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Als u deze krant leest is waarschijnlijk
de na-compeiilie in Ce l-ste divisie
voor de helft k1aar. Dat wi1 zeggen
dat óf Heereaveen óf Emnen is gepromo-
veerC naar de Ere-drvísie. Een van de
tlree moet dan nog i+edstrijden spelen
tegen Nec en dan Ís op 6 julti bekend
hae de i:eide di.l,isiee i,slgetrd s*izoen
eruif rullen z:,.:n.
Precíes twee dageÍ !i:$i de .,-:anvang van
het Wereldkamp.'rtenschap aa1 dus de
compelitre in i\lederiand klaar zijn. De-
ze tu'ee da6en Bevefi ons even een adem-
pauze in ons druk bezet voetba.lleven,
**ant vanaf I -luni kun;ren we ons 78 uur
u1Lleven vercr de beeldbuis, exclusief
de verl.engíngen. Tus*en door wordt er
ook nog aa'rrdacht bc:,-*eed aan tennis
vanuÍt Hi"mbLrC*n, ffiàf.rï goed dat vindt
or:k plaats ilp gras" iiet za1 ons straks
gr*cn vor:r d* ogen rier "
De cornpetities in h*l àmàtËurvoefbal-
zijn nu ook zc hal-f *m iralf afgelopen,
mede doo:: heL i-nvceren van het fenomeen
periode*kampioenschap. Het za1 voor de
mëestË klassen eeri sï:-ukje exLra span-
nÍng hebben gegeve
4a, r.ras dit niet h

twee perioden r+as
uit en hopel{ft za1

rvooÍ: onze klasse,
Ë,.:val-, Met naar
spannlng er gauw

de KNVB ervoor zor-
gen dat deze klasse volgend seizoen ook
uit 12 ploegen za1 bestaan. Trouwens
de winnaar van de tweede periode,MKVt29,
promoveeude aligelcpen Hemelvaart-sdag
ock naar de derde klasse door de win-
naar uii 4b, de Sweach uiL Beetsterzwaag,
te verslaan. Dit houdt in dat er geen
enkele ploeg ui-L Leeuwarden meer in de
4e klasse zit.
Hoe zag trouwens her" afgelopen seizoen
eruit voor onze vereniging ? In de
eerste plaats was daar de samenwerking
met onze zustervereniging Amelandia,
r,raardoor er geen hialen meer in de
ontwikkeli-ng van onze voetballers zaïen,
We hadden zelfs na jaren weer een A-
junioren e1fta1 en gezien de resultaten
van dlt e1fta1 kunnen rre hoopvol ziin
voor rie aanvulllng van de senioren.--
Werden ze in de Najaarsreeks zo goed
a1s kampioen, in de \,roor jaarsreeks
werden ze ,Jft echt, De belde C_teans
voetbalden onder de naam van funelandia
en dus ook in de shirts. In het begin
was dit even wennen, maar de jongenszelf hadcierr daar het minste 1àst van.
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Geppy Veltman

Wil1y Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruyff
Jan Kiewiet
Rudy Bloem

Meinte Bonthuls

Jan Epping

Henk Roemers

Koos Molenaar

André Kiewied

Jozef Molenaar

Peter Former

Benno Former

Dorus Molenaar

ldessel Brouwer

George Molenaar

Wi11em Beyaard

Dolf Kienstra



Wat ieder jaar we1 weer een probleem
is om bij ieder e1fta1 genoeg kader te
krijgen. Vooral bjj de jeugd is dit na-
-uuur1ljk erg belangrlk. Gelukkig zijn
er steeds meer ouders die dit ook in
zien maar het f eit blUf t er natuurlil'k '
Voor de jeugd die in Leeuwarden oP

school zaL was daar Gerard Metz di-e

hen trainen gaf. Hij behaalde dít jaar
ook zijn eerste trainersdiploma en za1

aan het begin van heL nieur've seizoen
enige kennis overdrageft aan de ;'nrJere
trainers.
Verder nog twee kampioer:.en, l* ;'"'eten

de D-pupi11en en de CJ"'-jui'tiorerr en een

bijna kampioen,ons 2e elfta1. Sp'ortief
was het dus allemaal wel goed 

"

Aan het eind van het seizoen werd af-
scheid genomen van de trainer van het
lste e1fta1, Wi11em Kooiker. De jaren
dat h{j voor deze groeP stond mogen

sportief gezien goed worden genoernd.

De kwaliteiL was en is er wel, maar

tussen beide oren moet het ook goed

zitten.
Maar goed, laten \de ons blik maar oP

de toekomst !íerpen en dal- Ís in dit
geval het naderende fu.K. en natuurlijk
het nieuwe seizoen. Misschien dat het
toernooi in Italiö inspirirend gaat
werken voor alle andere voetballers,
maar a1s de afgeloPen EuroPa-cup
finales alvast a1s graadmeter moeten
dienen r.oor wat ons te wachten staat,
dan belooft het niet erg spectaculair
te uorden. Ondergetekende houdt het
dan niet 78 uur vo1, maar er is nog

hoop. Bestonden afgelopen duels uit-
sluitend uít zes europese c1ubs, waar-
van vier uit Italiö, een uit Belgie en

een uit Portugal, oP de W.K. treffen
we straks landen aan uit Zuid-Amerika'
Afrika. Deze zullen ongetwijfeld wat
meer ttswungtt aan het spel Seven , zodat
het niet a1 te slaapverwekkend r'rordt '
Mijn antwoord op de vraag of Nederland
kampioen gaat worden is dan ook NEE'

Brazllië dan ? Mlsschien.
De t!jd, in dit geval 4680 minuten, zal
het ons leren !
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'i' Nu h.et selzoen is afgelopen wl1 het

bestuur a1le vrijwillj gers en -sters
bedanken voc,r hun inz.et op welke ma-

nier dan ook. Ze wi-1 dit Coen niddels
een barbeque en we1 op vrí,jdag B juni
a.s" Een i.eder die hier voor in aan-
merki-ng kornt krijgt een uitnodiging'

'! In Ce vorig,e krant ( en ) heef t het a1
-;ersclieideile iïrerLen gelLaan' ruaar we

r,ril,-Len er nogmaals opi-'ijzen dat 1 'FJNI
de uiterste datrim is i:m zich af te
m,elrien. Dce ciit ul ts luitend bij de

secre taris ert n i-et bij -'ie ieieier of
traine:'. jiii voorirurnl misverstarlden '
Na deze riaf-um bent u hei voile<iige
contributie bedrag verschuld-igd voor
hel- nigu',re seiz()ell '
Eind juri, btlgilr juli kurrr u de

í,ccep1.Ë i rc, kaar L verrtachten '

'F Het ni eur+e seizoen staat natuurliik
alv;ee:- voor <1e Ceur en het wensen-
formulier ligt a-l.weer bij de bond
op tafe1. Ilel is de nedoeling dat
\^/e Eïet de voigenrie teams de nieuwe
cr:npet11-ie i.ngaan;
4 senroren elftailen.
1 A-junioren e1Í ta1.
1 B-junioren e1ftal '
1 C-junioren elftai.
1 D-pupilien e1fta1.
2 E-oupi1len zeventallen.

