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V.V. GEEL \ÀJTT
nÉg- buagn-.mlland

M. Bonthuis secretari-s te1 z 2732

F.ter Schure penningm. teJ_ 2254

J. van 0s , wedstr. secr. te1 : 2L9l

J.Wilman , jeugdsecr. te1: 2669

B, Molenaar 1id. te1 2541

J.Oud 1id: te1: 2276

apr . 1 990

6't9,AlfiAflríg
Vcetballers zijn zieli-ge menser
Als eniqen in ce were-l-d moqen :

hun tegenstander onderuit schol
felen en vervolgens oP clement:
rekenen. Hoe vaak zie je niet I

een speler er een collega onde
Eraszoden drukt, zelf als eers
ópstaat en meteen de handen t'e
hemel- heft en tegen de scheids
ter gebaart en uertelt dat hij
echt niets aan kon doen. rlaubl
nlatuurlijk kon hij er uel- uat
doen en als het overnieuu moch
deed hi j het Precies za. "naax

scheldsr-echter is ook maar een
Hi j kan nu eenmaal niet a1l-es
en dat k an ni emand hem krlal i jk
nemen. !-1et kan de man in het z
rlel u.rorden verueten dat, hi j de
dediqer (of is in zorn sltuati
het uoord aanvaller beter sP z

plaat,s ) d" hand boven het hoof
h.gg*g-t.'4ijns insziens maet e1k
z,rlarè overtredinq trlorden oestr
ongeacht de fase in de uedstri
het verloop van het duel cf eÉ

dere Destraffinqen. lfteulei: c

a1 is het verder een rustiqe u

strijd dan moet de scheidsreci
durven optreden, heeft een sP(
al een bceking oP zak en maaki
uJEBr een zuJare overtredinq dar
moet hij er uit, dat moet ook
de Iaatste minuut, kunnen.
Ik zei het a1, scheidsrechtert
ook maar mensen en hen ontgaa'
urel eens iets. l''reem het incidr
met Jan lJouters in tet duel Aj,
Volendam. lLJat de A jacied' deed
qeu,oon schofterig, het, kon ni
door de DeugeJ-. De scheids za
het niet. Gelukkiq zijn er da
n0g t.v.-beelden, hoor ik men
eeh YëÖÈ'en, Het i s rnaar noe j
het, bekijkt. De camerars staa
lang niet Iangs elk vela oPge
in- !e -prqkgi=jk bet,ekent dat d

aàeffi}B'f ivan de toPc
extra risico loPen oP deze ma

te uorden bestraft. fn ual ze
t,v,-beelden nu eigenlijk? In
geval van ttiouters h,as hel erq
duidelijk, maar in de zaak He
rqei. jer van f C Groningen (teqe
Uitesse) uas dat bepaald niet
het geuaI. Links Bn rechts ue
rake klappen ui.lgedeeld 8ffr t
qeven, nnBi jer liet zich daarb
niei onbetuigd.

MEDEWERKERS AAN HET

Geppy Veltman

Wi1ly Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben rie Kruyff
Jan Klewiet-

