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Wawr I ttwtA--
frqens ei.nd juli uias net uleer
zover. qet nieuu:e traÍnersdurr
Fransisco lYl etz en J an de J ong,
aangevulo met Jan Dud gaf het.
sein dat er treer getraind dj-ende
te rriorden. Zeventien relat,iefjonge mannen uerden uit nun zomer*
perikelen getrokken om het luie
zweet erui.t te lopen. J an K ierrliet
uras er niet meer bi j, di e heef t
zicnzelf even op non-act,ief qe-
sLeId" Gelukkig konden larold
Kuperus en Andr'e de J onq in net
kader van de 0ost/ilest ontspan-
ning ureer ( gedeel teLi jk ) naar
huis, zodaL er sprake is van een
goede bezettinq voor net vlagqe-
schip van de vereniginq.
De eerste oefenuedstrijd uas
tegen Emmen. J ammer dat Rudo-i f
ÍIetz geblesseerd u;as, rL;ant velen
hadden nem hier natuurlijk nog
graag eens zien voetballen"
lJant uiteindelijx neeft hij dat
hier geleerd, i-iet uras leuk om
eens tegen profs en semi*prois
t,e voetballen en rde zj.jn 0oK
hee.l- mooi met nen op de fclo
gekomen. (Een rrledstri jdverslag
+ uitslag ei.ders in dit olad).
Vervolgens stond de Amelancj Lup
op het pr0qramma" Amelandia
neeft echter noq geen ecnte op-
volger voor J an Bruin, de goaltjes"
dief . Geel Ulit slaagde erin om
zourel thuis als uit met 3-1 te
uinnen, zodat, de eerste ouit uan
dit sei- zoen binnengehaaJ- d <on
uorden o

Vervolgens sloeq DïD Lost,errr;oLde
zijn tenten cp 0p Amelando Ien
tueede klasser die qraaq Z N tegen
ons oefende. De eerste iuedst,rij-,
op vrijdagavond met diverse
kansen over en uJeer, eindi qde
voor ons in een i-0 necjerlaaq.
Cp za|"erdag mocht Chris Eijpitra
met hun doelman Tukker *u"iraineno
fen keeperstraininq mei die
ex-prof keeper is natuurli ik een
fijne ervaring.
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Bp zondagnorgen 0?.00 uur nocht
DI0 met Ci:ris meeÈrainen. Euen
een bosloopje met als absolute
hoogepunt: oe K33pr En uit
eigen ervaring rreet ik dat eenbosloopje ret lhris geen fijneervaring is. Ca een Iang verhaalkort te maken, ts middaEs EronnenE,ij dus van DIG set Z-l:
De bekeruedstrijd tegen Broek-ster Eoys uas de eeritvolgende
serieuze redstri jd. UJi j nàOCenona uel rat van die uedstrijdvoorgesteld naar net werd eendeceptie. Die jongens moet jenl. geen schietkansjes geven oUoordat Gee] trit de orgànisatierat rond had uas het al 3_0lroor rtde Broekrt en dan is hetgebeurd. Treffer no. 4 bleefsteken op het bil van tdessel enis dus niet opgenomen in deuitslag noesel ttJesse1 hem k,aar-schijnlijk nooit zal uergeten"fn het ueekend daarop fraóden
ure nog tnee spurringpartners
yit Groningen en toàn uit naar
I:""chel1ing voor de eompetitie.Aluleer h,as daar dÍe troutgeschuit rrDe Rietr in gereedheidgebracht oÍn ons ver ,*g tebrengen en daarna ueer veiligthuis. Schipper Andries metzaonlief Beke aan het roer,
moeders rnee uoor Eoep en gezellig_heid en ergens onderin de schuiteen sehoonzoon voot koffie enbier.
Van ts morgens ?.30 tot 10.00 uururerd er gevaren, kof f ie gezet engezopen en het lrK urielrennen
bekeken" Na 10.00 uur nog gevarenen euen na elfven lagen ue onderde Brandaris. De selóctie gingop ueg voor een urarme rnaalËijj,de rest uan de groep verlóosdede tijd door uii eten te'gaan.Aan tafel verliep a]les nÀ.,urens. Echter het trio !rsudderlapI
( Bernie, Uessel, f Ou,àrO) 

