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mei 1934

Noordwal te Buren

Rek.nr: 136190618 RABO Nes

voorzltter tet 2756/2400

tel: 2732

tel 2254

,' i.: rl(l

Ja Iieve luisteraars, je maakt
urat mee tegenuoordig. fn rí-
vorig stukje hield ik nCIg F,,,
tirade tegen het voptbal I er j.n
f ebruari. ïk uleet nie. er
allemaaI een abonnement hebbe,,
cp dit kleurrijke blad maar prompb
k ri j qen uJi j de ularmste f ebruari-
maand sinds mensenheugenis.
f n dus kan er alle ireekP'-rJet'r
Ín februari rustig comper.-u.l§
gespeeld ulorden en daarsm heb
ik ook geen srnoesjes over ons
geleJen puntverlies.
Alleseerst kuam Raod 6ee1, de
Fleerg met grote kamploer,kanse.-, -

bi J ons op be zoek . Uri j moeb -. -.

uinnen, een andere opdracht ua§
er niet. [Yleteen druk op de keteI,
al na 5 minuten een kopbal op
de paal. Dan nog uat kansjes
om vervolgens na een dÍkr:e ?0
minuten de leiding te nemen.
Rood Geel moet dan ruat meer
l<omen en nog voor de rust komen
zij langszij door een gelukkig
rnaar schitterend af standsschot *
Dan speelt zich de uredstrijd
voornamelijk op het middenveld
af, met ueinig spectatulairs
voor de doelen. Rood Geel dik te*
vreden met een puntr rr,ij dus niet"
Uit naax de [Jàlden. Het eer:'-e
u{Jr ook rereinig spectaculeir.
De betere kansen voctr GeeI tdit,
0oBs kopbal op de l"et ulal: ,.iri'.:;
rust,. Na dat uur Ben mlsversL",.-ld
0\rer eBn ingooi " De tr/àlden
reageert en prof itaert: 'l-0,
Dan een spectaculair laatst half
uur. Ëen sterk aandringend GeeI
tdit, een counterend de tlàlden
teruijl de urind aanuakkert en
dikke grijze urolken zich boven
het veld samenpakken. ÍYlaar uat
er ook gebeurt de stand veranrJert
niet u HelBàs r
Dam MnK"U. thuis. Een ureinig cp-
zienharende rrledstrijci uearin
beide ploegen niet sc0ren, Uoor
ons ldeet een punt ver]of,Bt'1 E

J. van 0s

J .ldilman

MEDEI,{ERKERS AAN

G"ppy Veltman

Wi11y Kociker
Frans Hulsebos

Frans Klewied

Frans ter Schure

Ben de Kruyff
Jan Kiewiet
Rudy Bloem

Meinte Bonthuis

Jan Epping

Henk Roemers

GEEL WIT NIEU\,./S

Koos Molenaar

André Kiewied

Jozef Molenaar

Peter Former

Benno Former

Dorus Molenaar

Wessel Brouwer

George Molenaar

Wi1lem Beyaard

Dolf Kienstra
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-. GEtrL -
--=-- w[T= GEËL -wrc 't uawA

VV. Geel h/it

0pgericht
Terrein:
te1: 2537

BESTULIR:

D. Koolker

M.Bonthuis, secretaris
F. ter Schure, penningm.

B, Molenaar lid. te1 2541

J.Oud 1id: tel: 2276

wedstr. secr. te1 : 2791

jeugdsecr. re1 : 2669
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i'iet grcotste debakel rroest, echLer
Í'r0g i(oíïen, tJit bi j Spart,a I 5g
spelen ue die iui de eerstè hei.ft
zoek. [Yiat kunst en vliegr,reik en
het nodige gelux houden zij hun
doel schoon. Een schoonheidsf,outje
van onze kant en ue staan ueer
achLer. ll a de rust rr;ind je mee,
Ëven bJtnnËn en meteen Ëen lucky
2*O 0m cie 0ren. Dan verli.cZen
ue het hc,ofd en het overl*g uÉr*
ciuijnt uit, het spel en SparIa
haal t roncjer moeit"e cJe eindst,reep r
En Bi j staan wËeï rnai 1*g* fiandËn *
Slechts tu,ee punten uii /+ ued-
strijden en dus een forse daling
op de ranqli jst. f n die uier uled.-
strijden hebben u,e maar É'en keer
gescoord en in de oefenuredstrijd
tegen Frisia kregen trre de bal
niet over de doel}i jn, zelf s ni. *t
tclen lrij cjaar' senzeaÍn voar het
doel langs rolde met een reeds
versiagen keeper in de andere
hgek "In t.o:h is dat liet enige r*at t,e1t.
-fie baI moet iri het vi3aridelijke
doel. Liefss herd Ën hoog en
ansers ínaar à La L.anguleer.
fvlaar nij rï0PË erin. En als het
dan niet, goedscnj.xs lukt dan maar
kuaacíschi-ks.
De beuk moet erin !

