeft

geoefend
dat dlt niet za best ging, althans

voor Geel lrit, niet
dat ue binnenkort een feest-

auond hebben
dat dit urel hreer een geknoei

zal rrlorden

dat GeeI ldit geen eigen bus meer
heeft

dat de uituredstrijden natuurlijk
ruel deorgaan

dat de LOA van start is gegaan
dat U straks de tussenstand kunt

bel uisteren
dat uie u,el hopen dat er op het

veld nog mensen komen en
niet i.edereen voor de radio
zit

dat J an en íïariËtte een zoon
hebben gekregen

dat deze 10 pond u,oog, schoon
aan de haak

dat urij hen geluk toeh,ensen met
K evin

dat het zaalvoetbaLtoernooi in
Dokkum rgerd af gelast

dat dit kulam door de u,brersomstan-
di gheden !

dat U alle id.K r-uedstri jden aI-
vast kunt invullen op Uur
agenda

dat er vanaf I juni t/n g juli
ueinig zaL ulorden vergàderd

dat ftredactioneel supervisorft
C.R. erg tevreden Bas overhet decembernufiïÍoer van het
Geel trjit-nieuurs

dat hij het daarom niet nodig vond
om zelf een stuk te schrijven

r

aN vaÍ{MaA-specalkl,
e$d ean [suke aanb'rcdí nà

vERF+dUe VAAn

FIEÍgEN -
TANÀE M S

? a br:ren *el: Z4t



V"V. GEEL WIT
nee - bungn- ameland

«

In de PaÍze i-s

uiteraard vele
er een lgrote verloting met

schitterende Prij zen '

Nadekluchtkuntuweergenietenvaneen
mysterieus optreden van de vermaarde Amelander

illusionist rrl'{AcÏc W0PKE"

Hij zaL u dít keer \^reer versteld doen staan

wat er te kooP is Ín goochelland '

De avond word t afgesloten met dans voor
ià4*.""r, onder leiding van het unieke kwartet:

''THE FOUR TOPS'I

Een show en dansorkest van grote allure

€I

-Íeestavond. -'

»

0p 17-Le!-1:q1i 19e0

IN ttDE BoEGrt te Buren

aanvang 20 't5 uur '

0pgevoerd wordt de dolkomische klucht in

Lwee bedrij ven:
ll

l'-qet-.-egI--yAT--E-E-|I--€g-r§-q-e-!------
I

Komen
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bestu uniiik
Cp de L edenverqaoering van 5
januari j.i. hebben e leden
zich r.ritqesproken over de geld-
straffen oogelegd door de bond.
Gebleken is dat er steeds meer
slrafzaken komen Dij de sa-

nioren en hel hesluur vroag
zich af of je ds rrereniginq
daarvoo r mo et l alen l=retal en "
irl a een kcrte dist';ssi: urel:d
het vr:)^gende neslotrr,. Fer s*i*
zoen ilaQ eËn elft,al 3 .:-,=l<i-ig*n
k::i jQEn r daarna r:etaaL t l'Et ";l r-.
taI zzlf de hnekingen. Deza r:r).'-.

gelinq geldt vanaf 1-1-t gCI

( dus nr..r nog een hai f seizoen ) .

flei besluur rrlil iangs deze ureQ

noqmaals alle B-C junioren en
ll-pr.,lpillen bedanken, die hebben
!"neeQehalpen aaR de verkooF'iíi:
de oiieball.an. f'ooI l,Un grot,l
inzet hebben dez,': jongens Í t,:-ii
rrardienr,l. Dit ge.Ld zaj, snecias,.
u0cr hen besteed urcr:{en in de
kantine,
i.lp 5 jai-ruari heef t de L edefivBr-
gaderJ- nq en het Sest'..ru r onz e
ïr:i"o/Lotto mensBn, Jo-s en Anita
bedankt'*n'oor hun jarenlanqe
tornel-oze inzet vcor dit gebeufen,
Dit is gebeurd docr het ovPr-
handigen van een pennÈfi-sÉt met
inscriptie en aen blosmstuk.
Zoals lJ tr,leet, heefL J.v.Cs, deze
iaak 0p zich genomen.

Cp 19 rnaart uergaderÍnq ure u,eer
met onza zustervereniging sc.
Amelandia, en een delegatie van
de vo etbal bond, de F. \J 

" 
B.

x 0p zaLerdaq 17 februari B.s. is
onze jaarlijke feestavond in de
Eoeg, Uoor het programma zie
verder in deze krant.

*i-.llij u.rensen F'enÉ 0ud een spoedig
herstel met zijn blessure.