Rudy Bloem

Meinte Bonthuis

Jan Epping

Henk Roemers

GEEL WIT NIEUWS

Koos Molenaar

André Kiewied

Jozef Molenaar

Peter Former

Benno Former

Dorus Molenaar

!/esse1 Brouwer

George Molenaar

Wi11em Beyaard

Dolf Kienstra
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A1s scheidsrechter mag je ulel
vijf paar oqen hebben om a1les
te registreïen. In de (noq be-
staande) 0ostbloklanden hebben
ze voor dit soort onqeregeld-
heden een collectieve straf voor
alle 22 (of meer) ttucteursft.
rieem de Bulqaarse bekerfinal-e
van een jaar of vier geleden
tussen CSKA en Levski/Spartak.
De spelers mochten een tijd
niet meer spelen, zeker niet
voor vertegenu;oordigende elf-
tal1en en beide verenigingsn
u:erden cpgeheven r
Dat, gaat me natuurlijk veel te
ver, maar toch zoudan LJe hier
eens moeten uitt<ijken naar aen
andere manÍer van straffen. Bij
de jeugd is ooit het straf-
bankje getntroduceerd, maar
als u mi J zau vragen of hier-
van in de afdeling Friesland
ncg gebruik uordl gemaakt dan
zou ook ik mceten antuloorden
dal ik heL niet, ueel, ïoch is
het straf,bankje zeker qeen
slechte uitvindinq. De spelers
uorden meteen gestraft en de
direcLe tegenstander profiteert
ervan, Dat is heel u.rat eerl-i jker
dan u,anneel: een straf ueken
later koniL. Ir zal ongetuijfeld
een preventieve uerking van uit
gaan. Tijdens de uedstrijd kan
de speler al zijn trekken als
hij vanaf de zijlijn mset toe-
kijken hoe de tegenstander hem
extra beboet door te scoren.
t:ie zui,len urel altijd op zoek
blijven naar de juiste met,hode
van straifen, maar het bankje
lijkt me in ieder geval een stap
in de go ede ri ch li nq ,

írcos i'lolenaar.
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uí euwbouff..ond.e rhoud"-velbouÍ,

BíSïu{leLUle --
* 0p naandag 26 maotzi, j,l. »o,t d-e jaott-

!tJJ<,sa- »angarl-Zr)ng Dan ortz.e- »e-nzn-Lg)ng

mpl ,sc. Anp-kndfu erl a-e-tt a/.»acu-d)'

ging »on d-e. 7,V,0,

De-z.e gatnp-e-r*-e-Uikp. !.i)pcnkom-tÍ-Qn ilp--

giilt-en o»e.za-!. )n Tn-ie)!-anrl hun »ttuch-

Len al Í-e we-npen, {,-ti)k-en-t de »e-!.e.

ondztzuettpen, cLLe dp- laoL-aÍ-e- 5 iaat
il-eJzanrLpirl zijn, ltattLoh dz comnun)-

caile- Íttz.ten d-e mutsan achLe-n de. La-

/-qL én de- mznze-n uij- h-aL »e-{rl uanT-L

,sLe.et/.t l-aLe4.

}ok op dp-ze a»onrl ziin e-n ua-a-n 8.8rL

aanLa-L acudrtc&-tpuníen ap lrtle-{- g2--

komznt zotse-L t)arL or,ze konL a-{À ile-
: q.n de Í.oncL,B,», hzL 35+ »oeL{,a-t,

!${.è{bi. tt zk/e-nz in deze- k/LanÍ- maat Dan

funÍ !*-zen,

" Nu h-eL .teizoen hao.+ e-ind-e- we.ett !,2-

g**- Í-e- nad-e-zen »oÍ-gt /zi-e-n ueett ecn

mcrlerLe-l-tng L, a, », heL ttil-,tclvi)»en,

flochÍ u Dan p-bn zi)n on »o!-gend ,se.i-

zoen n-i-eL mz.e-n Lz ui-{len DoeL{dt{-{-en

cl u u-Líi il-e-t mza-n t,pel-ettd !){L zi)n'

«-rut. clienÍ u diÍ- doon Í-e ge»ert

V)cR 7 lL)/vl

cttn dz tecna-Í-a,zLt, 4ch,Li-lLQ-U)k ól
le-Íp.fonitch. ( &tt niz.L cLcttt je !-d-
dan, l,zaine-z' »,zienrlje' enz, )
lla Ceze doÍun LznÍ u cctnL,Li-AtiLt-e

»e-ntchulCigcl »oon t a.í ni-e-Lu»e .nej-zoe.n"