-À.0
problemen met de rode kÍeur vanhet vlees. Bernie 1iep, strrry,sneed de kant jes eraf , hlesselu;erd er dankbàar van beroofd enEdrrard zat na het toetje nog teopereren op zoek naar iets eet_baars. Na het eten een fijne
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bosulandelinE op zoek naar de
tegenstander n

Dan in de eers+-e nelft een si:erk
Geel lrit dat, geconf ronleerd met
een onnodige achterstanC nag
voor de rust de zaakjes techtzeto
1-2 via mooie goals van Ïonro
en J an. Na cie rus'u eersi ook een
beter Geel lri'r dat cjan de greep
op de uJedstri j d verLiest en
blij maq zl-jn mel de uiieinde-
lijke 2-Z en 4 boekinËen§
Daarom begon de terugreis iets
koeltjes maar na moeders soep
en Studic Sport zal de sÍ'eer er
al ueer goed in. In Hoflum heoben
ze ons volgens mij vooïnii n0ren
varen en aan de pBr ging eerr
ieder voldaan near Suis,
De kater kuam een ueek iatsro
ïhuis tegen Dronrijp comineerde
Geel IIit de uedstri jd, i-Lleer J an
en Tonio die ons aan Éen 2*D
dikverdiende voorsprong hielpeÍrc
Maar na een omstreden +-refíer
kulamen de groen-tiÍtten toeh
ueer langszij en zij vierdcn
dit als een overuinning* Geen
slechte st,art van Geel ItJi t maar
er had besl"isf, meer ingezeten,
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x 0p maandao 21 ai;,!.r s tus uJas deJaarverEace::i; ,un onza vEra_nigi nq .

Van deze avonc z: jn geen echt
schokkende c:i::e: :e vertellen,
maar tuee za<_ór-, s::cngen eruitionze vri jui:i:.;::s.
Ten eerste uoic--:=t ieder jaar
moeili jker om oi _t verschillànde
elf tallen Leioers --e vinden,
I ees vri jwilligels , en ten iueedEtuordt de ploeg var, vij. juilligers
in onze kantiÀe ook s,-óeds kÍei_nero 0m beiden toch d:aaiende tehouden moet je als besEuut eenaantal impopulaire maat,regelen
nemen. ttjiet ideaal IVerder uras er die avono nog eenbestuursverkiezing. Jan van 0sen Meinte Bonthuii uerden beidenherkozen en voor de tussentijdse
vacature van Jan Oud uerd KàosÍvlolenaar (van LJilly) ber.eid ge_vonden zitting te nemen in nótbestuur. Aan hem zal_ het bestuureen kundig GLJ-man hebben. 

.
,x Het dorpsfeest van afgelopen

uJeek-end in Nes leveràe onzevereniging u,eer een financieel_voordeel op" DankzÍj onze dorps_feestcommissie Ën 
"àn heieboelvrijuilligers Ieverde dit dorps_feest ons +. f 2.000r- oFu Langsdeze ureg urït het beótuur alle

mensen die mee hebben gehóffin
bedanken.

ir( A11e accept-qirokaarten voor decontributie zijn nog niet bijde penningmeester binnen. triieen ieder deze zo spoedig moqe_lijk betalen ? Het liefsÈ roó"de herfstvakantie. BetalingeÀ-
moeten v66r 1S oktober binnenzijn.

* Voor alle 1eiders geldt het vo1_gende: iedere vrijdagavond zíteen gedeel t,e van hei bestuur inde kan tine om de cemp et,i ti e_zaken van dat uJeek-end te be-spreken. Heb je vragen ergens
?Yer, kom dan gerust 1angs. Uanaf20.45 uur.

Kard. de Jongweg l. Nes (Am. I

Telefmn 05191 2345

NES OP AMELAND
TEL. 05191-2296
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pavïl.ioe/l

krt rs oud.borestrard

EUTwBEDRUF 
T;nr i lder va n kt,

---- --
tevens verzorgíng gzra,trwer'lcea
en ta.xs,tLes

NES-A!{ ta].:2137 - 259L

-4-

Z-

rr\ ft2 -t

ÉN#fin.



