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Als het eerste elftal wee:: lekker mee-
doet aan de top, heerst er vreugde alom.
En terecht natur:rlijk want daar gaat het
toch ail,emaal om.
Toch is er ook vaak leed en Can b,edoel ik
niet de tegenstandez" met zijn sr:pporter-
schare,
Nee, er is ook leed in eígeri gelederen.
Bijvoorbeeld bij mijzelf . IiÍijn basispJ-aars
werd aan een ander gegeven. Vcor mi; een
onbegri-jpelijke zaak natuurl-ijk, ontroost-
baar was ik.
En des te beter de basís-e1f speeit des te
groter mijn verdriet, wani dar: koÍnt mijn
kans niet om te bewijzen dat ik nog niet
versleten ben.
Heel erg voor mij, maar dat is nu het
zgn. sportieve 1eed"

Neem nu Tonio Brouwer'. Kreeg di-t ;aar een
basisplaats in de vooriroede naast zrjn
gelouterde broer Jan, beciucht vocr zrjn
1e plaats op de scoringsli;si 

"

Zeg nu zelfz ZíL je geze-Li-g met de famllie
aan de koffie, treginnen ze ovetr 'roelbal
en dan vragen ze je waaron je jon5rere
broertje meer doeipunËen maakt dan jij I

Dat kan toch niet I

Dus als Jan scoort tegeri ïersche iij-ng
doet Tonio dat ook.
Tegen Dronrijp idem dito.
En a1s Tonio dan nog iwes k**r sccort
tegen DTD (3-5) is het far*j-ii*íeesr
kompleet.
Dat belooft wat voor de rest v;:n de compe-
tltie: ik zie de kopj*s a.r door de Luft
vliegen.
Helaas is er dan ook weer dat ieed.
Tegen Emmel-oord botsi Toni* i:rei de sras-
mat.
Resultaat: afgescheur*
Ce enkelbanden en ean
kuibeen breuk,dus geen
voetbal meer in iq90.

Tonic Br'"
Pechi.ogef

* I-L



Daa Harold Kuperus.
Een kleine botsing bij de Wàlden
De Èegenstander was er erger aan toe,
maar Harold had de volgende dag toch
een dikke knie: Gescheurde kruisbanden
en dus voorlopig geen Geel_ Wit 1.

Jan Brouyer, sukkelde ondert.ussen met
zi-jn rug. En dat verd ook niet beter,
dus ook aaa de kanL,
Alle drie spelers val1en voor mij in
de categorie ttoasportief leedtt.

Kortom in de afgelopen periode is het
eerste elfta1 getroffen door de beruchte
blessuregolf.
Een gigantische reserve-suppletie was
en is nodig om het schip varende te
houden maar tot nu toe is dat redelijk
gelukt.
Het een hattrick van Arno tegen Tryn-
sàlden en yan Francisco tegen Sparta t59
plus regelmntig een doelpunt van
Edrerd, André en Joop staan we na de
eerste periode mee boyen aan.
Dat is hetvoordeel van een bred.e selectie.

Maar helaas is het ltbredett nu a1 van de
selectie af.
We kunnen nog wel
en laten we hopen
blij fr .

stootj e hebben
het hier bij

Je voetbalt immers altijd r,cs voor de
1o1. En die 1o1 verdwijni r-l_À sneeuw
voor de zon wanneer het vrjfje geruild
ivordt voor gips, krukken o f .,,siot.herapi-e
enz. enz.
Goed anderen kunnen zich nu bewijzen
Maar van een faire onderlinge competitie
is zo beslist geen sprake,
En dat is toch de mooie en srannende
kant van het spelen in een eàrste elfta1.
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* De vakantle is voor'lri-1 , a1le ker-

missen zijn geureest en i{e gaan ons
met zr n a11en opmaken voor de weken
die ons nog resten tot de uinterstop.
Dit betekent voor de pupillen en
junioren het uit.spelen van hun najaars-
reeks, waarbij we zeker nog een paar
kampioenen kunnen .rr-.rvrachlen .

Bij de senloren i-igt dat anrier:s, niet
wat de kampioenen betref t, 'rvant dat
weten we rjog niei, maar rceer: ln het
uitspelen van liun cr:mpeli.L1e. We be-
doelen hiermee het vierrie el ftal. Door
blessures en afzeggingel in de andere
e1fta1len lijkt het erop dat ire genood-
zaakt zijn om dit e1fta1 terug te trek-
ken. De betrokkenen zullen zeker op ge-
paste wijze hieryan op de hoogte worden
§este1d.