Het samenwerkingsver"band met Amelan-
dia bestaat nog ve1, maar voor het
nieur+e seizoen was het niet direkt
noodzakelijk dat er Yan een grote
uitwisseling Srah was. Zodoende
bluft iedereen onder Geel Iy'it voet-
ba11en.
Natuurlijk heeft heL bestuur naar haar
leden ook een aanl-al wensen. Deze
zijn een aantal nieuwe ieiders en
trainers. Een oproep in de krant
bl|kt vaak onvoldoende, maar mocht
u dlt gel-ezen hebben en u voelt er
wat vcor rre€tm dan kontakt op met
de wedstrl;dsecretaris : J.\dilman.
I,{e zu1len verder mensen persoonlilk
benaderen, \,ooÍ'a1 Ce wat oudere
jeugC. Mocht het voor 1 juli niet
lukken om al-ie teams rond te krijgen
dan zijn wi,j genoodzaakr om team(s)
terug te rr-ekken.
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+ In de vorige krant stond dat we een
shirt sponsor hadden gevonden voor
de pupi11en. Dit zal gaan gebeuren
in twee fasen. Dit sei-zoen de D_pu_
pi1len en volgend seizoen de E_pu_
pi11en. fn allebei gevallen is de
sponsor HOTEL DE KLOK.
Nieuwe E-pupi11en die nog geen shirt
hebben kunnen dit misschien lenen
of kopen b{j een D-pupí1.
Ook voor de A-junioren heeft zich
een sponsor gemeld. Eouwbedrí_lÍ Jan
Kooiker gaat shirts beschikbÀar
stellen voor deze jongens.

Voor nieuwe witte sokken kunt u
tercht bU F.ter Schure.

'k A1s u van gokken houdt kunt u voor
de komende W.K. nog een speciale
l,{.K"-toto invu11en. Hoe gaat dat in
zijn werk ?

U haalt bU J. van Os een formulier
en kruisl 4 landen aan die resp. de
1e, 2e, 3e en 4e plaats gaan bezet_ten. Per formulier kunt u 3 keer uw
voorspelling doen.
Dit formulj-er levert u uiterlijk
DINSDAG 5 JttN I weer in.

tdrro

l98g- wqo
l§i YorgÉLVr-ucr$Í

Het seizoen 1 gB9-1 ggtj heeft Geel
tri t turee jeugdkamoioenen opge-
leverd. De D-pupillen ulerden met
cvermacht kampioen in de najaars-
reeks en de A-junioren sloegen
hun sJ-ag in he+' voorjaar. Alhoeuel
niel onder de naam Geel lJit, vier-
Cen n0g enige jongens uit Nes en
Buren een feestje. Dat deden ze
in de C1-p1oeq van Amelandia, die
in het najaar zonder enig punf,-
vFrrliÉs de titel ninnen haal.de.

Vocr i:et eergte \!arsn de vertsach-
ti nqen hoogEesDa:rnen. Vnri g jaar
t ueede, e0ii het ran nu l ukk an?
Hel z.ae er aanvankelijk naar uit,
maar Geel" lri t kende een sterk Ver-
val en de uiteindelijke derde
plaais maq dan toch een qoed r8-
sultaat ulorden qenoemd. Rood GeeI
rrrerd de dui del i jke kampioen, Hal-
lum deqracjeert " Hef lueede dan?
!r'nrig jaar zeker r':iet. qek gepre-
sleerÍJ, z0u lret, ei dan nu uan
komen? Geel lilit" begon thuis met
aen 1-1 geli jx spel tegen de l-ater
kanrpicen [-'ambuu t/t- *euuarden. De
geelhemcien verlorer'! thuis a]leen
van Harl-ingen 3 í 3-a), uaartegen
uit 1-1 u;erd gespeeld" 0prnerkelijk
ruaren oe scores tegen Heerenveen
3: uit 5-1 verlies, thuis B-0 urj"ns
De ri,edstri jd teqen C SI 2 r,rerd ge-
sLaakt (overigens op dezelfde dag
uraarop het vierde de uedstri jd
legen Harkema 0peinde 4 niet, uit-
speel de ) ; 05ï kreeq tulee punten ir
mindering en degradeerde samen met
Dokkum 2.
Geel lli t 3 kende halueruege het
seizoen een opleuing, Het resultae
kras een zesde plaats met E punten
voorsprong op nummer 7. !pmerkeli-
uas oat hekkeslurter Sneek 3 van
de 6 punten pakte tegen Geel [JÍt.
Zeker niet onvermeld dient te bI'j-
van de 3-1 overtrrinning op de uit-
eindelijke kampioen Akkrum 2.
Hei yierde voetbalde voor de pun-
ten, doelpunten uel" te verstaan,
uran t Ci e uaren gel d uaard . Voo r
of t,eqen, dat naakte niet uiL.
Geel ulit kuram tot 128 (S0-ZA ).
Het doelsaldo u,as echter van door-
siaggeuende betekenis, urant door-
dat dat van de trJSlden nog slechter
uas degraderen de mannen uit Dam-
ulou de "

5

Er komteen weekdat u'm wimt
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GEEL WIX A

GEEL 1,'/IT 10-1 7
FRÍËStÀND-------2------T0_T6
F. \r. c.
DRACHTEN
WARGA

DIO/OOSTER\,{OLDE 2

GEEL WlT B

}]ARKEMASE BOYS
BERG,LD{

VHENWOLïDEN

DRAC}ISTER BOYS 3
KOí]TSTERTILLE
TRï}IWALSTER BOYS

BE QUICK

GEEL WIT D

BE QUICK
BUITENPOST
GEEL WIT
SURHUISTERVEEN

GEEL WIT Ei-

ANJL]M

DE LAII,,IERS
HOLWERD

OOSTERGO
V. C. R.

GEEL W]T E2

FRIESE BOYS 2
ANJLIM 2
DOKKU]r{ 2

DE STANDEN VAN

VI}i0,1. ELDERS

2 10-12
2 IO-9

LO- /+

t0- 2

HARDEGARIJP 1B-34
ZrA- À CFESTETN DE-- - - - --- - 

T Br 2B

lsJR -r-^--í.-^>\l'r"/4Í_tl::7,Tlxrrc,Yreeud
28-3-7 5

Geel Wit 1 boog 2-0 achterstand om
in een 3-2 overwinning.

In de thuiswedstri"-j d werd het alom
geyreesde Franeker was het de bezoel
die voor rust de toon aangaf en dit
lot uitdrukking wist te brengen
in een O-2 vöorsprong.
'l,iJ hadden zi"ch echter te veel inge-
spannen bleek 1ater, want na de thet
\{as het G14/ die nog niet uitgeblust
1^rAS ,

\,/e1e kansen vogden en het succes
hleef, niet uiL.
ucor 2 CW doelpunten en een eigen
doelpunt- van Franeker bracht Ghl uit'
eindeli-jk de 2 punten.
lJoordat CW deze uedstrij d i{on kwam
Black Bcys dat met 1-0 van WZS won
heel dicht bij de ti,te1.
{lee1 Wit 2 speelde een goede wedstri
tegen kcpl0per Nicator 4, maar ver*
loo:- heiaas met 2-0.