síri[erii urinl,.randel

rtes - ameland DïL4

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

Het adres voor AL u»' verzekeringen op elk gebied

tsij ons deelr u mee in cle winsi.

Inlormeer rrijblijvend o1 kom eens langs.

Henk Roemers.
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Rirt van Doniaweg l4 NES
tel. 0,5 I9l-2608
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,,De PostduiÍ"
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voer een gezell-tge ovond

" I4LËíN VAARWATERO'
&{,JREN _ A^,r reu 2166

rtreatiezàJ,
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vrí)€ or{.{Ë€K

WWW,WWlWA-rr
rutrvte ke.us VID€§BANDEN
voor alle .systernerr.
verhuor VrDeopecoe DeRs

SORÉN, xÍÉ,uweWea 7 TEb:Q eb

rn et e** b a *'u t 
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?,t* *.r;
B§N{ DE KRUUFF

hn mf d weg 4 BUREN

fpE

I"DANC,NG Xà

STRANDu/Ec 41
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NE5 TEL: Ug€
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ZATERDAG 17 MAART

Zr*aagwesleinde B

Birdaard C

AmeLandia C2

Geel Wit D

Geel l{it E

Anjum E2

ZONDAG 18 MAART

icel U,it A

ZÀTERDAG 24 ]',1AÀRT

Cee.i. lv'it B

Àmelandia C

Be Quick C4

Geel I.{it D

Geei Wi.t E

'lokkum E2

Z,:,\inAG 25 MAART

Geer Wit
j'{ dlldltu.L J

Geel Wit 3

Geel Wit 4

Geel Wit A

ZÀTERDAG 31 MAART

Eergum B

St . Anr:a C

AmealndÍa C2 vrij
Zuaagwesteinde D

V.C.R. E

Geel l{it E2

ZONDÀG 1 APRÏL

Geel l,Jit 1 vrii
Geel Wit 2

Renado 2

F.V.C.5
I+arga À

/---^-\\" 1w.,'4
t --^4.)\Y-,-

Gee l- "ilitr F

Àmelaldia C

DatIa1U.U. Y a !r/-

Buite;lpost D

De l,auwer:s E

Geei i'ii r il3

l:-achf en i2

Be Quick B2

Blija C

AmelandÍa C2

Be Quick D

HolwertJ E

Geel Wi: E2

C. A.B.

Geei Wit 2

Nicator 4

Dokkunr 3

F,V.C. A2

Geel I{it
Geel Wit

Geel Wit

Geel Wit

Ternaard

Heerenveen 3

Geel Wi.t 3
Geel Wit 4
Geel idir A

D

L

D

E

E2

A11e wedstrljden onder voorbehoud.
Houcl rie publicatieborden/Kabelkranr
j-n de gaten !
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"De speiers ver-schenen a1s clochards
op de Lralning,"
( ex- Lrainer Grn 6 )

"1k wi1 ge\,/oon alti j d onmogelijks
doen" (1"opke)

"D.generr d ie deriken dat ze snel
van me af zijn, zu11en nog even
m0eten wachtent'

íNi-ri< waaryan men denkt dat ie stcipf)
t'Ii.: kom we1 eens op mj"jn kookpunt
rnaar sia nooit een speler neertt
(Arnold M.)

"Gelukkig wordt tie kwaliteit van
het Iraiiaanse bier beterf?
( Fan van Cranj e )

" iie ï*aren met z'n negenendertigen
Cie avond, toch was het gezel 1i-1:'n
r\Í lr. \
\ i . 1, . /-

"t','ist je dat er na de GW ledenveï'-
! íra, tlri n p rr-ct errrkaartsDeulentt \.fastt

Cat de steuren nog gemaakt moeEen

".roi',jei-r 
? (red.G. )

De ruedstrijd haioegarijp ï-2 -
f,ee1 'uJit í-Z is afgelast.
Deze zou gespeelt uorden cp
3 maart.