"' hlt hpA-L?-n Doo4 »oLgettrl .te-izoen ez-n

.th)-rrÍ-- s rzttn'o4 geDonrlen »o rtn a!!-e

lzup)-U-ett »on Qe-e-{- l}ii, rL!." HoLo!.
lt l. a t ,l

'.1]- ta l)1\

"' Ap doniptdciq 2ó apn-)L »a. oDU?--

í,eg nrci ic, ):rcLandia L,a,», h-el-

rtieuov .ta)-zoett.
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Koeeu -e.$LÉN
r-r>\
I x v1"/ 4J§9

ftzí komt- óÍÉ-ed4 uakz-r ,oon#J, rcetlac-

Lie. !^enctrtezT uand.t- »oon h-eL p!.aa.t_den

De-rL a-an. * ctCue-,tlmÍ-ie' , urua/Lin clz mpn-

aett »rszÍ-ttt/.zchoanen u)l-bn »e-nko pen

o/, nttil-en,
Voonal {.ij d^z /?api!-Lan {,-UW_ cte.zz

D4{tog gttooÍ- t z z^An, uw_t_ ook ue_!. !.o-
gi-óch u, ÍrL drze_ !22'/t-tjd.tcat-e.gon-Le

gzoei.en de. »oei-e-n ful- ,snel-tL en cie

,schaenen zijn na pzn ,se)^z.oe.n »ctak al-
wezrz Í-e Wa.ift, maan- nog !.ang n)el a/."

Do-ancn uiU-ary au con cie.ze" wenz geÀr.tan

ga)eta- e.,t d-e- ïle.nbetL cspnoepett hun

t")L.tclg en aan-{,od doc,n Í-e geDan aan a-e-n

t:arz cLe. ned*cÍ.i-e- (.e"deu ?e.a/ duille-{tk
op unÍ u ui-{.í »enkopen at ,zu)lenl
et;nfuzel d" pr4-o én- uooze!- d.e- macd-,

7e: kor;,*:

€en paatz Atltrlaa »oel!.a-Ltchoe-rLen,

naa-Í- 43, DaolL a-arz »,2-icndznpzij-tje-,

l\l, BonÍJui-t te., 27 3 2,
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ffihdffi&la§
Nes - &rneland 05191-2476

itiÍeoenr,,reg i f Í=
Buren*Àmel-a.nd. --lt--' 'Ë<r
teL s 05191-2051 ;*-i§:

NE}ERÏÀ},ÏE§E MT}ÏIEilïS BÀ}TDSBÀ}TK
rekening eoura.nt d.eposíto's
h;n"potheken epaa,rrekenixg€n
fiuaneierlsgen íier§, leningen

.frscrq.qry ?§ € k p*{ rcxr& r?tfrysfeÉ
burg"waldastr 2 9L63 ?,L lr{es-Amelaed

Fabnekspad 20
9164 KR BUREN.AMELAND
tel. 05tgl - 2489

WISF LI:
dat het een gel-uk was dat GW 1
van CAB won.

dat Pé anders zou stoppen met
de kaartverkoop.

dat de mensen hun geld terug
begonnen te vragen bij hem.

dat CAB uit Bolsward komt en
niet uit Sneek, zoals in de NDC
stonri,

dat de D-pupi11en eindelj"jk eens
verioren hebben

riat er nu een hele lasl van hun
schoudertj es 1s afgevallen.

dat Joze f zí j n neu-s weer recht
staat

dat Meinte een wlt voetje heeft
gehaald.

dat er daarom misschien \{e1 een
veteranen team komt,

dal onze pupillen goede resultat_en
ha-l-en.

dat Cambuur dit niet doet

dat zíJ daarom geen shirt-spon-
sDr meer hebben.€n de pups. wel.

dat Hotel de Klok dit gaat doen.

dat het einde van het seizr:en
nadert.

dat het eerste nog 2 keer thuis
speelt 

"

dat Jos en Anita alsnog lets van;ede Lotto-toto hebben àekregen.

dat al- hun energie en vrij e ti. j dvan de af gelopen j aren goed t/as
voor maar liefst 25 jaar.

dat. Jos voortaan een stropdas draagt

dat Anlta hoopt dat het begint te
regenen.

dat het tfjd wordt dat de eÍeren
worden geverfd.

dat we u yeelttgooi en smijttt
plezier toewensen.