Lleel llit 4 won zonder rnoeite met
0-3 van 1,{arga. Voor rust 0-1 door
Àntoon 0ud. Na rusl scoorde Johannet
ií.l-ein nog Lweemaal.

Geel Wit B kwam a1 snel door doel-
punten van Dorus Metz en Roel Spijke:
op 2-0 tegen Friese Boys, maar toen
loas het afgelopen.
De Boys kwamen na rust door Gl,/

blunders terug op 2-2 (eindstand)
Geel Wit 1C won met 3-1 Yan ldardy C

doelpunten van lVillem Molenaar en
Walter Kiewied (2x)

iB-25
1B-23
1B- 15
1B- 15
i8-13
18-1 1

2 78-5

Zh'AÀGhTESTEINDE 10-18

GËEt-w-IT- -----T0:T3

9-B
B-6
9-5
9-2

9-14

9-9
9-B
o?

10- 5

9-10
9-4
9-0

DE C-JUNIOREN

IN D]T BLAD.

HARDEGARIJP 2 9- 1B
GEEI-WTT-- - --- -- 2-------9rï1
TERNAARD 2 9-17

GI^/ 2c. konden weer niet winnen en
verloren met van Be Quick met 4-7.

29 en 31 maart L975.

Paasmaandag 7975 Geel Wit A grijpt
het kampioenschap van de afd, D.
Dit team dat voor het vierde jaar
kompetitie speelt 1s nu voor de 3e
keer kampioen geworden.
Vier seizoenen geleden als C team
kampioen, als B team het eerste jar
2e, het jaar daarop a1s B kampioen
en thans a1s A team.

Geel Wit 3 gaat ook dit maal geen
kampioen worden. Nu waren er weer tr
weinig spelers, waardoor leider
Frits Kienstra weer moest bijsprÍngr
i{eL hiel-p weini.g. Verliezen met 3-1

I

blz 2E.
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Dit \,{eekend stonden er 5 wedstrij den
op het programma.
GI,{ l uit naar Dronrij p.

na een afwezig-Idi11em de Jong stond
heid van ongeveer 6
onder de 1at.
Voor rust werden van beide
enkele goede kanren gemist.
Het was Dronrij p die a1s eerste
de score wist te openen, 1-0.
0eke Broui+er voorkwam door goed
kopwerk een grot.ere achterstand.
De eindstand werd 1-1 door een doei-
punt van Piet Kooiker.
GW2 won 1n Leeuwarden van Friesland
met 4-2. Na een 2-O achterstand w;f "s

het Roel Nienhuis die 2-1 op het
scorebord bracht. Jan 0ud maakte
gelijk 2-2" Door een eigen doelpunt
van Friesland en een goal van Antoon
Metz kwam GW op 4-2.

GI4l 4 r+on met 9-1 van NicaÈor 6 en
blij ft op de tweede plaats staan.

Gl4i B leverde een prima prestatie
door met 2-l van Ropta Boys te
winnen.

Gl,{ 2c verloor in Dokkum met 4-0
van GW

het eerste
die al

G1,'/ l speelde de laatste thuiswed-
strijd van het seízoen tegen MKV 29
Na een matige eerste helft die
gelijk b1eef, wist zich GL/ in de
2e hel-ft keurig te herstellen en
boven de middelmaat uit te groeien.
Het spel speelde zích hoofdzakelijk
op de helfÈ van MKV af.
Een kwartier Yoor het eind
Sip Kooiker die na een pass
Tjeerd de Jong 1-0 scoorde
Levens de eindstand werd.
GW heeft nu 2\ punten uit 1

GW B liet op eigen veld een punt

Dit jongste kompetiÈieteam
heeft het erg moeilijk in
jaar tegen de concurrenten
langer kompetitie spelen.

t9/20 -4-75.

liggen tegen Ko11um
De geelhemden kregen
maar wisten niet te

B.
kansen genoeg

scoren. 0-0.

maanden weer

kanten

r,{as he t
van

hetgeen

9 wedstr 
"

GI^/ C won in Damwoude van de Wà1den
det O-2. Johan Oud zorgde voor de
beide doelpunten.

cafA- &lbrt

"J*zrz/atq? e

installatiebedrijf - doe-het-zelf - zaak

Pavïtjo€n

brtos ood.bores{rard»gg ti bowz

E0r,w6FDRur 
ryv i lde r v a 11 kil

-!A+- -- ------ -__
tevens verzorging gz.afwerken
en taxaties

NES-Alt te\22157 - 2r9t
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GI,f 2c kwam nlet binnen de 1i j nedat het veld van WT0C werd ulgu
GUl2 oe_fende tegen een combinati
tiW 3 + 4. Het tweede won met 5_Doelpunten van Antoon l4e:z (:x;
*Ian Kienstra en Di rk Kooiker.
ju" Kiewiet passeerd e zíjn broeFoppe en wist daarmee de"eer vocombi-natieteam te redden.
''ra /a1Lt)//-/ -tA.-/).

III) en Gi!- 1 hadrj en rie eer om de
;;ef-itie van de Le klas A KI,IVB acluiteii. f n de L,C. siond her vr,r.:n zeer matige wer-l ,stri j d, \,caar.voDr rust nieL rverd gescoo.r.d.iia rust nam DTD de teiaing 1_0,"in de voorl-aaLsle rni.nuut *ru he1Barend Fioo j,ker die de geli j kmakcjn kcpte 1*l 

"Ceetr Uir I eindÍgde op een 5e pj:net 22 pufiten.

DERVSADV§Ëffi
@t
Ws-&

T. Töben
W.Wesselpad 1 te1.29BB

Naa.st Gl{ l kwam alleen G[/de wei, het verl-oor irelaas
ven (c,.i lurn 2c.

2c n0€
met 9

Ivm werkzaamheden kan leider TieBce-lens de j ongens n j-et rneer begl.er den en z,;ek t GW naar 2 vr i.i_wr1l.j-gers die het t,i,J 2c team de,ste ] *"dstri j den naar [i un tegen
s Landers kan ver! 0eren .

19*5-75

CeeL Wit 1 ve::overde
Ameland-'Cup 

"De eerste wedstriid
t-l.

opnieuw de

t e Ho 1lum !Íe

De 2e wedstrij d, thuis, pakte ieanriers uit. Na B minuten was hetRudolf l{eLz die 1-0 scoorde.
Arnelandia 1i et het er niet bi j zen scoorde 1-1 na rust
ileze tegen t ref f er maakte Gl,{ wakkreï] 5 rninuten na de tegentref f er,rlet Jan de Jong die Z-t maakte.liet was dezel"fde speler dÍe de eistand op 3-1 bracht.
Scheidsrechter was: paul ï4etz.

fn de kompetitie *-erden Ce volgewedstrij den nog gespeelri:
fleel Wir B - I{olwerd B 0*0Ceel Wit 1c - Ternaard 1c 2_ABuitenpost 2c - GIl ?c g-0
ile_nog t0 jonge 2c-jeugd geven wavclgentl j.:ar meei' kans. 

.-

§eid en goede raad

van Heeckerenstraa.t L2, Nes_Am

tei : ?-42j.

ho*ïl*g

amube rnents par"h
Neg-A,t4 , vERoetgÈAD Tet_t 237g

DRANKE N HANDE L
ànnex &aznetanlcstai, ri

8AI.LÍJI,1ER,Wé6 6 NEs .rELz 226Q.

crde brarydi.g,,
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Wrgr U,
.dat dit de laatste krant van het
zoen is.