Geel-'ujit, [-2 - Friese Bovs E-2

0p zaterdag 10 maart oín half
eIf moesten htij tegen de
F riese Boys,
H e t uras a] snel CI-1 door een
l-rard schot uan de teqenparti j.
Door een dom doelpunt die ik
had moeten hebben h,erd het O-2.
Íi a de rust voetbal den uri j
beter en scoorde Sip de Jong
1-2. [u;:n laler uas het
FauI ui:i'i der uJal die 2-2
rnaakte,
Za konden uij 1 puntje thuis-
houden.
lJi j zi jn toen snË1 gaan douchen
u;ant ue uaxen ai voorgeueekt.

Richard Ueltman

*4-

CEI}.IMS - iNNISCE RESTÀU'RÀNT

#t,ffi }Ï'}

tell

6-\9
25e5

Pq Pre§MT€re§d ffi
ffi€ bffi§u&€ffi§* w
Voor fa.:m11Leànrlewerk.
FÍa^ar ook voor ZAI(E{DRUKVEÏK uoÉ183
be,rkeartea - nqtats r EIlefpeptry,

gËppu weffirnram
B0R€,N" qn{. ïËL , e4s*

,?AZIE*'

Nes - Ameland.

Torenstraat 1J

c-"9

(Roto T«
eigen
technische
d.ienst.

oslijterij bËnU ffi Íjssalon..

bcre,strandrdes buegN Ldr 24l.4

/-r\
lntrrv!l.§^, I\\_/_./
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Tv. v&íLlyua
Het zijn moeilijke tiJden voor deï.U.sportfanaten. Je kunt de te-
Ievisie niet aanzetten of er is
rsel een sportprogtamma voor. AIshet aan mij fiqt mis ik geen
voetbaluedstrijd. Schaatsen ont-gaat mij evenmin. De Tour de
France volg ik ook, voor de restblijf ik niet thuls. Toen ik nog
al1een uoonde kon ik ongestoord
naar de uedstrlJd kijken die ikulilde zien; ik hoef de met nlets
en niernand rekening te houden.
A1 kurarn het natuurlijk ue] voordat ik beroepshalve of door Eo-dere verplichtingen een evenement
moest laten schleten. fk het
smoor in, natuurliJk, maar het
u,a6 niet anders. ïotdat ik degelukkige eigenaar uerd van eenvideo. Een mooie oplosslngr maar
qen uedstrljd bekljken uaarvanje de uitslag aI sèet is half
zo leuk niet als het bezien van
een rechtstreekse uitzending.
Het volgende probleem dlendè
zich aan toen ik ueeD op Ameland
kuram u,onen. fk verliet denegorij van Enschede, b,6ar zein de uijk L,aar ik r,lóonde nogniet eens kabel-tv hadden. HIeris dat anders en heb ik zelfs
de beechikking over ean heusesportzender: Euroapottr Hetuerd aIlemaaI nog interessEnter
toen ook RïL-Uerónique zlch
aandlende met een voluaardig
sportprogramma. Veel buÍtenlands
voetbal uit landen Eaar dezesport uraarachtig uat vsorstelt.Dit in tegenstelling to.t Euro-spol!, dat ons de Laatete tijdverblijdde met bEelden uit dàRussische competitie en lÍK-VooE-
rondewedstrijden uit de tÍidden-
amerikaanse en Aziatische groepen.
Lang nadat de kualificatleitrijO
achter de rug uas uerden ure nogeens getracteerd op Zuidameri-
kaans voetbal. Voor ul.e al1estot zich uit nemen geen probleem,
maar voor menigaen rrlordt het uel
3en-leetje veel van het goede.
Inmiddels heeft ook Sporinet
..ign aangediend. Als it het goed
heb begrepen moeten de kabel-exploLtanten nu de keuze makentussen Eurosport an de nieuukomer.