werkplaats BALLUM-AMEIJAND

ï%ï",tï97y"n
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dat" tij dens de yerkj-ezings-
canpagne het CDA en AMELAND '82
zo spoi'tminded waren dat ze hun
aanplakbiljetten op het Geel Wir
bord plakLen.

rta: G'r,i daar dus zelf geen gebruik
rileer van kon maken.

dat dit a1 een teken aan het bord
was ivm de nieuwe coalitie.

dat Gl^i graaB een verguorli-ng Eege-,
moea ri*t voor hun niet aan-
geboden hulp.

ca t CÀIl een aangekleed hond j e
bij zich had.

dat aangekleed Ín dit geval echter
tre-L zon<ier broek j e was .

dat eeil CAB supporter GI{ een naar
plcegj -^ vond.

(nt dit waarschi j nlij k iets me:r"
ii{;'1- ve:i:.l"ies te maken had.

d3t,. .. il€,
wAl

LIQl
F\e

J{

Pavïtjo€rt

*idellhe 2aaL

barfos oud.boredradsee lB baroa

res. étra.z/ateg e

Xard. de Jongweg I, Nes (Am.)
Telefmn 05191 - 2345

BouwBFDRro 
rr* E tde n v a n krr

tevens verzorging graf,werken
en taxaties

-S-ÀM te1:2]j7 - Zlgt

ins tallat iebedrff doe - Ítet - zelf - zaak

(Ameland)

6é

H. OTER.DOOM

I.rafforyZftffi_7:;W

voor aI uw

*ffi-



ffiahmfumrnk
geld en goede raad

van Heeekerenstraat L2, Nes-Am

*al . )ÀCË,
L44 

-) .

[ro-ltrg

amibementsparh
NEó-AM , vsRDEtcÈAD -reLt 23lg

3r' yocTBAL
ffi
Ir-"zJv

D)l-,se)-z.oan L: d.e- /{,N,V,B, A/d.e,Ung

F/Liulonrl uoon hz-t. e-erz,st- l,z.gonnen meL

zen conpeilLie- »oon 35-p/tt,szent,
()mrloL on.t, h-el- Ae.tLuun, ,sleerLa »akzn
»atzaL ge»nacLgd hcte. dctÍ Li gee!. Ail-
/ikí, u)-{-!-en uQ e-e-n.t in»zni-o-ni4e_42ll

of uoon zo'n campe-Í)Í-i-e_ ook antno iz,

Ari- z&n n.u dz Doa4-d-e-!-arl »an een i5+
canpzl-r-Lie ?

* €.2 itr:nCÍ Ea-uael-{,a-{d tngn, lp.e/fnd/-
genoÍ.e-n,

" l'(-ond)tiaruzeA uc:ndÍ me-n nieL zo gattu

algeLnoobL

" De tup-eA-e. h"-LlÍ- »un de »ec/-.tt a-i)ct kan
cok naA pÍ-e-z}-en worul-en uitge-,5ra.e_td,

" #cL i,t a-a-n op zichzz{/. .tLaanrle. compe-

tLLiz, Loaanrloo.t men ni-pL tehae./Í- Í-e
wo.td"en )ngepa-tt -rn e_en andp-L e-!./La-{-,

Za a-{-,s u zi-eÍ z;-tl-a.n e4 genoeg Doo/L-

delen aen p--erï dz-zga-[-i)k^€- compeltLiz. en
moch-t- nen n-eL nieÍ genoeg mzn4en futne:t
ua.zm mokeJl, datt magan e4 nog 3 dl,spen-
-tcd)etpeLezl mzzdoen uan 32 en audpn-.

Daa,zom ilL !,s?;chL aan a/!2. »oz-t-ktLlets
én px-»oe-Íl,a-{-!.e-,2,s »an Qee-{. L)i-t- ge-e{. u

ap »oon diL e-L/Lo-(. »an j5 jaa,,z en oud.e,z,

Doe d)i- uóón 26 upzil a,,t, Aij:
/vl, Bon-thui-t H,lrlizAetoe.g 7 4 Nu te-!..27 j2

Als heÍ om vezekeren, hypotheken en finoncieringen goot

T. Töben
W.Wesselpad 1 te1 .2988

DRAN KE N i.{AND E L
annex &nznelanlcsl at íon

8ltlu*reewea G NES TELz Q362
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GESL WIT 1.