Regelmatig treffen uij oP de
zaterdagmorgen smerige boxen
aan en daarom even het volgende:
in hel ueek-end z0rqen de lei-
ders of spelers ervoor dat de
boxen van het ergste vuil tuor-
den verlost, ook bi i cje box
van de tegenstander. i,l a de trai-
ningen dient dit oqk te gebeuren:
de box schoon achterlaten. Laten
uJe met zi jn al-l-en daar even aan
ule rk en .

0p vrijdag 21 september treedt
ons kersverse bestuurslid Koos
Hol enaar in het huurel i jk met
Catri-en de Jong. lJe rrensen bei-
den een fijne dag en veel 9eIuk
l-na

il( Tot slot voor een
vakanti e gaat:
veel vakantiepiezi

ieder die op
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geld en goede raad
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te1: 242r.

bo*1ing

amube mentsparír
Neó-A,tt , vE,RDEtcplED TeLt 237g
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Jou.a ï&LENT,
UJij heboen tegen Coslerg0 r-- 1

gespeel d.
Fl et uJas er neei erg hee+-, net
leek trlel een broeikas "Eerst stonden uie achter mei 1-0
Toen tikt,en uJe gce0 en maakte
Sander een prachtig doelpunt.
En toen stond het 1-1,
In toen rras het rust en na de
rust speelden uie zeer qoed'
In na de u.redst,rijd qr'-nqen ue
onder ce ciouche in onze
blot€ r r r r c

t 1 spelers, Paul-,

ZaLerdag I septembei' moesien
uie voetlalien legen Dokkur, i 1.
'ret regenci e rr aar u,e trckkan
ons er niets van ààir c

l{aar ue r.lerci en uJe"l- nat en rat
lJas ook niet za ieuk 

"ilaar verder ging alles goecj"
In in dB eersle nelft r.uaren ze
iueL goad maar in de tueede nel f t
uerd het minder i'net Dokkum"
f n ure l<r.r.ramen si jknat in het
kleedhokje.
f n toen henben ure ge douchi
en h:e kregen ook noq een r r...
fn uJe heoben met E-1 van Jckkum
qeuJonnen, Uii.

*v
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Er uras eens een kantine
tr,aar de club rr,at aan kon verdiene.
Bij iedere uredstrijd voelde men
zich er thuis
het k,as er gezellig, zelfs voor de
muis.
wlaar cp een dag, iedereen met een
sip gezicht
ulat E as er gebeurd, de kantine
di cht.
Hoe is dit mogeli jk, riep een ouu,e
getrouule
ik zou net een aardig leuk feestje
gaan bouu,e.
Zou trilly soÍns r . . ? dachten
enkele leden
Nee, riep er een, ik zag rm fiet-
sen, een poos geleden.
Ja, maar er hoort toch iemand ach-ter de bar te staan.
Dat is, riep een va.n het bestuur,
helaas van de baan.
lde konden er niemand meer voor
strikken.
Nour. dat uras op dat moment,, uel
even schrikken.
tíaar h,aren al die mensen gebleven
die Geel uit een k,arm hart urilden
ge ven?
De oud-leden met hun aanhang,
uaren die nu soms bang
om een klein stukje van hun leven
eens terug aan de club te qeven?
A}le mensen van nu en toen,
die zeidenr uE moeten er sat aan
doen
en gaven zich opr bij Ulilly van
de Lijnbaan
Baardoor de kantine ureer open kon

I

Aurtofreclniit / A
rïdArmela

Agent CITROËN'peuoeor

IEYE?NG - ONDeP{lo<Jb eer
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SI-EEP EN TAKELDTENST
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gaan
anders moesten
in een keet
bij de laatste
Peet!

ze hun koffie kopen

vri julilliger, onze

Ja, beste mensen hre hopen dat
dlt noodkreet gedieht U eens
aan het denken gaat zetten; hetgaat niet goed met onze kantine.
Geef U op voor een zaterdagmorgen
of BÈn zondaggedeelte, 

""ni t<oif ie-zetten, schenken kunnen h,e toch
al 1 emaal ?
Denk nu niet meteen dat U er het
hele seizoen aan vastzit, trlant
hoe meer mensen zich opgeven hoe
minder vaak U aan de beurt bent.
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eer? karip

Ívlaak iedereen u;arm in Uu buurt,
uraarvan U denkt dat die Geeltli t
ulel- een uJarm hart toedraagt, of
qeef U met ztn trrreeEn oP r ulel za
gezellig 