.dat we dit seizoen 3 kampioenen hadden.

derde zijn geworden

laatste kranten de stukjes
heeft gemlsl.

W6L.WIÍ 4 vA(lA I

./n--

I í""i4
t' l.*'2 i__-Y

Het seizoen zit er weer op voor het
eerste. Na een korte eindsprint zij
we geeindigd op een keurige derde
olaaf<

Helaas ap grcte afstand van de kam-
pioen, zc;daL voor oils en publi-ek
de spannÍng er al g,auw af was 

"

Wat dat betreft een heel verschi.l
mer vorig jaar. Toen bleef het
lang spannend en dar resulteerde
ir"r meer publiek, meer kranlebericht
íneer f o i-ots van .Joop en Wessel en
Wiilern rege-Lmatig 0p de rad j,o.
Di-t seizoen was her rond Geel I{it
war- stil-ler en rlat was helaas voor
sommigerr het sein om dan binnen
cle gelederen wat- aeer te Praten.
De zaken eens goeri doorspreken is
prima, maar a1s e:r dan af spraken
gemaaki worden dan moet je je daar
ook aan hcuden.
Dat- is dus ni"et gebeurd en dat is
her=i j ammer: yoor bi j vooi:heel d de
trainer l{i 1 lem (ooiker .

Die moet zich volgens mij de l-aat-
ste maanden we1 eens afgevraagd
hebben waarom hij nog zoveel tijd
en energie aan ons spendeerde.
In ieder geval wll ik l{ii1em hier
nogmaals namens de spelers, be-
danken voor zij n tnzeL.
Persoonlijk hoop ik dat He van de
nieuwe lrainer, a1s heL op een
trainirigsavond weer eens stormt,
hagelt, regent, sneeuwt en vriest
terr,rij 1 rie helf t van de lichtmasten
het af" laat weten, ook eens een
avondje ijsvrij kri.jgen.

Nu eerst nog even de laatste compe-
titiewedstrij den.
Thuis tegen Dronrij p konden we
onze fans niets laten zien. In een
bar slechte wedstríjd verloren wij
meL 2-0, En dat terwij 1 ue ons
geen degradatiezorgen meer hoefden
te maken en cius vrij uit konden
spelen.
Niet goed voor de P.R. dus.
Dan uit naar DTD. Die jongens hadde
nog één puntje nodig om niet te
degraderen,
Helaas hadden de Jelsr:mers huiten
Arno Ir1o11 om gerekend.
Deze mooí weer -en rnooie meisj es-
spel-er gaat steeds harder lopen
','-l zahnig weer en blonCe zíjLijnen

.dat ons le elftal op
kampioen is geworden

.dat de D-pupi11en in
gevoetbald.

.dat zij daar

.dat U in de
van Frans H.

Schiermonnikoog

Kerkrade hebben

.dat de redactie hem hiervoor aan het
jasje zou trekken.

.daÈ hij deze nooit aan heeft"

"dat er geen 35+ ers e1fta1 komt

"rlat er op 4 juni in Hol-1um wordt
gevoetbald om de C.Wijnberg beker.

. dat

. dat

. dat

. dat

dir we1 35+ ers zijn.

!{e er geen nieuwe vlag bij krijgen

er maar 2 inzendingen waren

we deze bewaren in het archief

"dat we volgend seizoen B e1ftallen en
2 zevent-al1en hebben.

"dat er op zaterdag 28 juli en 4 augus-
tus om de Ameland-beker wordt ge-
streden "

.dat het
gradeerd

4e elftal- net niet is gede-

.dat ze op heL doelgemiddelde er in zljn
gebleven! (-28)

. dat
lUkr

. dat

het trainingsveld een vroestijn

er nieuw gras op komt

.dat dÍt de eis was van Frans 'K. om als
trainer te bl{jven.

.dat U straks 78 uur voetbal kan kijken.

.dat wij U daar veel plezier mee wensen.

t3

G(v"



ResuLtaLen eerste el f tal GeeI tJi t door de jaren heen.
jaar klasse kIass. ujed. !Éuo ge1. ve11. punten doelpunlen

(U- ( I

71-?2
72-73
73-74
74-75
75-76
ío- r'(

t t- (ó

7B-?3
7g.BC

BCI-81

BX-82

B2-83
B3-84

84-85
B5-86
86-87
B?-88
B8-89
Rq*0n

3 ru8
2

1

1

4 KI\UB

4

4

4

4

4

$

1 FVB

4 KI\JUË

{4

4

/)

4

4

4

4

14 12

18 14

22 11

22 1s

2Ae
18 I
18 6

2As
2A 11

208
203
22 11

207
305
2A6
228
223
225
22 1s

209

02
22
56
15
47
54
10

:i 6

?7
?s
7 10

83
49
69
., lfi lU

o fro
3 10

69
25
38

85 - 15

55 - 15

47 2A
En --J U é1.)

27-28
26 17

23 25

33 - 19

27 22

32 23

2D*30
?? 4 -JJ.r ltl

29*3s
?1 ?q

25 28

30- 3V

2s 28

23*28
sB 27

38-31

2

1

3

2

q

2

7

J

5

4

1'!

2

.7
I

I
I
6

10

2

7

24

30

?7
:?JJ

22

23

15

.J

24

Z:
13

3C

1oIU

16
1a

1B

1t

16

32

21
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Atrs een duvelt3e uit een doosje
scoorde hij voor rust twee keèr,
terwijl de gebroeders Brouwer ook
hun deuntje meebliezen.
Ruststand 7-4.
Na de rusÈ drongen ze nog we1 even
aan maar het verschi-1 bleef steedsin het yoordeel van Geel Wit.
Eindstand 4-6.
En dan de laatste 'nredstt:ij {i tegen
Trynwà1den.
Daarin moest
zet worden en
De Wàldpyken

n0g eyen wat recht ge*
dat hebben kre gedaan.

werden met 4*i weg-
geveegd.
En terwijl- vaderlref ïJs de Jong
alsactief trai-ner-coach afscheiri-
zonder-bloemen nam van Geel l{it.,
scoorde zoonlief Richard de Jong,
zijn eerste treffer yoor heÈ v1àgge-schip van de vereniging"
Dat eï' nog yele mogen volgen Ricahrd:
dat is goed yoor de vereniging eïl
het bl-ij f t in de f am j.lÍe. i

Dus twee rui-me zeges a1s afslr.lit-Íng
van het seizoen
Een zeer wisselvallli-g seizoen.
Goede prestaties door eindelijk
weer eens uit te winnen van MKV,
Blaur*huis en DTD, grote overwlnningen
thuis tegen dei{à1den tS*Z) en
Sparta '59 ( 6-1 ) maar de rerurns
leverden vaak verlies op en rian
wín je uiLeindefijk re weinig
punten. Met onze derde pla.ats,
zijn we dus kampioen yan de midden-
moters maar meer ook niet.
Laten we hopen dat het komende sei-
zoen meer spanning en sensatie
brengt, zodat onze tegensÈanders
weer met knÍkkende knieën in Hol*
werd op de veerboot staan te wachten.
En daar wil ik heL bij 1at.en.