,(:lanaf zondag 28 ianuari is de
Lokal e Imroep ,Ameland in de lucht.
ïus:' r I 5.01 en 1 B. CIO uur kunt U

deze omroep ontvangen op Urrl radic
net natuurJ-i jk l-ive-uitzendinqen
uar) onzE t,huisuredstrijden op deze
middaq en verder alie uilslagen"
5i*m af op 1lAlMhzy'i-'it,

?

t
t

cafa- éí*'d?t

étnun/ateg e

installatiebedrijf doe - het - zelf - zaak

Kard. de Jongweg l, Nes (Am.)
Telefoon 05191 - 2345

BurwsrDRrr ri. ! Ider v a n krr

tevens verzorg{.ng gzrafwerken
en taxatles

NES-AI,I leTz2117 - 259L

pavitjo€rl

krlos or.rd.borestrardseq ti borwz

t rJ^

z/r'- -t

i§"/S\v/
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geld en gpede raad

van lieeckerenstraa"t L2, Nes-Am

te1: 2425.
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In de halfjaarlijkse ledenvàifiO.-.-
ring van 5 januari zette voorzitter
Dirk Kooiker Jos BuIt6 in het ZoBhB-
t je. J os kreeg pennen met inscript,ie
omdat hij llefst tien jaar 1an9,
ureek in-rrleek uit, alle toto- en
lottoformulieren heeft verzarneld
en opgestuurd. Dat deed Jos niet
al1een" Zonder zijn Anita had hij
het niet gered, vandaar dat hij
voor haar namens Geel ttlit een
plant mee naar huis mocht fiBrnpoo
Floe is het begonnen? J os: trPiet
Kieuiet deed het, hij r'rilde stoppen.
Jan Epping zocht een opvolger maar
kon die niet vinden. tdij zouden
het daarom voor een jaar doen,
maar bij GeeI trit is een jaar net
za lang tot je zelf te kennen
geef t te rrrillen stoppentr.
De totoflotto doe je er niet trzo
maarff even bi j, hebben J os en
Anita aan den lijve ondervonden.
J os daarover: rlHet rserk kan vri j
snel, toch uas je er de hele rgeek
mee bezig, ruant de mensen hielden
zich niet altijd aan de dinsdag-
avond. Dan beIlen ze ueer t s avonds
laat op en dan denk ik: ach, dan
doe ik die morgen weltr.
Jos en Anita zijn begonnen na de
overgang van het zegeltjes plakken
op de sternpelautomaat. Een verbe-
terde sltuatier oF het eerste ooer
De toerkeli jkheid is anders. Ieder
formulier urordt nu apart ingeboekt
en dat is een hele klus. De taLo/
lotto draai.t het hele jaar door,
52 rrreken lang. In al die tièn jaar
hebben Jos en Anit,a esn keer een
vervanging gehad. A11e andere keren
uerden de formulieren vooruit op.-
gehaald ofr zo meldt Anita, tfkulamen
u,e eerder terug van vakantien.
Zij heeft het vier jaar lang vier
maanden alleen moeten doen. Jos
uerkte toen op Schlermonnikoog.
Als de formulieren zijn verzameld
moeten ze overzee. Geen eenvoudige
CIpgaue. Uroeger uerd het pakje met
de post naar Dokkem velstuurd. Nu
moet, dat aangetekend gebeuren. Dat
is te duur. De formulieren rrlorden
nu aan iemand rneegegeven, maar er

,-, ook uoor heà a8halen van:

-/ ?ATAÍ en 5NACI6

6€0PE{b VS,.ZA ar ZO vAr./AF 46.Ó0 I.I)C

Ö^ r goecE vR*tDAÈAvóND KLAvegïAÉtEN
\,/

fuzestzadJee 4 k,zz/z. &/L

DE RVSADVISEUR DENKTMN ALLES
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Als het om vezekeren, hypotheken en finoncieringen godt

T. Töben
W.I,{esselpad 1 te1 .2988
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&

DRANKEN HÀNDEL
annei tuzznelanlcstal íon
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is ook een periode geureest dat
J os ze zelf op de f iet,s naar
Dokkum bracht. De overtocht de-
clareerde hi j, maar tuie ulil hem
dat kurali jk nemen. Van alle tele-
fooneesprekken heeft hij nooit
een dubbett,je vergoed rrrillen
hebben 