nieuvbouw-ond

ffit._
{:rrry

.erhoud.-verbouy

,{\61 }x

ll:È.fl,
y.(9utN-l illEowEWeG I5

Yi o BuRex- ervr

ffiI,: 2292

GROOIEÀ§DEI

in dlepr:ries * *n horeoa -
pmrtukten

PoïomYtr I - 9163 J!í t{ES*lfiEIÀr{D

ïffie,r*ËMffi
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-tut ai:nbcc van 5;ortnet bekijkende
.,,eat ;:i:"..1;-, vco:keur zonder {ïreer
uit naai furcspott, ondanks de
uermelde rninpunl jes. Sportnet
vait iË vergeJ-i;ken rnet het,
sportDroeramma van Veronica:
veel (gedateercie) Amerikaanse
socrten. fen greep uit, het
aanbod: American foorbali, boksen,
oasketbal- t zëezei1en, go1f,
!paans en Arqenti js voett:ai,
uaLerpoio, i jsirockey en veeJ
auiJ- sn m0Ccrsport. F.l ortam,
sporten ir,aar0p ure niet zitten
te uracnLen, li jkl mi j. Ëvenals
Iurcspcrt zendt Sportnet vrijuel
oË ner e cj aE uiE. Voor de tv-
sDortancrlics slopend, dus.
1k maq qraaq een uedstrijd zien.
Ais net i'iederlands elftal speelt
rf ei is een furopa Cuprrredstrijcl
vooi ie tv Can moet ik geen ge-
zeuï aan m'n kop, Voor Trinidad
en -l"r:oago t,egen Guatamala blijf
ik ecnrer niet thuis of op.
rcc:':ta ik aan íe u0cravond
uan neË nemen van een oelanq-
rijke raslissinq: de becioeling
;^ ;^+ :\. ïïr.t::,ra: ,i^ t,:,-/a :} UrlL, J.l1 r:J JL.,J Ug uji'\ JV

vai<ancie,jà. liiet naar Italië,
iirëai naar ierland. Ik zie uel
n-.e net qaar. i,] isschien eerl
zuart-'.rrit,-iv rnee of anders naar
ije pui:. Dat is ueI tr.rat anders
0an turee j aar geleden, toen ik
aiie Ir.l-uedstrijOen op cie band
neb vereeuuigd.
iloe rrJas iret ook al-ueer: speelt
l'lederland niet legen de ïeren?

Koos i4clenaar

cafd- a;r'd?t
4oe4 gÉa.Zoz

fré, étrerzy'atql e

installatiebedrijf - doe - het -zelf - zaak

Kard. de Jongweg I, Nes (Àm.)
Tetefmn 05191 - 2345

BorrwsFDRuF 
rrur i lder v An krt

tevens verzorging grafirerken
en taxatÍes

IiE§-Àu telz2117 -

pavïljo€/r

krlrss oud.buredradsse sà borcrt

.t>,8^'iL'>



ffiahmhanH
geld en goede raad

van Heeckerenstraat L2, Nes-Am

tel: 2425.

bo*ïto'g

arnóèe mentsparlr
NEó-An4 , YERDET(sÈAD Íeut 23?E

A.ls he{ om vezekeren, hypetheken en Íinoncieringen gooÍ

T. Toben
W.Wesselpad 1 te1.29BB

fffFoRerïe§§ffi

IN APRTL KUNNEN LOTTOKLÀNïEN ZELIS

FTET O KRUISJES GOED I{TNNEN ! ! ! i ! ! !

Knipper gerust even met Ltu oËën, waftL

het staat er echL: 1-n april kan rnen

l ,,zelfs zonder één kruisje goed Le heb-

ben töch een prijs winnen.

Hoe gaat deze voorjaarsactie in ztn

werk ? A1s volgt: in aprÍ1 hebben al--

le'Lottospelers met het foriluliernurn:
mer gratis kans op extrÉ prijzeri.

T§dens de vier zaterdagse Lr*kki irger:

en dè Hid-Lortotrekking op woensdag

25 aprÍI., wordt er, na de gebruikelij-

keLottotrekking meL een speci.ale trek*
kingsqachine een geatl van 6 cijfers
getrolcken. Dit getal moet vergeleken

vorden met het laatste deel van tret

formuLiernuumer. Wie dÍt getal goed

heef,t, rrint een 0pe1 Kadett, type I"4i"
De'-Iaatste 5 .e{jf ers goed geven recht

op f 10O0,-, 4 goed f 100,-, en 3 goed

f 10,-; 411e trekkingen komen recht-
.i

streeks op de T,V.,..Doe mee, want...