ROOD GEEL
M.K.V " t 29
BLAUWHUIS
DE WALDEN

E€€L Ar7
TRYNWAI,DEN
SPARTA '59
DROI\TRIJP
C.A.B.
D.T.D.
HAI,LLTM

GEEL WIT 2

1,7-28
17-22
18-18
L7-17
t7-17
t7-17
16-16
18-16
17-i3
18-13
16-i 1

1t'-29
17 -26
I 8-21
17-18
7B-17
18-i7
18-16
1B-16
19-16
t7-t4
17-72
1B-10

GEEL WIT B

HARDEGARIJP
AIIAAGWESTEII{DE
HÀRKB,IASE BOYS

BERGT]M

VEENWOUDEN

DRACHSTER BOYS

KOOTSTERTTLLE
TRYNI4/ALSTER BOYS

GEEL I{IIT
E'E-Qffi

GEEL WIT A

FRIESLAND

9€€L Ar7
F.V. C.
DRACHTEI,í

i{ARGA
DIO/OOSTERWOLDE

GEEL WIT D

T-1\IAAGWESTEINDE

OOSTERGO

BUITENPOST
BE QUICK
STíRHUISTER\TEEN

E€U Ar7

GEEL WIT E

9€€L Ar7
ANJTM
OOSTERGO

DE LAUWERS

v. c. R.
HOLI^/ERD

GEEL WIT E 2

HARDEGARIJP
qUL Ar7
F8[EDS'BOYS
TERNAARD
DOKKUM

ANJI]M

L5-28
15-22
t6-21
t4-L6
L6_L4
1s-13
t5-12
16-11
16-10
L4- 5

4-7
4-7
3-4
4-2
3-1
4-1

5-B
5-7
4-3
4-3
3-2
3-1

5-10
5-7
4-5
t+-4-
4-O
4-O

CAMBUUR/LEEUW.

9€"U til7
iIEERENVEEN
NICÀTOR
DE WALDEN

HARLINGEN
L. S.C.
FRANEKER
1,].z.s.
OSI
HALLT]M
DOKKI]M

GEEI, I,'IIT 3

AKKRI]]VI

L. S "C.
BÀKHUIZEN

9€€L Ar7
G.A. V.C "

OLDEBOORN

RENADO

NICATOR
IRNSUM
BLAllI,/l{UIS
ROOD GEEL
H. SI\IEEK

GEEL WIT 4

)
1

2 8-12
6-9

2 4-6
2 5-s

6-2
2 7-2

2
2
2
2
2
2

2

4
2
3
2

2
2
4
2
2
4
4

ZWAAGWESTEÏNDE
BERGUM

TRTNWALDEN
HOUTIGEHAGE
BU]TENPOST
F"V.C.
FRIESLAND
OERTERP
DOKKLB{

DE

H.

IB

9€€L tiï7
WALDEN

OPEINDE

3
2
aJ

3
2
3
3
3
3
2
2
2

19-32
17-27
1B-23
19-22
17-t9
1 7-18
18-15
1B-15
18-13
17-11
18- 9
t4- 4

4 18-32
4 L8-32
3 t7-22
2 L8-21
2 78-20
s 18-19
5 16-15
5 18-14
3 18-13
4 18-12
3 19-12
4 L8-2
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Geel Wit t harl geli j kspel tegn kop
loper Black Boys verdÍend.
Geel WÍt wa-s de hele wedstrij d de
beEere ploeg, maar keek a1 na 6 min.tegen een 0-i arhterstand aan.
De Snekers die a1 3 seizoenen tegen
Geel Wit spelen maar nog nooiË haàd*.verloren gingen ook nu met- de rarlnst
naar huis "

Geel t{Ít 2 verloor uit tegen
Anna 2 net 3*0.
Niet veel serieuze kansen op
van St Anna 0è, d j"e ploeg d j.e
greep.