"Jos en Anita blikken f;eru! 0p
een fijne lijd. ïoch is Jus blij
dat hi j er vanaf is, n.i.et. zo.?eer
Lranu,eee het r.uerk fip aich; rilaar
uanueqa dr: verpl-ichl:inqen,,
Aniit,a bekent, dat het aanrranirali.ik
ulel rilaL onwennie aandeecJ. Geen
kist,jes meetr, niet meBr naër de
bank. fn a1 dat bezcek aan nuis
vond ze trbest qezeliigt,, ItJe
had u;e1 mensen die hier u,el een
uur zaten te pratB0t?, vult Jos
aan o

ilp de jaaruergaderinq ze-ir. de
vooïzirter dat de formuli;:rtjes
Geel. UJit f 30.C00r-- heb,ben oË-
gebracht. A1s de ciu;: geeti tntcr'
1c"Ll,o nad qespeeL cj had ds coni,-r,i-
hut,j-e omhaog gemoeten, sr:i-at
An:-t,r, in. J os maakt ",-Bn ._:nder
rekensurnmetje: truij hebben J t,on
cmgezef-, Hoeveel- daa;van zcu
riaar il"rsteilingen zijn geqaan?
ïk denk aaroig uatrr. LJaarnee
hij ínaar rrril zeggen aat niet
alleen Geel tdit maar ook het goede
dce] met de goklust is geholpen.
Geel UJit telt 40 rrrekelijkse,
2A maand- en nog eens 40 abonnee-
spelersi Daarnaast zijn er mensen
die gokken via een rrleekbl_ad of
zo. Jos en Anita vinden dat
jammer, uant van hen vloeit een
heel klein deel in de clubkas.
Lever daarom U formulier in bij
GeeI lrit en rrlel bÍj de opvolger
van Jos en Anita: ianco van 0s.

K oos [t]ol enaar .

Gratis extria
pu'iizen in de februari
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ni euybour,{L.ond.erhoud-ve rborry
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\1ffi€
$TAAK EM &§M

P@ffi&tmr.g

F-reIM K§§E#SrffiA T€L:

fx

druoon»"qÉLffiaHffi
rDe reEeJ-s zijn heel_ simpel. A1s
het beu.leegl r-noet, je erLeqen schor:
Den. Als het, niet beueegt, moel j
ertegen schopppn t6t het berrleegt í
( -rainer tot een f-puoif )
I 7s moelen net qenoee tanden hebb
om ot het 0or van de tegeristander
te kauuenï
(f :ainsr vírn het derde )
I trje KUrrËn een heel ei nd kcmen I
t- -(.1 -i s cje ionc)
tAj.s je .i*i f,or hel hi.er geieqelj-s, daaraan kÈr, meniiJ prof club ee
VCLrbeeL r, :i3ï+El-r !

(i., .-,':ti rl*i:aas uli I 1 y )
f [] e oal is rond, maar soins krijg
ik er ean pr-lnthoof d vanl
( spits van ret eerste )
| 7 e uril i en ons al_lemaaI kioppen rmaar Caai zijn uie zelf biir-' rj"oer Ja,. (ienstra)
r,- *voetbailers uorden zo rnaar
t:a;'ner iti j Èpr to.:cl,.,,cr(eel t,ra,i,rer die heeft gevoeLbald'
tlf.le iJrrrFjgei de bal" einde-l-oos tegtrt'n mL.rur ti kte u heef t een enoïme
vlrorsprLaner
( gevlucnLe í-ost-Duitser)
r'r:evsr 

:!?." r.,ri j noq van Ce top?r
\ F 
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PAZZ .,.,.,
De uitslaq van
puzzel ui t. de

KeeDer
Linksback
Rechtsback
Linkshal f
Spil
Rechtshal f
L inksrui ten
Linksbinnen
l'{i dvoo r
Rechtsbinnen
ïechtsbui t,en

de koppie-koppie
vorige Gld_krant:

Frans Fi che
Uim Lr/inst
Sybolt Schi jf
Ui ctor Ve rli es
K ees ReqeI
Sybrand 3pe1
Sert BorC
Daan Dobbel
Peter Punt
Sjoerd Steen
Piet Pion

Van de 2 binnengekomen oplos_sinqen u,fis di e van Íïardik deIt:jnd en :i-jn fispa .:::ad.
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Geel l,/it l won Ín Sneek met 3-1
van WZS.
Na een niet zo'n goed begin hras
het Geel hlit die na 14 minuÈen
de score op 1-0 bracht.
Uit een schÍtterende omhaal van
Douwe Beijaard, kwam de bal bij
de nr.14 van GW, Bart Molenaar,
die de bal à la Rick Coppens af-
schernde en vervolgens tussen de
benen van een Sneker door scoorde.
De rusL gÍng in met de stand O-1.
Ys de Jong, verving in de tweede
helft de aan zijn schouder ge-
blesseerde Dirk de Jong.
Piet Kooiker zorgde voor O-2.
Doordat GI4I nog in een jubelstemning
verkeerde greep Theo Dijkstra zíjnkans en scoorde na een indruk-
wekkende solo 1-2.
Daarna hras het lreer
hij maakte het derd
Geel LrÍt.
Reserve Keeper u/as
van G!í 4.