ER K0l'ff EEN WEEK DAï U 'M 1,{1-}'fi LCil.'

In1 . bij j . van 0s, t-el . :li ql

DRANKEN I{ANDEL
annei banzrnetankilai, íon

8ltlor^eeweí G NES TÈLz O3,6e

ctde braryditgt'
,-r ook vooc hcL afhalen van;

PATAT ert 6IríACKS

*v*

DE RVSADVISEUR qENKTMN ALLES

lrtto{otm

6g0PEflb vfi,.z{eaao vatt$r ,16,oo uoc
Ö^ IEDÈRE v(pOAÈAvoNÈ KlAveeilsreN I



4Ë KI,ÀSSE À

R{-l00 GEEL
BLAi"fwri{L}1S

ïRYN1,,JAl,DEN
M 1' \i ,?o

SPARTÀ '59
DE WAL'EN
(rr.F,i, w I L

S'I'ANDEN EN li{DELl] ;

1r 1OI -r- l- a)

r, 1/.
,L J- 1+
rt 12

1a l1

iï-t-

14-13

4-2-9A

A_JUNIOREN

F. V. C.
GEEL WIT
FRIES],AND
WARGA

DRACHTEN

DIO/OOSTERWOLDE

B_JUNiOREN

í.,^\\
I N"7q
I \u-t i

2-4
2-4
3-4
2,_ )
1-0
3-0

2

2

..)
L

I

D. T. D.
DRONRIJP
c. À.13 

"

IiAI,LUM

i{I1S " 1E KLÀSSE B

I 5-13
L>. LI
1r 1t

| 'l 1r L- t

CAI',ltsWR / L!]EUWARDBN

GEEI, WIT

,l

2

r4-2i
Ur-24

}{ARDEGARiJP
HARKE}IASE BOYS

Z\{AAGh'ESTEINDE
BERCI.]]"i

DR. BOYS 3
SC. KOOTSTERTILLE
GEEL WIT

11-21
1 1-19
11-16
1 1-12
10- 8
11- 8
11- 7

HARLTNGEN
HEERENVEEN
w.z. s.
NICATCIR
FRANEKER
HALLTM
L. S. C.
]]E WALDEN

OSï
DOKKUM

RHS, 2E KLASSE C

AKKRUP]
I qía

G.A. V. C.
BAKHUIZEN
GEEI, WlT

3

)
3
2J

L

3
)
2

2

15- 17
15- 17
15-i6
14-r4
1( 1al-J-1J

l4-t2
14-11
i5-11
1 4-10
15-10

15-26
j t+- /.s
i3-18
15-17
t4-74

SC. VEENWOUDEN

TRYN. BOYS

BE QUICK D.

11- 7

7l- 7

2 t2-5

2

4
"2

a

3

C-JUNIOREN 1 3E KLASSE B (309)

FI TJA
}" .. " BIRDAARD
DE hYCKELS
ÀMELANDIA
ST. ANNAPAROCHIE
MARRLIM

C-JTJNTOREN 2 4E KLASSE C (326)

Al'{ELANDIA
S . C. VEENWOUDEN

BE QUICK D.
B. C. V.
V.V.T.

D_PUPILLEN KLASSE 404
ZWAAGWESïEÏNDE
BE QUICK D.
GEEL WIT
OOSTERGO

SURHUISTERVEEN
BUITENPOST

E1-PUPILLEN KLASSE 508
\IND

}lOLWERI)
GEEL I\iIT
ANJUM

OOSTERGO

DE LALh'ERS

E2_PUPILLEN KLASSE 550
ANJIIM
HARDEGARIJP
FRIESE BOYS

TERNAÀR])
GEEL },I]T
DíJKKIi}"1

2

2
4
Z

2

RENADO

IRNSUM
OI,DEBOORN

NICATOR
BLAUh'}IUIS
ROOD GEEL
H. SNEEK

RES. 3E KLÀSSE C

zuAAGWESTEINDE
BERGUM

BUITENPOST
TRYNWALDEN

HOUTIGEHAGE
F"V.C
DOKK I'1

oER',riÏii,
DE WALDEN

FRIESLAND
GEEL WIT

/.