Henk Roerners.

GEEL I,ITT 2 _ NICATOR 3 3-O !

Smitje het skoort
jaar moet ie toch

WrÍÍena {Auikeu s*opb als txaïne.n
Zaterdag 12 rnei, Geel bii t CIef endE
vriendschappeiijk tegen Drienerlc
uit fnschede' Ulillem Kooiker h'as,
zoals gebruikelijk, aan de zij-
lijn Le vinden. Deze keer voor
hel eerst sinds vier jaar niet
als trainer, maar qeuoon als toe-
schoutuer. ïegen Trynw8lden bekeel'
hi j vor,rr het laatst een t.,edstri jc
van het eersLe uanaf de bank.
l:JÍ11em Kooiker uas al anderhalf
jaar ieider uan het eerste toen
het bestuur aan hern vroeg of hi j
de t,raining op zich tlilde nsEEI''ls
kJiIlem kreeg een uleek bedenktijd,
ttl k had qeen ei:varing els traine:
ik wist dat, het, moeilijk LíoGr mi.
zou ruorden, maar met de nodige
literaLuur kon je het wel klaren
Het kras een kuestie van bijblijut
De boekjes van de trainerscursug
diej.k van hel bestuur kreeg zij.
nu al1ang achterhaaldft'
ïriIIem oórdeelt het voor Geel lJi'
mear a1 s aen I-tE- dan een voorder:
ciat iernand uit de eiqen gemeen-
schap de jongens van oefenstofl
moet voorzien' rtfen vreemde zou
veel eerder bepaalde jongens aan
de kant, hebben gedaann Ien trai*
ner met pepieren kan, mits hij
ambitieus is, ar mÉer uit halenrr
erkent lrlilIem K.ooiker. Hi i heef t
met het eerste elfta] ttriee t.otaa
verschillende periodes meegemaak
in de vierde klasse C had Geel
lrit het niet gemakket-ijk. fen
zesde en een schamele tiende PIe
uJaren het resul- taat uan een jaar
voetbal, ïn 4A ging het stukken
beter. Vorig jaar tureede en nu
derde" Uolgens LrJillem heeft dat
rrreinig te nnaken met krrraliteits-
verschillen, maar vee] meer rnet
de lange afstanden die GeeI tt/it'
moest afleggen, ttlJij roaren haast
no0it voor half drie aanu,ezig en
hadden daardoor geen uarming;uP.
Dat is heel belanErijk. Uaak
kregen u,e direct een doelPUnt
om de oren en moesten u,e er uoor
knokken om zelf te scoren. lilË
maakten 28 in het seizoen, za-
veeL scoorde Jan Brouuer vorig
jaar in zi jn eent;iet'.

, maar volgend
maar in de kan-tine.

Jaap seu 't ok en hÍj is volgendj aar or r e leider.

\di11em Kooiker

na 4 jaar voorlopig
even rustig aan.

r7

A11e vrienden yan Jaap



De technisch,beste ploegen in ACrr,aren in de ogen van UiÍlern deStseach en Friio, in 4A de Leauh,àr_
ÍuI ploesen (noóo GeeL ", rtKvi;--
.ï:t spel van deze cLubs ligt óàeftrlit .beter, oordeelt de vertrek_kende trainer, die zelf ookjarenlang in het eerst" àrftalspeelde.
H:! vorige seizoen uas absoluutzijn mooiste. Lang deed-Èeet tditmee in de strijd óm het kampioen_schap, totdat lnuis SC Joureuerd verloren. trflIs u,e toen opvolle sterkte uraren get,eest had*den rse goede kansen §enaàu Uon_nen ure die dan stondèn u,e nogmaar een punt achter. Het vol-gende jaar dacht het bestuurdat u,e ue1 even kampioen ioudenrrlorden. fiaar ik raai<te tseekarakterjongens kuijt: nnJr6de Jpnq en Sjors moienaarr clp
lgn kgn Je aan. 0ver dit ,""_lies is te licht gedachtn.
De derde plaats ,àn dit 5àarziet er mooier ui.t Oan OIe inuerkeli jkheid is. Het team ï,asgeen eenheid meer en dat heeftt/i11ern ertoe doen beslrit""
!*. *toppen als traÍner. ,it
heb de heslissing de 3ànqànsmeegedeeld na de vrieÀOsóhap_
p eI i jk e uredst ri jd tegen f ri si ain maart. Achteiaf 9ózien-hadÍk de knoop aI in d; ,iÀterstop
moeten doorhakkenÍ.
UJÍltem h,aa vrijuel eLke zater_d?e en zondag op het veld tevinden. nDat moet je doen, jehoort ue1 urat andeie r"iJórs entrainers zeggen, maar je uÍ]t het
Í:il-1]gl"!. i." ziJn morlverins.tutaarsehijnlijk zal trJillem ook inde toekomst de L,eg naar het veldb,gl uleten te vindén, de eàrstetijd zal dat zonder'*nigà-r""_plichting zijn. rïk UeÀ-ueI ge_vraagd 0m ueer uat voor Geel-lditte doen. fn de toekomst É"n ikdaartoe best bereid, maar zoalshet er nu naar uit ii"i-à"à ik
::I?!, "on, 

jaar niets. Het kloptoat rk .:r:k door Amelandia bengevraagd, maar op dat verzoekben ik niet ingegaan.

hcf,€L öe Johr
bondshotel

,,h€t wÀpen vàn Àm€LÀnö,,

nes - amelanö teL€toon oilgt-2ol(
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!
I il -: h"f kiI : kienst na
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----J. - F__!na ndweq
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voor al ur»te bo.lurea anta. vertourrrz
ob3ecten staan rsij uoor u kloar.
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tel' 22/2

Hawena
t472
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[ÍiI]em, bedankt voorje voor GeeI UJit hebt
al1es rdat
gedaan.
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Vrijdagmiddag 1B mei j1. vertrokvan Ameland het, motorichiprrdeRiet!t voor een belangrijIe missienaar het naburige Schieimonnikoog
Aan boord schipIer Ívletz en zi jnvroubr, de creu, bestond in zijÀ geheel uit de Fam. Kietrried uit guie
( Stuurrnan, matrozBn en sterrlardes_
sen j n De landingstroepen ruerdengevormd door De veLte Bot, Geel
ti t 1 , kaarters en bil jart,ers.
Ig3" troepen uolgden oà de Hs.ZiLverurind en vià [rJaEenboxgen.
Iïuziek van paulus en Jaap bracht
i?n prettige afleiding en uerderhielden deze stoere fui hun Ze_
nubren in bedurang rnet hier en daareen biertje"
0m 18.00 uur ujas Schiermonnikoogbereikt en al snel u,aran enkeLekampeerbserderijen an pensions
verouerd. Bi j de Uet,te Bo b verltepdi t. ni et, geheel vol gens pJ_ an o Dekceien, kippen, geiíen *-eL aL ht-rnstrcnt konden ze nog uel aan ÍnaarLegen de S.0CI0 man stert<e muggen*_troepen moesten ze het af1eggafi.
Jg.p r,reigerde Ër te gaan sf ÀÈen 