* Bij de C-junioren is Henk Roemers
de nieuwe trainer geworden.
Te1. 2686 "

J, i,{ilman wordt },an deze j*ngens de
nieuwe leider,

* De tussentijdse Le«env*i-gader:1ng
z,al pTaats vlnrien op vr:i;'iiag 4
januari 7997.

* De feestavond staar gejl-Laird ciD zaler-
l---:_=---.dag iLjanqari l9l..

Noteer deze data arvast :

Het zaalvoetbal voor de l./addeneilanden
wat vorlg jaar helaas ni-el doorgÍng,
zal. pLaaLsvinden op 9 februari i991 in
Dokkum.
We hebben ons lngeschr-even met de E en
D-pupil1en en de B- en C-junioren.

Ons jaarlijks Kerstzaalvoetbaltoernooi
zal pLaatsvinden op 26 en 27 december.

We w111en vanaf deze plaats K. Molenaar
en C. de Jong, alsmede N. Oud en
D. Metz feliciteren met hun plaaLs-
gevonden huwelijkREEWEG 4, 9163 cv

ïe lefoon:
2001: inlichtingen
61íÍ: reserveringen
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ook ter ere ',':: :-=. ::::aakt,, want het was
zljn laatste cf:---=-= ..ecs;*rjd a1s
scheidsrechter. --a: '_ -: i. i-ar 'l ni3e huus)
is gestopt a1s f,i--:_st. I:sr jaar lang
heef t hij zij n bes: :Éc3.tr :i.: .;./edstrijden
goed te laten verloper , a.?.í iroor hem 1s
de aardigheid er nu af.ttlk heb teyeel ploegen geha, ;r.arvan ik
dacht: dit hoef t voor m:-j nr .ir-_ rneer.
Ze zien teveel negatieve ci ini,:n op t.v.
Ze zijn het nooit met de besl_..sing van
een scheidsrechter eens. l''laar een scheids-
rechter maakt ook fouten; hi,, noet in een
fractie beslissentt.
Jan heeft een merkwaardige ca:-rière achter
de rug. Hij had nog nooit ge,;cetbald toen
hfj jeugdleider werd. Hij had de d-pupi11en
onder zijn hoede in de tijd dat Geel l{it
nog beschlkte over het Wip '--. inn-busje.
Nadat Jan dat een jaar of, r.,iÉr",vijf had
gedaan maakte hij zijn debuur a1s voet-
baller, in het vierde. In li;77 behaalde
Jan zijn scheidsrechtersdipi,tna, maar hij
bleef eerst nog een paar jaa:: rroetballen.
Zorn tien jaar geleden beg,:n ziin eigen-
1ijke scheidsrechtersloopbaat.
Jan floot altijd de lagere seniorenelf-
tallen. Aanvankelijk \,raren ,je vedstrijden
van het tweede voorbehouder aan arbÍters
van de wa1, maar later kk,a,:::e;r ook de
Amelander flultisten hiervor:r in aanmer-
king. Bij het eerste traci Jar" enkel op
a1s grensrechter. Daaraan heeft hÍj toch
mooie herinnerlngen aan c,rei ehouden.
Hij vlagde tegen Roemenië, .f'ortuna Slt-
tard en onlangs tegen Emnen. Cok ging hij
mee naar D.T.D. Hij vervlng de geschorste
SSaak Kruize. Jan kreeg een complimentje
van een Jelsumer bestuursi--i ii : "*Iij bent
te eerlijk?r, zel de man l_egeji Jano die
nog om een andere reden dir u,1_stapje
blijft herlnneren. De benzi:re i.,,as ap zo-
dat de spelers rie laatste :r{-; ii,eteï moesten
duwen.
Orrvermij delij k was <1at jai :i i.: zoons
rnoest f luiten. Dat u,erd [i:rl: :-ii=t alti3'd
in dank afgenomen. Marlin ,.,:-s .,,.,oedend op
zijn vader toen hi;' tegen ir:rq1:m een
strafschop veraarzaakte er .,1 a;: de ba1 op
de stip 1egde. De onenigirei:*r iÍioesten ze
op het veld verbaal uitverj:re;r; aan de
l{illibrordusstraat was ciaai ïijcr geen kans.
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De Oude School
aan de Rixi v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)