SinË-

de 3
ze ook

-___;È 3

={}'
1r
a

Geel I,,/it 3 verloor uj.t tegen ONV l.
De rustsLand was 2-0, de eindstand
t,-1
Cerard Brour+er maakte zij n renË. 1:ee
na enige jaren afwezig Le zíjn g*.-
weesÈ a1s voetballer 

"

Geel 14/it 4 was de enige p1_oeg ]ian ilesenioren dÍe deed h/aE behoorde.
De jongens van het 4e yersloegen FVC6
met 1-0 "Jan Kier,riet was degene die raakschoot.

Geel L/i r A komt sLeeds di.chter bi j
de tiLel. Deze keer was het Stien; A
díe met 4-0 werd verslagen.
Rudolf Metz 3x en Bertus Oud L x.

Yèor 6l u,s te
objectc.n staan urÍj umr o kloar.

Geel Wit ts was vri_j
Geel Wit C versloeg
4-0. AnLoon Kiewied
Dirk ïfetz en Erwin
1 keer.

1 6-3- 197 5

werd neL 2-0 gewonnen
GId brandde direkt a1
1os. Er kwamen vele
niets opl"everden.
In de 28- min was het
voorzeE van Jos Bulte
Jong die met een schi
scoorde.

VI0D C mer
scoorde 2 maal_,

vd Geest e1k

Geel Wit t herstelde z,{ch keurig
ten opzlchte van vor j_ge week.
De uitwedstrijd tegen Trynwà1den

Na rusE was het iàreer GI,/ die
kansen had en was het h,eer
Jong die er 2-0 van rnaakte.
Geel Iilit staat 5e met i6*1

met vuurwerk
kansen die echter

raak, uit een
, was het Jan de
tterend schot

de beste
Jan de

A

hof,el öe lonq
bondshotel
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cqlé-bdicu.t-darL:
or^- Seel

w geh"lp joa.- qe;lrr,rré,

'dr{*AoTx

Ook Geel Wit h,as deze veek beter
in vorm en zorgde evenals Gh/ 1
voor een 2-O zege.
Slachtof f er hras Rood Geel 4. In de
eerste helft was het Joop de Haan,
die met een enorm afstandschot
1-0 maakte. Na de thee was het An-
toon Metz die de stand op 2-A bracht
Geel Llit 2 staat nu derde.

Geel Wit 3 speelde ook in Leeuwarden
tegen Nicator 6. Verscheidene speler
lieten verstek gaan, waardoor leider
Frits KÍenstra het team moest comple
teren. EÍndstand 3-3.(3
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d parsoons a,ppartenentcn

het gehele Jaar geopendl.
In voor ca naeeizoan zcer gesehlkt
rroor- verenlg:lngen en vcrgadcrlngcn
tot t 2) personcn.

§fRArgryy66 5 Ef,re,eN. ïELt .r.rc?

dnoq istenij

Geel Wit 4 wist de 2e
rBngl.tj_sÈ: te behouden
Yan Frisia 9 ce winnen

plaats op de

.:oor 
met 2-O

klensËr-a F

Geel- Wit À lieE de kans op de tiÈe1
dit weekend liggen, door in Dokkum
tegen Dokkum A met 1-0 te verl_iezen.
Het binnenhalen van de Litel is
echter een kwestie van tijd.

Geei Wit B deeci goed werk door in
Bergum BCV op een 3-3 stand te houde
Voor G1,,/ scoonden: Dorus Metz, Roel
Spijker en A11ard Elgersma.