"r?5e kinne mien herseÀs Dtr ueL 0tvrete vannachtt!, De boel trierd inbrand gestoken en een andereboerderij werd verr:verd.
Daarna uerd het eiiand verkend enbesloten rgerd om na een slaapje,t s avonds ook de ïoxbar *"t in_houd in te nemen. Ook deze opgaafslaagde en ts nachts om 0J.CIO uuruas een ieder uJBer prssent. Be_haLve K]aas maar die kuam ietsi.ater omdat zÍ jn f iet,s in destrijd gesneuveld uaso
De- uoLgende dag bras er stri. jd opalle frontenn óe vette botlersvisten met hun eigen getiefdeeiland aan de horizon zichzelfnaar de overtrlinning. Harry sloegsr zes aan de haak en uas daar-mee topscorerg
De geeltritters hadden na de zu,areslag van de vorige rrond 

"un moei-zamE start. Tegen c0ncurrent Ter_schelling urerd gestart met eenPuntendeling (0:0). Uervolgensbracht Arno ons cje overuriÀÀinqop Schierrnonnikoog ( 1-0 ) maartegen ïexel. te góed verzorgddoor 0nze Joep, kuamen u.,e nietverder dan 1-1,

4 pereoons appartenenten

_ het gehele Jaar.t:e voor cn naeelzoen
voor-vcrorÍgÍ:cgen eutot t 25 personcn.
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Gelukkig scoorde Terschelling
ook niet tegen ïexel aodat een5-0 overulinning op Ulieland onsde beker kan bezorgen. [en ofi-mogelijt ? opgave, Terschellingging al" f eest vi eren Leruri jI íetpubliek naar huis ging t,e àten.Zelfs de suppertersctuO gaf hd
0p o fiaar coach Jcep haal àe Renrevan tussen de paien naar de spits*p*sitie en die leidde ons naar
gen gLorieuee B-0 overuinn5.ng.
De beker uJas voor ons6rs Auonds bleek dat oek d* brid*qers en de darters hun teeanstan_ders geveld hadcjen zodat àn.*overurinningskreten olrer het, gehei +eiland schalden en lezer, u kunt
begri jpen, u s nachts uras het caD_trum \ran 0ns. Restaurants en
snackbars werden geplunderd enschorre stemmen blaften 0ver hetslagveld"
ZondagmorEen kwam rflen niet meerin actie m&&r om 13.00 E&ren r^,i jer ureer* lïet de lopers e Joop,Bart, ïheodaor en Simon aange-vuld mpt, de ma jestueuz e z§,aan
Jan vaR der L. ulerd de estaf ette
met hinder.nis aluleer een ouEr_urinning vo0tr ons eiland. Bi j depri jsuitreiking uristen de Ame-landers niet van ophouden.
Schipper Fïetz startte om 1S.00 ur
urederom de motoren en enigzins
uitqeput, en dorstig aanvaàrden*ij de teruqreis. VfatUij Amelandontmoetten u,ij trde Siertt en fiergingen de glimmende bekers delucht in, symbolen van onzeglorieuze overuinningen die hier_bÍj voor eeuuig in d; analenbijgeschreven ii5n.

Internationaal Voetbal toernooiLandgraaf Limburg.
Vrijdaq 1B-S-1gg0r 8.30 uurboot vanaf Ameland, met l7 D1_spelers + I pers. begeleiding.0p de steiger in Holierd deDagage verdelen over 4 autors
:n_:"n bus je van v . d. líe y.
u. JU uur. Start richting Limburg.Als eerste stoppiaats i; gekozende lJoeste Hoeve bij Arnhem. 0peen .parkeerplaats een eindjeverder een sanitaire stop. Dejongens CIp Iinie in oe-ÉIs5es.Uoor de dames uerd een op"ningin de omheining qezocht tuaarbi jde jongens de ,rraàfrt hielden. Nogeven ravotten en ulat, drinken uiide enorme voorraad die Jan v.0sheeft me!genomen. Uooral Annelandsuater: citaat:rrldant in Limburgis het niet te suip"niii Ëinoeci taat .
2e ?!oe bij Leende. 0pnieuu,rsanitaire perikelen. brn àoo"naar Schaesberg en meLden op hetsportveld. Uan 0s uerkt allessnel en diplomat,isch Bf . O" jon_gens moesten even aan het grasruiken. Slecht veld, ,""-0" op_
T*rling. Ien bedenkófi5t t<:.3tenOetraÍner en bezorgde feIAer stuurt
!"t D-team de bué in. Op-Àrar
Epen. u,aar onze kampeàrbleroeriSstaat aan de voet van ;;-Vaalser_berg, in een prachtige vrija 0m_geving, 100 meter ,.í riviertjede Geul. Ons onderkomen ,à= eentrtiruar van rrritgekalktÀ s"Àur"n,zorgvuldig betegelde varkenshok_
I:1,,"n. ppgekna[re koei"n=t.tIen,Len doolhof, maar schoon, netjesen gezel1ig.
16.00 UUro uitpakken, b"einnenmet het, selecteren ràn-"iFt"r +
!:,nrleiding ouer Z ruimtes met
:*K t4 slaapplaatsen. Door JanKtenstra, met een taktische be-rekening in de hand, k;;;;; uea1len een bed.toue"r"ràÀ]-e*o op_maken en koffie.zétten. Xo.t"voetbaltraining op het bijgelegensportvel d. ïo en ure zouden ver_Erel<ken orn te dineren in [pen,
:1:!::_ t:e*l de af sp".àr. i;, 4Jongens zoek.

Henk Roemers.
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ïuee man zetten een speurtocht in
en vonden bij de GeuI, schoenen,
sokken, broeken. Na even t,e heb-
ben geuacht kuamen de jongens inzicht. 6ekozen urerd vood, èen op-lossing die herhaling uitsloot.
A11e spullen ulerden stiekem mEE-
genomen en in de keuken neerge-
legd. Dit uas tevens het laatsteincident, Heerlijk rustig gegeten
bij trJoeprt in Epen. Na dè initzet
+ aardappelen, patatr spercie-
boontjes, sIa, appelmoes en heer-Iijke vleessauaen u,as het D-team
volledig op krachten.0p naar
hgt 3-landenpuni;* Jammer, de uit-kijktoren uras al gesj.oten. U,iI1
Bakema stelt voor i.v.fit. zijn
45e verjaardag naar het centrum
van Uaals te rijden en de jon-
gens op i js te trakteren . tXi l lrijdt voorop, Afslag gemist.
Prachtige toeristische route
gereden, Ínaar geen Vaals en dus
ook geen ijs. trill verontschul-
digt zich met de uroorden dat dittoch ook uel leuk voor de kin-,
deren u,as. Tenslotte aangekomen
op kampeerboerderij ,tt Zink-
viool t jstt Bven voetballen ën
dan naar binnen. Zitten, drinken
en het iuerkuoord lslapent uerd
genoemd. 0m 23 uur u,as eindelijk
de hele ploeg boven.0m ZJ.SO;.
arriveerde naast ons een Amster-
damse voetbalploeg. Een hels
kabaal ! Het duurde tot ongeveer
1 uur voordat het uat rustig
uretd. Het D-team slaapt. Jetst
Feierabend und eine Halben
trinken. Het Brand-bier smaakt
uitstekend. 2.oo uur naar bed.
0m 2.30 Ur een dreun! Folkert
duikelt uit ztn bed! Vanaf het
bovenste bed op de betonnen
vloer. GevoIg hras Z gebroken
tanden en een ernstig beschadigde
onderlip. Uerschrikkelijk. Kin-
deren uakker. Eigenaat uit bed
halen en dokter be1len. Jan enl/il1em rijden met Folkert naar
het ziekenhuis in Heerlen uaax
hi j ui tstekend ulordt behandeld,
Het trlordt ueer rustig in de
slaapzaal. 0m 4.00 uur kornt
Folkert terug met enkele hech-tingen in de Iip. Hij houdt
zich uitstekend.
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tnkele leiders liggen trat 0nrrte ulachten tot 
"" 