PASFOTO'S
DIRËKT KTAAR

ttThuis mochL nlet over voeti:a"-Lien gesproken
wordentt, mengt Nel ziLch in lier- gesprek. Jan
zegt dat hij zijn zrsarrs nooal heeft bevoor-
deeld, waaraan hij toevoegt o-t ook Robert
we1 eens mopperde.
Jan leidde aanvankelijk ook we1 eens wed-
strljden van de jeugd, maar '3aar is hij
mee gestopt. Zijn verklari-ng: "Ais je de

groten fluit woi-dt je te st::eng voor de

jeugd. De jongsten rnoet je begeleiden,
niet fluitenr'. Iemand die di.t in zijn
ogen uitstekend kan is Johan ttPadde" Metz.
Jan zegt nooiL problemen te hebben gehad
met wedstrijden van Geel- ldit. "T1': ben

nooit aangekeken op mijn ftruiten, ik heb
dat Eenminste nooit bespeurd ' Het nadeel
voor Geel Wit is dat ik na zoveel Saar
precies h/eet wat een speJ-er doet " Dan

denken die jongens: hij moet ook aici-id
rnij hebben'r.
0p de vraag hoe hij eíLoe gekcmen is om

scheidsrechter te gaan v,'crden moet
hfj even nadenken. Dan zegi hij:
"fk werkte bij Sip de Jong. D'je was

scheidsrechter. Je praat er over en dan
gaat het automatisch" Paul l{eiz gaf
hier toen een cursus en daar noet j e dan
bi j zij n" . Sincisdien , irrniddels dertien
jaar 1ater, heeft Geel l'/it- nooit rneer

een nieuwe scheidsrechier afgeievr:rd.
Hoe kan dat? llier zil n gee ti cursussen 

'is de verklaring van Jan.
ttJe zou moeten pr:ober-en Paui ni-er weer
eens naar toe te lia-Leir. IYiaar -ii'- weet niet
of er genoeg animo vccr is, .k denk
haast van niet".
Gevolg is we1 dat niet alieerr r:p Ameland
het scheicisrechLersbestand ilr-astisch
terug loopt" Steeds n:ee:: oabevoogden
nemen, noodgedwongen" de f lurt 1--ei: hand.
Dan pas ondervinden ze aa:: iien ii; ve dat hr

bestaan van eeri refe::ee 'bepaaid niet
eenvoudig is. ttÀ1s ntensen ilrirrek irebben
zeg ik we1 eens: j e kunl een l:oek van
me krijgen, dan kun ie nei *oi'; 1eren".
Doordat er a1 zo veiri'i g schei dsrechLers
zijn zijn er al he1en=rel g*en offi.ciö1e
grensrechters.. Dai maaki. het er voor de
mannen in het zwart n-i-el geirrairkeii;ker op.
"Ik f looc wel eens "viat j-aat " Dan ieek het
net alsof ik op appèi ::eagi:err1e, rnaar dat
rvas niet zo. ik floot *lri lri*1 ee§s te
vroeg en dan was za 'r' sps-L:: ilaaad dat
t ie geen vooriieel kreeg " En ttai* 'ierrekte
buitenspel. hè. Daar krljg je een hele:
boel ellende door. 'Jp een -li-.in is nu
geen bui-tenspel meer, maar tit veranclert
niets. In een tr^,ijfeigevai vlagr een
clubgrensrechter toch. ,ls ur",r:dl gewoon

app. &ufl)
Strandweg Buren, tet. 2052
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NU met gezellig overdekt terras
oon de Sírandweg Íe Buren.

SPEClALITEIT
Pannekoeken vele soorten
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besodemieterd".
Jan stopt dus a1s fluitisL, maar dat wi1
niet, zeggen dat hij verloren is yoor
Geel Wit. Jan heeft twee jaar geleden
met. succes de cursus jeugdvoetbalspel-
leider gevolgd. 0p de vraag of hij kan
worden afgeschreven voor Geel Wit
antwoordt Jan dan ook gerustst.ellend:ttlk dacht van niettt.

K.M

sÍage,r'$

Schuurmsn
NE5.Am ïEL.20b?

kantine.

295,--)

ze op

7ffi

«

,'ïRAKS 3U

NESEAFE
N€S - nmEHND
o€rqr - 2760PenutswbA?e rlw'..x

fluitjesglazen voor in de

klein model magnetron (+ f
voor de
a. gehaktballen (nu lijken

tennisballen)
b. warme chocomel (ts winters)
c. sate
d. soep
e. etc.

dirk, sip, hein en rudolf terug naar
het vierde, óf Bart óf wij eruit.

tap-bier terug, is altijd koud.

ideeënbus op s1ot, iedereen kan je
verschrikkelijke goede ideeön
pikken.

tabakverkoop terug in de kantine (dirt;

v.d. Wereld aanvoerder bij het 4e.