"

Bel nu meLeen: 20gg oi' een van
het bestuur die echt niet zullen
schrikken, dat U " o . . Geel"
Liit niet laat stikken !
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Theo Brouu.rer
5ip de Jong
Theodoor de Jong
Richard de Jong
Siegfried Kooiker
Jan-Dirk 0ud
tddy Pgog
Richard \relt,man
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1 I oktober
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l€RJ"À f.t§ vasTgetÍffiKLAN D --
Kameroen uas ongeturijfeld de grote
sensatie van rtàtia tg0' Uerrassend
ver ku.ram ook Ierland, alnoer.rle1 uie

a1 een beetje aan de Prëstaties
van dit Iand qeurend u:aren 11a de

furopese kampio"ntchappen van lgBB'
tr"rt' I erland is PlotsklaPs voet-
bal gek. ïuee jaar gelecien .ruas het
1anà er vcor net eerst bij oP een

fK, nu trlas de Primeur 0P een iJK en

ook a] bereikte Ierland
iàno"r overurinning de kuartfinale'
de vreugde uras e i oP het qroene
eilanO niet minder offio Dat is
tàch verbazinqrrrekkendals men rr-leet

cJat in Ierland nauueli jks ge-
voetbald u.rordL. De sPorten daar
zi jn hurling ( een. combin"l'1" van
voetbal en hockeY ) en Ljaer:-c
ioÀtÉaii (een maxlure van voetbal
en rugby). Beioe zi- jn tYPisch
Ierse-amateursporten. uJil je als
ler met sPort je geld verdienen
dan moet je overzee qaan voet-
ballen. Vàn de 22 geselecteerden
voetball-en dan ook 21 in de
É;ó;t.à- "n 

scl-rot,se leasues ( al:
i"ón Aldridge sPeelt ir' 5Panj")'
Toen ik zeL dat ik mijn vakantie
tijdens de lrK in Ïerland eou
doorbrenqen j-n Plaats Y?n in
Italie keek meniqeen rfl1J 0nge-
ioofuaardig aan Ien voetL:atlief-
hebber als ik reist af naar het
stri j dt,oneel of vol gt t'enminste
alle u;edstri jden thuis " ilmdat het
vanuJeqe het uerk nu eenmaal niet
anders kon gingen Catrien en ik
toch in juni op vakant'ie" l'latuur-
Iiik ging r,rel eÉn tv nr€e §

Toón ierland tegen Inqe]and
speelde verbleven uiij Precies
tussen öe rivaliserende landen:
in triales. DB volgenoe c:ag aan
boord naar Ierl-ancj krrgen liJB a1

een aardiqe indruk van hoe het er
in l'ret tanO van 5t. Falrick aan
toe rnoest gaan . DB vel e in groen-
uritte kleOij gestoken ieren vier-
den rje Puntendel ing Le gen de

Engelsen als een overu:inning '
Bió J ack iharlton uerd, alhoeuel
nij tngelsman is =n biiiftr geado-
tuàro aIs uiare het een Dod 