2
2
L,

2

4
4

15-13
15- 13
t4-12
14-1 1

13- 9
l/4- 7

10- 1

1 - 'f -\ )-L I
1 E a-7

15-18
13-16
1tr 1trti-lJ
t-4-IJ
14-i1
14-11
15-11
L2-70
11 -1

4
+
2
a

2

3

3
5
4

}{ARKEMA OPEINDE 4
2
.)
L

2
)
2
.)

t? 1

_q_

1
I
I
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Evenals voorgaande jaren organÍseert

de K.N,V.B. Afdeling Friesland voor

de 5e keer een JEUGDVOETBALKAMP !

Waar ? 
\

Recreatiecentrum

Beuckenrur{jkstraa I
Voor wie" ?

A1le nreisjes en

jaar die dit sc'.ii

I eri rnee bel even.

hanne*r- ?

30 juli - 3 augostr:s 199C)

voor de jeugd van 8-12 jaar
6 augustr.is - 10 augusLus 1990

voor de 'ieugC ran 12-16 jaar'.

K.:sLun'í

De kost e.n berJ r aigr.'n Í 2.q0, - p . p

a11es j,nlregrepen Hiervan dÍent f 5U,

Lij iirscl:rij,rirrg te wurden votrdaan.

ttSondeltt

26 Sondel(Gaasterlarr,l

jongens van I l/m lb
i t Lerende kr;*rp wi1 -

).a'\ -e -'n,4\
tÉt

,\i'r.rire ldurr ?
'I

(.

Je kunt je aanmelden door het

inschrljffcrmulier 'vóór 1 mej. 1990

in te vullen. Dit is l-e verkrij*
gen bij onze jeugdsecre*i-ií-ris:

J.Wilman Het Berouw 6 Nes.

Tel. 2669.
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Geel Wlt beleefde gedenkr*aardige
zond,ag.
Voor het eerst werden
dag 4 wedstrijden op
den gespeeld.
A11e 4 Geel 1,{it teams
Geel Wi t 1 in blauwe
tegen GVAC uit Grouw.
Na 26 minuLen wisE GVAC de score te
openen 0-1. Deze voorspronB werd
tot de rust net succes verdedigd.
In de Lweede helft was het Bart M

dÍe ge11jk maakte.
Het spel werd rurder en ruhrer, maar
de scheidsrechter dee.d hier weinig
aan. Twee minuten voor tijd schoot
Tjeerd de Jong net naast.
Door het vervelende tijdrekken van
GAVC t.e1de de scheidsrechter exrra
rij d bÍj .

Dit hras net genoeg voor Ys de Jong
hij zorgde voor de overwinning.

Geel Wit 2 was dit weekend vrij.

Geel i{1t 3 versloeg Kol1um tret
2-0. A1 voor de rust. hadden de
Geel hemden Ko1Iun2 op achterstand
gezet,

Geel h/it 4 sloeg met 7-l toe ten
koste van Trynwalden 4.
Johannes Klein zorgde na rust met
een gave hattrick er voor dat de
fut er bij de ploeg van Trynwalden
er we1 helemaal uit was.

De vierde ploeg die speelde uas GW A
ook Èegen Trynualden.
Het werd een benauwde 1-0 over-
winning.
Rudolf Metz was de maker van het
enige doelpunt.

23-2-7 5 z

De eerste nederlaag van GI{l 1in lg75
is een feit.
Bij -Sint Aana,kuau,Geel Wir niet
verder dan een 1-0 nederlaag.
Geen beste wedstrij d van GW kant.
Scheidsrechter Postma maakte een
bange indruk.

Geel ldit 2 kwam 1n Harlingen niet
verder dan een schamele 1-1 tegen
Robur 2. Wessel Brouwer misÈe een
penalt-y.
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Geel tr{it 3 had een gemakkeli j ke
dag orndat 0erterp niet meer a1s
7 man op de been kon brengen, iets
wat de l-aatse tij d wel vaker voor-
komt bfj Èemas die naar Ameland
moeten.

Geei Wil 4 behaalde een benauwde
overwinning op S j-nt Jacob 4.
fn het laatste kwartier was het
Johannes Klein die eerst een penalty
benutte en daarna de stand op 2-0
brrachr.