-íe"r 
eent3e

=:n bed kieperd. om 
-à,oJ-ru" 

tgrnnen de Amsterdammers rdeBrrulakker. 8.00 uur 0pstaan en orbi jten, De dames uraren in vorrrer ontbrak dan ook niets. DE jp:n= spreken Folkert moeà in;ieven met hem meer Een team!Stralend uear, dus voetbaileneen Iaatste training. D,e taktibesprekingen zijn oËàoÀÀun' un
Jongens uorden opgepept. Naarsportcompl ex en .iraci-,tàn. VeIu,aar uij moesten spelen, rau erotveld, Hard en ueeL ;.;; in1,6 m..gebied. 12.00 uu"-ío"tOr.,:,.ijn ingedeeld bij-0"-rofg",
clr-.lbs;
s"v. Locfddorp l,f ,DId. rf tsuchfr:rst
r\1.

srvr Erke.
DLD Kolor
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fl§/lí PAssAGiERsDrEirBrEpB.%

REEWEG 4, 9163 GV

Te lefoon:
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informaÈie

NES/AMELAND

vertrektijden
en verdere

0nze eerste uredstrijd is tegenHoofddorp. Rustig sportief épejGeel l.rli t is ,.! [".pano*n , z enrachtig en te afwàcnlenJ, rocnkenden uij het spel U"pàfen. paquinel scoorde uit 
";;-;;verh,acbounter. Eindstand 1-0.-ïueede uedstrijd teg"À-Xo1onia.Niks spectacufài"=, -g""n creativiteit, in de aktieó ó:ó.

?:19" spel u,erd,àt trir*igeroFc Erkelenz kuam Oan 
=oÀt"'uit 

Du1an!.-0nze jongens Iegden na eerusteloze nacht nog aàrOig uratenergie in de strijd. coàà samespel achter en sneile counters.De vleugelspitsen deden-uit"t.-
Keno uerk. De achterhoede kuamvaak en verrassend goed mee naa:voren. Erkelenz beei zich stevirvast in deze uredstri jd; -;";;-;;,
te- nogal eens- in onzà buitenspeJyal. Een snelle counter-r.n de
?:il:?l=,,. rrrat een aoorurààr op_reverde die door onze keeper
I:?:Ii, . dig overieens ;;;-soedEoernooi stond te keepen, íi"t
Teer af te stoppen tdasr Jammern-1v ra

Even rust en dan de 4e uredst,ri jdfC Buchforst uit Keul"n-L*", inhet veld. Dnze jongens ,o"O"n opgepept, 0nze vrou,n eli jke ieiOinifluisteren de 3ongens-u"fiftenin het oor uraar door enkelen vanhet team met bloz*nà"-;;;;;" doczeer gemotiveerd het veld optrek.ken.
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Einduit,slag:
Bu chfors t
E rkel enz
Geel tri t
Hoo fddo rp
KoLonia

? punten
7n
3ll
2n
1 punt.

Het uerd een geuel di Ee kredstri jd
die bij vlegen echt ieer gced
voetbal apleverde. Creatiéf enstri.jdlustig. Zc kennen b,e onze
Jongens breer. Door de leiding,
verspreidt ousr het ue-Ld uerd hetelftal lr.ridt en soms hevig geëmo-ticrneerd aangemoedigd en ópe"-
ztueept . Ze werken aIs paardén.
Klasse ! 2-3.
Bekaf en door de uatervoorraad
heen *

Terugqekomen op ons ueekend-
verbli jf urerd de schoonmaak-
ploeg oestaande uit ttrlee zeer
genomineerde borstelaars, te
ulet,en i an en j an, aan het uerkgezet om net gehele D-team u,eer
enigzins herkenbaar te maken,
hetgeen met veel uater, zeep,
shampoo, sp0ns en borstel en
u;at gedonder met de muntjes-
automaat, prima gelukte. roen
ce dames aan de beurt uaren, rrerc
de schoonnraakploeq bedankt enzorguuldig maar vriendelijk de
cor.tcfie-ruimte ui tgerrietkt. VoI-
g ens Ui 11 uras ook di t l euk v0o rde kinderen.
De jonqens zijn bekaf en zoeken
ze.j-f hun bedderr 0Ë, Ze slapen
om 23. !0 uur. le gehele Ieiding
slaapt om ?4.Ci: uurö 0ok bekaf,Stilte. AlLeen jan \,/o Cs mompelt
nog uat vriendelijke, doch ofi_
samenhangende klanken in zinsIaap. Bakema droomt van kinderendie het leuk hebben, giiniacht
en denkt aan mooie Loeristische
routes die na iedere verkeerd
genomen kruispunt, spontaan op
hem af komen. Rustiqe nacht.
ZondagmorQen 7.00 uur. Cpsiaan,
trimmen, douchen r oFrtbi j t, klaar
maken en koffie zetteno !rn 8.00uur komen de jongens naar be-
neden en de eers E,e aktivi teiten
bestaan uit het kontroleren
van de dam in de Geu1. t4et ern-stige gezichten, geuichtiq knik_
kende hoofden en techniscÀ ge_
mompel komt het hel-e D-teaÀ terur
om te vertellen dat, de dam uei.
Dlijft zitten rnaar dat volgendjaar zeker hersteluerkzaamheden
verricnt zulfen moeten uorden.
0ntbijt en spieren losmakenn
Partijtje voetbal" Gespannen af_urachten. Finale!
1 1.30 uur. Vertrek naar Land-graaf, Bakerna rijdt achteraan,
dit i.v.m. de tijd, 1Z.sD Voei_bal-l-en. Spanning stijgt,. Eerste
y*d:trijd is tegen L_ónCon Boys.De jongens gnuiven of kijkenzeer belanqrijk.0p de midden_
s tip schudden de teams el-kaarde hand en na de vaantjes uit-rrrisseLinq is de aftrap] n* Lon_denaren in hun rode pakjes spelenfej-, doch beheerst en ,ii"nde1ijk.