Piet Kooiker 
"e doelpun! vt:u]:

Jozef Brouwer

Hetzelfde weekend oefende GW
tegen GW B.
De B junioren deden het zeer goed
en speelden gelijk tegen hungrot,ere broers Z-2.
Gl^l 2 en GW 3 oef enden ook , de ui t-
s1-ag was daar 3-2.

19-01-75:

Geel Wit behaalde een verdienste-
lijk gelijkspel regen MKV"
Na het succes tegen I,JZS werd tegen
MKV weer met hetzelfde teamgestart.
MKV had voor rust dank zi-J de rugwind
een klein veldoverwicht maar kwaÀ
niet tot scoren.
De tweede helft begon erg sensàtio-
neel en na ongeveer 10 minuten kwam
MKV op 1-0 (buirenspel maar de
scheidsrechter kende het doelpunt
toe )
Twee mínuten later kwam Tjeerd de
{ong oai.-;r-n oog rnet de MKV keeper
Tj-eerrt maakre hands maar de scheÍds*rechter zag het \.veer niet, dus konTjeerd cle stand op 1-i l:rengen.
De rest van de wedstrij d was G'ví debetere p.1 oeg, doch tot scoren
kwam het niet "Geel Wir staar op de 6e plaats 12:n2,FVB NOG STEEDS 1,/INTERS']IOP 
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Mry&fe kapsalera

ffiffiffiffiËnffiffi&m§
&§es - &smeEamd §§'§9ï-2476

pL§ééGlFr=Bï;
Parfjse drcor:r
l.rt r:;i r.lru"::.t we;iueir, ,r iar.*,;;
de Íieine U zieË een c;*cirarï:,
die van de straat een peuk
r::,a.pt. Niaiuuriijk bieàr r_: hera
YlUg eitin l;gar*:t Ë,an
'Isee, r"iann u wel'zegt cle man,'ik iieb ,u.i,iiriaag at *ig;r;tt;;gerockl.,
'Dan heeft u heei wat peuke::r
$€ïOIirrPrl ',àI jd jigg,' ír".LCW-OCiil;
Lt )tl l.i€f rr1i,; Írans. ,Je ylijp\enp,
't waren ,r. . .

Helaas, zijn uiL*uraak ts ooi:nia! meÈr wat het gr.u eost is.
!Íae.veei peuken fra* Oe ctoiiarc,
clie dag gev-crníierl, a.; hil l3r,, 
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Ctn Sigarut','ltji- peuricir rtOdtg
h c ef t'.)

Fabnekspad Z0

Ll"riï, IB.'r*à'.ÀMELAN 
D

Het schaakbord

Hetaï;! Schaabjes tehen hielp
niet. Toen probeerde u dat ns"Àt
alle vierkanten van een
sehaakbord en kwam niet
v_erder dan 53. Een gced
staapmiddel dus, alleen weet u
nog niet preeies hoeveel
vierkanten, van welke grootte
dan ook, een schaakbord
werkel§k heeft!

werkpljrats: BALLUM_ÀMELAND

ï11ï',nï97.;.n
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/on-en @oadua*ez

DiÍ.erienveg 1 t l-iiïffiïï8" ,Ë:O

NEDMIÀI'ÏDS MIDNMISTÀIf3SBA}IK
rekening courant d.epoeLto r s
hypothekea spe,rr.ekeningea
f{nancierlngen pers, Leningen

ostc4tTrsTre kcN T@È, r?aysfee
burg.valilastr 2 9L6, ZL l[eg-leeland
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Donkere betonnen blokken,
waarin sens menseÍr woonden.
Nu, duiaendjaar na die
ongeloofl ij ke ramp, temldden
va.n enonne pulnhopen, §teat
u (onderste pijltie) daar. U heeft
de catastrofe overleefd. U was
net op tiJd weg. Niets heÍkent
u meer, u weet heg noch stel
Zij, (bovenste pijltje) heeft het
ook overleefd. U wilt naar haar
toe. Om opnieuw te beginnen
aan wat al geweest ls. Met
overlay en viltstift lukt het u
beslist.
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