2- 3.* 7 i:

Geel" WÍt 1 ,*as dit weekend vrij,
maar speeltle een yriendschappelijke
,sedstri j d Èegen de betaalde j eugd
Yan Carabuur.
De j onge semi-profs waren de sterk-
st*eri en wtrnnen met 2-8.
ïn de 7e a:iÍnuuL was het Tj eerd ce
Jong die 1*0 scoorde, Het 2e doel-
punr r/an $W uierd gemaakt door Jan
de ,Ju.ng.

Geel I,/it
Dronrij p
nam 2/3
rekening
Brouwer

ll haal'd e f ors ui c tegen
3 " Het y,.erd 9-0 Antoon Metz

van de produktie voor zijn
. Ti:.':* 0u'1 2x en Paulus
maai;te de 9 vo1.

J Vr1.lGeel

Geel
tiEe
YAn

l^/i. t

Wit 4 verspeelde de kans op de
1. Het verloor in Leeuwarden
concurent Friesland 6 met 2-O

Geel I,Iit A knt steeds dichter bij
de kanpioenstitel. De :I,íalden rrrerden
met 5-0 overtuigend if, Danwoude ver*
slagen. Doelpunten: B.Oud 2x Maarten
Elgersma lx en Rudolf ltletz 2x.
Geel Wit B pakte in de eerste wed-
strijd na de wínterstop Jistrum in
met 4-0.
1-0: e.d.,2-Oz Dorus llet'z: 3-0 en
4-0: Roel Spij ker.

Geel l{rit C verloor de topper in en
Legen Telnaard met 2-O

Geel l4lit. 2C r/as thuis kansloos tegen
koploper BuiLenpost 2c 0-8.
In Ho1lum werd een zaalvoetbaltoer-
nooi- voor pupillen gespeeld.
De A pupillen werd Amelandia 1e.
Bij de B pupÍllen was het net anders-
oIu, hier werd Geel LIit eerste.
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rle vËi:lckken net, Ce coot van 8.30
uut naar de r,,.rai c,T oe uegstrijc
ieqen 11 . [,r:einoe 'ue sPelen. De
sterrrminq zal er goeo in irant, !!e
uistsn rai rJe een;:aaï Ount;eS
KCnlen 5:aieri . iil et oe ous volgden
',e lar)Es ueqen 9n paoen orn :,eL
oorcje r-1 arKema:e vinden.;1 aar
aanqekcíïrËn i.rierden ue rijrelijt
cntvangen met een kop koffj.e
van cje c1ub. Deze urerd genuttiqd
in nei rieednok. iis de Jcng zei
toen tegen ofis Itai verliezen ue
ieze rrecslrijd dan noE kunnen ze
nie; Dij ons kapot. Geel rJit
seqon direkt zeÉr aanvallend,
ual oan cok ten gevolge nad
dat net na 5 minuten aI 0-1 vocr
Geel rrit u,as. Dit leek een maxkie
voor net vieroe te rrrorden rrlant
na 15 rninuten stono het 0-2.
iïaar scnijn bedriegt ulant onze
teqenstanoers vonoen net nieL,
dus ze beEonnen naoat ze elkaar
Berst nadden strjfgevioekt,
sommi oe spelers van Geel uJit
ent<ei e ri jke). i jke uroorden toe te
ïoepen, o c B. dikke briikikke r,
ik zal je straks je brilleglazen
insi"aari an ik kom jou nog ueI
teEen en dan scnop ik je poten
i--.-^-!
K dU U w r