Geel Wit 1c yerloor van Ropta Boys
met 3-2.
Geel Wit 2 c was de eerste club die
Ko11um 2c op eÍgen vel-d de eerste
tegentreffer bezorgde, maar verloren
we1 met /-+-1.
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uw veÍíuat * speilalkl
dtild een twkeaenhedínà

VERI+d§R, VAM
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6gau.ttíT I varia
De vorige GI4I - krant kwam een week
later van de pers dan was gepland.
In dergelijke siLuaLies geef ik de
redaktie (JE) even een seintje, zod,at
de v/arme actualiteiten nog even ge-
plaatst ku.nnen inrorden. Dus ik zei
tegen Jan, ttNog even nÍet persentt en
haalde nog net naar Hal1um. Eind van
de middag, de boot. was nog maar net
aan op het eiland, hing Jan alweer aa$
de tel-efoon voor "II0T NEWSTT maatr ik
zeí al1een nnaar tfLaat maartt en legde
de hoorn rdeer op de haak. Het is niet
raoeilijk te raden wat er gebeurd was:
r{re hadden yan de rode lantaarndra.ger
yerloren.
Nu hadden h,e natuurlijk we1 eens
vaker verloren en dat r{/as al erg. maar
nu ook net nog met Z-l van dÍe be_
schuitbakkers verli-ezen, dat was hele_
maal verschrikkel j_j k.
Dus dacht ik "dat schrijf ik we1 in de
volgende Gi'/-krant want actualiteiten
zijn prachtig maar ze moet.en we1 posÍ_
tíef zijn. Daar kwam nog bij dat er
zich een incident (zoa1s ze dat noemen)
had afgespeeld tussen een niet nader
Èe noenen speler en de trai ner / coach.
fn de loop yan de week bleek dÍt maar
moeilijk uit te praten.
En oet dat in ons achLerhoofd moesten
we dan aantreden tegen CAB.
De opsEelling was hier en daar ger.ri j _

zigd en dat is a1tÍjd even urennen.
Na vij f m l ru;srl staan l/e a1 met 0-1
achter omdat CÀB de eerste de beste
kans meteen yerzilverd.
Jan Brouwer vindE die achterstand maar
niks en bi_nnen een paar minuten scoort
hij tidee keer. De toeschouwers die
j-ets meer moei t e hebben met hun toet j e
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Brandrl'aarborg klaatschappij
'Atr{ELAND' w"a. anno 1888
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dan de a1 aanwezige kijkers, moesten

nog een paar keer stevig slikkent
10 minuten Èe laat en dan 3 doelpuntr
missen.
Dat kan alleen maar bii Geel lrit ge-

beuren ! Na de rusL maakte Jan B zíjn
hattrick 3-1 en Wessel Brour.rer hió4d
de spanning er nog even in door zeLf
nÍet te scoren en we1 een PenaltY te
veroorzaken.(3-2)
Eindelij k r^reer de volle winst en dat

was inmiddels ook wel hleer eens nodil
hranL Hallums rode lantarentje scheen

ons al op de bleke billen.
In de week daarop kreeg het muisje
dus een staartje en moesten wij ons

melden bij het bestuur voor een 8e-
sprek. Nee, NïET op HET VLIEGVELD. . .

gehroon in de kantine.
Hierover kan ik niet Èevee1 zeggen,

dat is mij n1. verboden in de afge-
lopen ledenvergaderÍng.
Ik snapte het niet prec j-es, het heef
ieÈs met bedgeheimen te maken en daa

mag ik geloof ik ook niet over
schrij ven.
In ieder geval hadden ve die vergade
ring en Loen zei oomDirk dat we nu

eerst maar eens goed moesten gaan

voetballen, dan konden hle aan het ei
van heL seizoen nisschien nog we1

eens hreer praLen. En hre mochLen niet
degraderen. Dat ldas dus oppassen ge-

blazen.
In de eerst volgende kompetitíewed-
strijd tegen Blauwhuis u.it hebben dÍ
j ongens dat geI4,eten. Het is voor Gee

I^lit alti-5 d moeilij k spelen daar maar

nu scoorde Jantje Br. a1 na 15 min.
op een zeer geraffineerd voorzetie
net het linkerbeen van ondergetekend
Martin 0. liet na nog eens 10 min.
zien dat hij nog steeds een doffe
dreun in de benen heeft.
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En hoewel de Blauwhfister nog even
terug kwamen, tekende Arno M. nog

voor rust de i-3 aan,
Een doelpunt waar de keeper zijn
petje voor af nam.