"
i/anneer Ierland voet'balde ulas het
stil op siraat. Dat ;rerkten ue

toen ierlanci tegen EgYPte moest
spelen" TV kijken in een Pubr t'e-
midden van da Ielen, dat uas het
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mociste, uas ons vertel-d. Ufj naar
een p ub, maar daar LJas qeen tv Bn
dus ook gBen vof k, Íyl aar rr.ri j r.noch-
ten Dij oe eigenaresse en haar
dochter in de keuken zitten. LJij
kregen de ereplaatsen, tussen
hen in.
ilet resui-taat, 0-C, uras te-Leur-
stellend maar het geloof in net
kunnen van de Boys in green uras
er nog vo-l_Ledig. l',J ederland !Jas
immers niet, in zijn beste doen
en zi j u;e.l_ . V ri j uel de hel_ e daguaren voetballiedjes op de radio
te horen. Qua tekst zijn ze
nauuJetijks beter dan uat ure in
l'ii ederland van de,.lavenzanqers en
Andre Hazes moesten aannoren,
maar muzikaal gezien konden deHollandse produkties niet aan de
f erse tippen. lylaar rr.rat rriiL je ook .Daar zong de nationale ploeer
older Ieiding van iack ttiharmiogr,
zichzelf naar de eerste plaats
op de hitranglijst. Hier nauueli.jks
bekende maar in de eigen lanogeadoreerde grootheden al_s de
ItJcIfe ïones, de Dubliners samen
!"t de Poques, de Dublin City
Ramblers en L arry lv1u]lan bezongen
de sporters in alle toonaarden.
De rrledstrijd teqen l,rederland
hebben ue in het afgelegen plaats-je ïuosist Dij enkele jàren Qe-leden geëmigreerde landeenot,en
bekeken. 1,la af locp dokeÀ uJe eenpub in, maar de daar aanuezige
paar Ieren hadden nauureLijks enigbesef van uat zrch in ïtalie af-
speel de. lrlel urensten ze ons succes
tegen'uJest Duitsland, .jeel_ anders
u,as een hal-ve u.reek Iater in ret-
hard, een aI even onbeduideno
plaatsje aan de zuidkust. Daar
u/as op die maandagmiddag u;erkelijk
de hele bevoLking samenqestroomd
om maar niets te missen van dehj-storische u.redstrijd tegen
Roemenj.ë. Arbeiders naddàn vrfj-
gekregBn r tr-linkels gingen eerder
dicht om iedereen in àe geJ-egen-
heid te stelfen om het duel Iivete vol gen.
Dat gebeurde ademlcos. De monden
uerden alIeen qeopenci om het
Guinness cioor de kel en te I aten
vloeien. De uledstrijd uras ander-
maal een tel_eurstellende verto-
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ning, maar de spanning vergoedde
vee1, heel vee.L. Af en toe ulerd die
gebroken aIs Jack Charlton ueer
eens vriendelijk glimlachte ,naar
de camera. De spanning liep 'op
naar een climax toen ïerland
voor de vierde keerr fiu zelfs na
extra tijd, niet verder kuam
dan een gelijk spe1, Strafschoppen
moesten de beslissing breneeho
Teleurstelling &,anneer RoemeniE
scoorder gejuich bij de doelpunten
uan IerIand. 0orverdovend uerd het
toen Pat rrPackietr Bonner de laatste
elfmetertrap stopte en de emoties
kregen de urije loop toen David
0rLeary vervolgens Ierland naar
de laatste acht schoot.
Toen Ierland tegen Italie speelde
zaten uij alureer in Engeland. De
teleurstellÍng uan het 1-0 uerlies
za1 ongetrrrÍjfeld groot zijn ge-
breest in Íerland, maar dat zal de
feestvreugde niet hebben gedeerd.
Uolgens gebruik stroomt het altijd
vol op het vliegveld in Dublin
b,aar de spelers traditiegetrouul
na een uituedstrijd trlorden uer-
trrelkomd. Dat zal ongetuijfeld
na het UK ook zijn gebeurd en
mocht het niet het geval zijn
get eest dan kunnen de voetbal-
helden zich nog altijd troosten
met de uretenschap dat zij 0p
bezoek zijn geueest bij de paus.
En uelke (p*t definitie katholieke)
Ier zou dat niet ulillen?

Koos {vl ol-enaar.
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De Oude School
aan de Rixt v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)
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ttSportiviteit qa?t bi j ons boven
3I tt, galmde AndrË de Verschrik-
kelijke voor de uedstrijd Geel-
UJit 1 tegen DronrijP 1 luidkeels
over de Noerdual. IFI bovengenoemde
trredstrijd ging de sportiviteit
uel erg ver, uant nadat DronrijP
door tu,ee blunders in de defensie
Geel t/it aan een comfortabel lii-
kende voorsprong had geholPent
paste Geel U,it, zichr u,aarschijnlijk
uit dankbaarheid, aan het stunte-
lige voetbal van de tegenstander
aan en toen deze laatste er des-
ondanks niet in slaagde zich ook
maar Ë'en kana te ereëren, reikte
de scheidsrechter de helpende hand
en offreerde de DronrijPsters een
strafschop. lYlBt, 2-1 verliezen zou
te sneu zi jn en Geel trit bleef net
zo lang gerommel in de achterhoede
etaleren tot DronrijP er niet mear
onder uit kon en kort voor tijd de
stand op 2-? bracht, AI rnet al een
bedenkeliik soort sportiviteit.
tlat di t laatste r op de voeLbalve]-
den steeds schaarseD u,ordende
artikel betrefto bood de uedstrijc
GeeI tíit 4 - Dokkum 3 heel tgat
meer, zourel kealitatief als kulanti
Latief . Ívlede daardoor b,as deze urec

strijd, anders dan de A-7 uitslag
zou doen vermoedenr geen ogenblik
saai of zelfs eenzljdig.