ilet qel ux uJas oat ex geen speler
op i,nging, maar toch uierd er nu
door het 4e slechter gespeeld.
ïn de 30st,e minuut kregen ue
zelfs een strafscnop tegen die
Koos uist te stoppBffr maar ook
nij tleef niet gespaard urant
door gestrekt inkomen uerd bijna
zijn noofd geraakt. IJs, die het
zag gaf een kreet van afkeer en
rrrerd loen cioor een tegenspeier in
zijn kruis geslagen. Zo bleef het
A-2 tot de rust. lla rust kulam
ioop voor Iis in het veId. De
trrleede nelft begon Gee] lrit ureer
aanvallend en rrrerd net al gauu,
0-3. ïoen begon fiet gecionoer uJeer.
Jaap werd oij zijn keei gegrepen
en 5ip uieró bedreigd dat zijn
benen uierden olaurrl geschopt. De
scheidsrecnter ciie tegen deze
dreigementen qeneel niet optrad
fioot vaaK af voor ouertredingen
en buitenspel. ïocn kulam er voor
GeeL UJi I in de 2[tste minuut nog
een doeLlunt, 0-4. Daarna vai-
zu:a<ten uJe Ën uerd het na Ëen
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Har$*eme 1.*4. Snel daarna rr,erd het
uosr l-{arkema ?*d,c, Somrnàqe 6ee} kJit*
speJ.ers begonnen ftu tdat tijd te
rekken atant hat k,ës al in de 35ste
smi"nuut, 5petrer's van Harkama kon-
d*ri het níst uaarderen kiaardeor
nmè spel steeds ruiEer uresd eRaf {*rn tu* krpes Étsn sp*J-er een ài.k
'e nrqeln d* l-:eroen, &rnolcl dï t i-!a
uÍsil pa§§: rii<k'*n §6k8.ÉBrn,-i ..:j h§.tbÉ$..i
ds srhul"dige speJ-er toen r.iet bel
Gfi al svËs de eijlijn dui*ij;.r LrErd
d.i r. niet. j"r *cní< e,f Csnr:ml''.,,'H: ':

ts.!.r-'ie ds cÉr"ieepmFn*;ar"r rtjq ,_.-{,j
í<reeg" Zo kori hi"J verreiLen aan
esri upeler uBrx i"larkcma dat die
*"]" de &e urës die hem de vaeten
blauur uou schoppen. De vrije trap
urerd uanaf de zijlijn genornen en
kraram ln de handen uan Koos. Di*
e;ehnrte uait tc"L osíËJ: de sniddel..
ï.tj,:, ï#en dacht eeri speJ"er v&rr
fJ.s.rl'isrna, nu toeh n*emand mEer
í<à;i<fu nu eatr i.k cje dader \ran ds
ovur'à,redirtq rsel ev€n pakken &.]sl**q seíx ac,hter met, een :ebalde
vr;is *; ÈJ[: de recir-r-erkaak van
&rno-]. d. ïJ s o di * het zas gebeuren
schre*r:urrJe: ïÉssh*ids hij slaat
i"'j.. r,,oör ii;ri k*p en. had mi jrïrEraks ( 1 se,* h*1.{"t ) ook el bí jmÍjn zak te pakken" rjÍe vuilak*It
De scheidsreel-r-*.cr íeageerde di*rect door te fIuÍE€n, t-íi j stuurde,d* schuldige speler het ueld uit
ËÍ-l staakte de uredstrijd in de
í+fiet,e minuut, pakte de bel op anaat voor de speler uan Harkema
eI i.n het kleedhok. Nadat Arnold
uas verzergd verlieten de spelershet ve1d, onder de douche en
daarna nog euen in de kantine
uachten op ïJ s " ïoen ure de kanÈineuerLleten kuarn uit de spelers-
groep van Harkema Opelnde nog ÉËnoprnerkingl Nou dikkop haste nogleast, uan dyn holle !
Ni"et op gereageerd en dosrlopen
naar de busjes en terug naar de
betgoor:#* uere-'t dy wes uit het
FIBafts j;,,' Harkffiïtër
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Ktaas vaak"

1l kent Klaas Vaak n*g wel. FIij
is dat nnannetje daí aie*d zo ziin
i:est deed om zand in ur.v ogen
le strooien toen u nog'kind was.
Meestal ldeip dat niet" Wat u
nu :nlssehien wàl zou helpen,
zijn ? meiden nneoq, ? zwabbers,
die 7 ton zand in ? maanden in
uw 2 ogen wiilerr strr"roien.
Apropos, om u nog even wakker
te houden: doen die ? meiden
er langer ove:: orn dat, uand in
uw ogen te zwabberen dan 10
meiden met 10 zrvabbere r=n 10
ton zand, ais zg even haa,d
werken?

Archecleg'Ëe

In uw dromen \ryas U al een
architekt van een biizonder huis.
Nu droomt u dat u een
archeoloog bent, die een
belangr§ke vondst heeft
gedaan. Uw vondst w§zigde de
geschiedenis, want u vond in
Engeland een nog geve
Romeinse munt met de
beeiienis van een Romeinse
keizer en het jaartal vijftig vocr
Christus erop. U wordt door
radio en televisie geïnberviewd,
het hele land kent u, want uw
vondstbeÈekende dat. . .

Maar er klopt in uw droom iets
niet.
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