Na rust kon Blauwhuj-s geen vuist
meer maken "

En a1s we nu dus achterom kijken,
dan schÍj nt het. r:orle lantarentj e

r+e1 heel ver weg 
"

He:rk Rcerners.

bg M#$tjwffiffir* "
It

iJe zi jn naar An;'um geureest te
voetDallen. De 1 e hel ft stona
Iru.rin np doeJ-, toen liet hij
4 r;aan jamme r q eno eq . [\naa r
"lardik dacht van: ik ben nu
kr,traad, an nu qa ik er ËËn in
schoppen.
i'jus qiardik rent naar het doei
en gaat vrij staan.!i j kri jqt cje ba1 en schiet hem
rlon i -

En dat uras de 1 e he} f t .

In de 2e helft ging het veel
beter. itl u cj acht nrardik van nu
ben ik uloedend " f n daar kuam
hij aan met de baf. Ien schot,,
bat,s die zaL er in, r'vtardik blij
iedereen blij.
ïoen kulam ,ftlardik rr-leer in akt,ie.
lrleer bats en hi j zit r.reer.\iu is het F-riso die schiet bam
zit.
l,'u is het Taryadi.
Hfj Ioopt naar het doe1, hij
krijqt de bal. En met een hard
schot zit de laatste er in.
fn ci e l"eider neeft nu een zere
keel

Taryadi Boelens.
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In no»olging »on dp- Í-enn),:»uun)ging

A,7.C, g00-L D,D, §eeL Aii- ook e-en

eige-n »!,ag onl»ettpen,

A"U-e !-eí/pn en (-ezez-t »on d-eze k/Lctnt-

kunnan h-i-e-naen meecloen, »an iong LoL

aurl. Berlult Qp.n), .,,sÍ-naks uto

e-Lgen onluenp unppenenl- Ít,sten Ne-'s pn

Burzzn, Aoj- zi)n d-e »oottt xta,td-en aan

de.ze tprl-tÍ^tiC ?

- u maakl uo on-ttte,tP oP 22n PaP)zn

mp.L cle- mat-en tB cn !'ij tZ c)n,

- mox)ncto-L 4 k!-eunen mogeJl uonrlen

gelruàl<t-,

maxinaa,L 20 !.eÍÍ-e.nl-ek-ens,

heL on-t»e-zp mael- clildz-Ok .i-el-a

npl- »oe-t-Lcil-[in Le makzn h^e-l^!,en,

ze)- op dz. achle,,tkctnL uu nclam en

arltte.t 
"

»óón m.aandag 23 apnil )nlz.»e-nen !,ii:

l'(,Donlhul.t Hoge nizda,teg /1 Ne-,:,

e-en detkunrl)ge ju4A za-l clz itlzpn-
d)nEe-n 4zoottrleLen. De tti-t-tLag

komí in h-ej- mp)-nunnz,,z,

a!-/e )nzenrlingen Mi)»en e-igenrlon

»an de », ». ]a-aL ML e.n oDe-/z dp- uit--
,sLag kan ilp-t- uorclen geco4/Lzópon-

d-ep-/?{l o/. gel2-t-e-loneettrl,

merlette-nke-nt »an d-e.ze k/Lont- ól 4n-
,sÍ-uu.,z-ó!-e.d.en zijn rLiei- uan dze-lnantz

uiLge.zloíen,

LaaÍ je- nignn »lag ,sbwk s unppetzzn !

P,z, De »lag zal uond-en on-thakl aqn

hz-í {,-e-g.a »an he-t- n-iarlue óe)26aa,
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KNVB-bestuurde
Zes bel j ij Cr

be1 ik Leo we1

r: tegen collega I

uij.f f even, dan

even.

Michels: Er wordt
dat doe ik ze7f,
wel.
KNVB bestuurder:
nou.

niet gebeld
of anders Ruud

Hoe heb ik het

Michels: dat regelen de jongens

zeJ.f wel, zeggen jullie maar JA
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