Dokkum 3 uas teehnisch stukk en
beter, maar ze kregen de uredstrijt
zeker niet cadeau. Geel ltJi t 4
bleef hardnekkig en sportief te-
genstand bieden an zodra zich maal
even de gelegenheid voordeed, zoct
ten de boys van Frans Ter Schure
de aanual.

Al na ongeireer 10 minuten opende
Dokkum de score via de jongere
versie uan Henk Roemers. DPge-
merkt moet uorden dat er aan dit
doelpunt duidelijk visluchtje zaL
maar zelfs de van het eerste
ttgeleendett PauL van de Haring,
liet niets merken.
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Voor rust voerden de gasten de

voorsprong oP tot 0-3 en gezegd
moet uordén dat de steken die
íoÀ*fee Geel UJit'verdedigers lie-
ten vàllen hier mede debet aan
tsaren. Dat besefte men uel dege-
1i jkr Í§aar er ulerd geen ofivar-
toàeà woord gehoord. Hoogstens
urid.n de slidings van met name

Paul en Arno1d rgat krachtigert
maar de laatstqenoemde sPreldde
daarbij zorn zonnig humeur ten
toon, óat de soms uat schrik-
achtíg teagerende Dokkumers het
graag voor lief DaÍBBBr

Na rust hetzelfde beeld: knaP
voetbal van de gasten, ueel in-
zel van Geel lrit 4, beide Ploe-
gen veel sPeelPlezier en. uosr
ó" Echeidsrechter een makkie.
Dat het tenslotte g-7 werd, is
alleen voor de statistiek van
bel ang .

Het zevende doelPunt vloeide
overigens voort uit een situatie
die rràt de toePassing van de
bul t,enspelregel betref t zeker
interessant genoemd kan worden'
Dokkuro viel óver links ËIàR r De

linksmidden Plaatste de ba1 dia-
gonaal o\rel het veld naar de
íechtervleugel. 0P dat moment
stond de linkersPits, helemaal
aan de zljlijn, in buitensPel-
positie. 0mdat hiJ niet ingreeP
in het sPel van de tegenstander
en ook geen voordeel trok uit
ziin buitenspelpositL9r urerd ex
niót gefloten. Geel ltlit-grens-
rechtér Johan Kieeiet vlagde
u.rel, maar legde zich na- qen korte
en ëorrecte discussie biJ de
toekenning \ran het doelPunt Dts€ro
Naar het ócheen niet helemaal
overtuigd, maar misschien rsordt
dat na Íeiing van dit artikel
anders. Ïo Oit verband herinner
ik aan het doelPunÈ dat tdim
[i"it op het f .k. in lrlest-Duits-
Iand tegen Ïerland scoordet 

-

&arbtJ fiarco van Basten duide-
Ilik i; buitensPelPositie stond,
*uà" evenmin ingreeP in het sPeI
van de tegenstaÀder noch voordeel
had van zijn Positie.
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Samenvattend kan gesteld rrorden
dat de amusementswaarde yan de

wedsrrij d Geel l.{ir 4 -Dokkum 3

aanzienlijk was, dat beide
ploegen de sportiviteit hoog
in het vaandel voerden en dat
eï voor de opmerkzame toeschouwer
nog wat te leren viel ook.

Frans H

Ubrua TArcNï ve,ÉvoLea.

ZaLerdag 15 september heeft e i
gevoetbalt. We moesten tegen
no0rd-bergum het was een leuke
p1oeg.

We hebben met 7-0 gewonnen en we

hadden een leuke scheid-rechter.
en we hadden geen tijd om te
wan anders haalden v/e de boot nie
Maar het was a1 te laat toen we

ons kaartje aan het knippen waren
toen vert.rok de boot net.
Dat kwam omdat we eerst verkeerL
zaLen en ik heb een doelpunt ge-
maakt met het hooft.
en de anderen met de voet" ult
van 1ex en van a1le andere spelerr
van e 1.
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