Dan naar de grote tent ulaar een
uarme maaltijd u;ordt gebru5.kt,.
ïgruq naar de boerderij, lril1rijdt, vocrgp " Afslag gómist.
ldederom eÉn prachtige - toeristischeroute Bn Ieuk \Jaor de kinderen "aldus Beker*a* Hel veruíeqa #e Uaà.r..-serberq kordt er gesto[t en sroraÈde rest te rroet afgeLegdn De
Lírouu,en nemen de autof s mBEe Daarde ri-rnboe, auer door \ree in be_
slagganoffien ueiLand=n efi iangssteÍ.Ie .dÍci-rtgegrcei-rje hel.iÍn{en,u:ordt de beerderij breer opgeiocht.
N a een i ,js ce vaR ir1l" L en avond_eten rrsoriJà Í:i. ouerJ-eq qepl-eegdn
tmcjat het zrrlembad voi voetball ersliqt sordt er gekozen voor een
avont,uur rond, langs en ev.entueelin de Geui.. Hier ontstaat hetplan tot het bouryen uan aen stuu_dam. Er rrjordt geurerkt aIs vol-leerde vakluio Uan heinde en veru,orden stenen en takken aange_sleept, uaarbij de meest uiteen
Iopende gedragspatronen zich
voordedeno En tegen het invallenvan de duisternis k erd er dan ookmet gepaste trots, vanaf de oevervan de Geul r Eekeken naar eenperfect teerkende stuudam, met, eenverval van cao 40 cfir dió in detoeksmst de braterstaÀO in Zuid-
Limburg danig zou kunnen gaan
beSnvloeden" [vlet natte pa[kun,gcoie oEen, rode oren en u,angen
yan ins;.inninq en opu;indingr Eí€r-den öp oe terugureg naar de boer-
deri j de t,echnische en bouukun-dige zaken nog eens goed door-
E esp rok en .

Edel

.-



Het is e&n rustige sportieve ued*
strijd met af en Loe echt goed
voetbal, 0-0o
Flet rr:de kopp*n komen de jongens
uan het ve1d, Het is bloedheet.
Even rust. Dit geldt ook voor de
stembanden van de leiding.
Tweede uedstrijd is tegen UV
Rhelico uit Beesd. Geen moeilijke
wedstri jd* ide u,aren iet,s sterker
1-C.
Derde ruedstri jd 'das LIV Drachten 

"Drachten uas een sberke,F10eg.
Dat u.,erd moeilÍ jk ! De Geel*líi tters
toonden e*n q*u.relciiqe inz*to ïech*
nísch hJaren Be ulat rninder !ïaaï
onze vsethaldrÍf 't i:-i.*l.d sns stmarrris
Toch een ongelukkig doelpunt tegen
U-lo
Een gesprek met LuncJens 1eÍding
levert een uitnsdiging CIp esn
Hemelvaart 1g§1 in Lcnden te
komen spelen ! LrJie rrreet !

Laat,ste uedstrijd íegen Sc Voor-
l and ui t $i ernem " lli t, h,aÍ,en een
sLelletje vuitr"l-akkeno H*nds-
brutaal en aanstellerign Uoorland
stond bovenaan en uri j uJaren er
op geL:rrand cri E e te pal<k rn. Geel-
Uit sp*eld* de st,*rren rí"ën de
herne-L en saven alles tsat ze had-
den " Cnze J"eiding sflond rxet het
ztrreet in de handen an de stem-
bamden uierden daniË op de proef
gest,eId. JaR van 0s eond vxBSe-
1i jke termen de lucht in. ÍYlen
vreesde uo0r zijn geaondheid.
De niet voor zrn taak berekende
scheidsrechter liet aich zelf door
Vooeland uitrnaken voor klootzak.
Het vuile en agreasieve spel v an
Uoorland bras onze goedÍge jongens
te gortig, 0-1n Jammer, Einde
toernooi, Folkert u,as niet meer
te houden en speelde even meeo
Gretig rnaar vo0 rzichtig.
De jongens tgorden bejubeld. De
trainers getroost en Van 0s uordt
door de Dames uit een ztíarg de-
pressie gehaal d. Kom 0p ! 3e prrjs.
FrijsuÍtreiking in de geote tent,.
Uitstekend resuLtaaË van Geel-LrjiL
D1 "
S tan d: ',lrorland

Drachten
Geel UJit
Rhel i co
London Boys

I SPAR. SU
de beste It

4-8 pnt.
/+-6 pnt.
li* 3 Fnt .
**2 pnt*
4*1 pnt *

InÍormeer vrijblijvend oÍ' kom eens

Rixt van Doniaweg l4 NES
tel.05l9l-2608
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Met elkaar. Voor elkaar.
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DANCING

L,OE LI CS{ï-goE [ 'f
§rRANH^íEG 4I NË6

&ae

Als een Dif,' - ??-r! aanuoerder
rÍan oe De<3: _- ontvangst. Hi
kust de Di_,s =- ce Deker gaat
hand tc: ia^c. j I Voorland u,or
uit,gejourrr::..: ce overige elf
taI1en. f;en -:- ae bent, de 1a
st,e ijscc ?. in oe auto, recht
streexs naa: -ojuerd. Gelukkig
gezichLei t: _. !? jongens. VoIà
ning bj-_r:= -=:cit1Qo Even stop
bi j Arn:-' e-. ----=: en drinken en
ïr,eer je a!:. in. Bi j Zwoli e uJo
ÉI geb=-: :aa: il aqenborË erf er
missai-,,=: -:g esn iate bool isi'.eiaas. ï:?o ',r.;slBrman rrrordt vt,:-lli.r: ?- v)e rljcJen uJgËr.
Vo,:rb:-_ '.e;oel_ mcest er rJnor dr
bus ge:anK--,.r;olden. Geen benzit
s làtior. _ 3€Utuarden geen statit
Dpen. Ian Taai gokken en door
naar v . C. te y.
Uoor bi j Sriens st,opt,e de bus,
lleen gasoj-ie meer. In de bus g:
een gejr,i_cn 0Ë, Jan u.d. Kappe:
trck ce bus naar Bli ja* [i * hjesi
r,rel knipparlieht arhteraan. Baii,i:l knipperiÍcirtei'r vo0r" i.en
i--;i"ilenknipf.rerend konuooi. tddl
e.:cnL,e, giimlacirte trlat dromerie
en zr::L : rfrlat een team ! r,.
vnd.hley niet thuis en de pomp cs1ol. Verdomme, ook dat nog! De
maar slepen naar de steiqei uaÉ
de Amei-and ligt te ulachten, en
J.v.Cs in de zenuirjen zit, omdat
die vcoruit uJas gereden en \.,an
dieselgebrek niet afr,rist,. Ienpilsje aail boorcj, zingend in depolonaise over ue gaan naar Loren ule uo rden even Iaten opgeurac
doo r de thurisgebl even oudeis. Ljongens uordeÀ qeknuffeld en de
leiding bedankt. Ien fantastisc
uleekend I

Geel b'i t D1 :

ivlartijn
Idtrlin
lJillem-[dessel
Reinder
Iddy

Sip Boelens.

Ro b ert
Jan Di rk
Siprian
Boudeuijn
;oi-kerL
Pasquinel

Theo
!enË
lvlau ri ce
Floris
Bas
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C 1 Pupillen:

St " Anna
AMELAND ] À
De Wycke 1.s
Birdaard
Mar r um
Blij a

Van C1 mag r*orden
ze een zËe.r goeC
behaald.
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gezegd dat
resultaat hebben

9
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Veenwouden C

VVTC2
Be Quick C 4
BCVCz
ÀMELÀNDIA C

De CZ pups. z
nÍet tot hele
gekomen, maar
deze spelers
nog van zích

2 8 - 14
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7.- 3
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ijn dit jaar nog
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