(Hoe smaakr etc. ? ) red.

-'-
í"("?À\9

Aas- sanitpie
qrondbemaling
c.v. insö.

f;e**nverhour

,,Bnnr tYotENnaR
telz 2){l

Buren - Amelantl

t{illlbrorclusstraat 7

sluterjj r.ltnf,an del

ne6 - amalar"à _ 2ïL4]

onderlinge
Brandwaarborg Maatschappr.l
'AMELAND' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied

Bi3 ons deeli u mee rn de wrnst

Inlormeer rniblilrend trt liom een.

Rrrt ran l)ontawsg l.l \FS
tel 0,5191-1608

De long's

langs

oo
s9

Met elkaar. Voor elkaar.
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SraxneN
Geel l/it 1

De I{a1den
Geel LIit
Trinwalden
Terschelling
Read Swart
D.T.D.
Enmeloord
Dronrijp
L/arga
C.A.B.
Sparta r59

Blauwhuis

Geel líit 2

6iary»eN
Geel Wit A

Warga
Robur
Geel LIit
F.V.C.2
Harlingen
R.E.S.2
Rood Geel

Geel hlit B

Be Quick 2
De hiykels
Geel Wit
0ostergo
Dokkum
Trinwalden

Geel LIit C

Trinwalden
Geel Wit
Rijperkerk
v. r.0.D.
Trinwalster Boys

GeeI l,rlit D

Ternaard
hlardy
Holwerd
Geel ldit
C.S.L.
Marrum

Geel trr/Ít E1

Geel !íit
0ostergo
ld.T.0.c.
De Lauwers
Dokkum
Noordbergun

Geel WiL E2

Be Quick 3
Ternaard 2
v.I.0.D. 2
Geel Wit 2
Dokkum 2
Rijperkerk 2

B-12
8-72
B-12
8-9
7-8
B_B
8-B
8-6
8-5
7-5
7-4
7-3

7-tt
5-9
4-8
5-4
6-3
6-2
5-1

8-10
7-lt
7-7
7-7
7-5
B-4

B-14
7-12
7-L0
7-6
8-2
7-0

7-13
7-Ll
7-9
7-B
/- I
B-1

B-14
9-1 2

7-9
1-B
B-3
1_A

Akkrum 2
Geel [Iit 2
Franeker 3
M.K.V . '29 3
NicaLor 3
Heerenveen 3
De l,Ialden 2
L.S.C. 3
14,.2.S. 3
Harlingen 3
Joure 3
Hallum 2

Geel I,'Iit 3

B-15
B-13
B-13
8-10
B-9
B-7
8-7
B-6
9-6
8-5
8-3
7-2

B-15
B-1 1

9-11
B-10
9-9
7-B
6-6
t-5
7-5
B-s
B-4

6-11
6-17
B-11
7-lo
7-7
6-6
7-6
B-6
6-4
7-2
5-0

7-6
5-6
6-6
3-5
7-5

)

I

Frisia 4
Black Boys 2
Geel Wit 3
Dronrijp 2
St. Anna 2
Trinwalden 2
L.S.C.5
Zwaagwesteinde
Stiens 3
Rood Geel 3
Franeker 4
C.A.B.2

Geel Wit 4

Rood Geel 4
Houtigehage 2
Friesland 5
Dokkum 3
Bergum 4
Ttinwalden 3
Frisia 6
OerLerp 5
Buitenpost 2
E.V.C.5
Geel líit 4

gB
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Maandagochtend, de wekker loopt af'
Verrek, tt is a1 half negen, verslqpen'
Ach nee, het is ook zo, vakantie'
Dat is sowie zo al een Prettig idee'
WaL za1 ik vandaag eens doen' In ieder
geval eerst koffie zetten, krantje
erbij, eerst maar eens rustig aan'
Nadai ik de krant uit heb en de

koffie me de oren uitkomE, staP ik
op mijn fiets en rij lekker richting
Bureblinkert. Het is mooi weer en

a1 snel gingen mtn gedachten richting
Íoetballen. Gistermiddag was het
voetballen voor ons afgelast' Jammer

maar het was'niet anders. Dus Loen

maar naar het eerste te kijken'
Na een 2-0 winst en een nat Pak
schiet me steeds Tonio weer door het
hoofd. Een paar minuten voor tijd en

plotseling. En dan denk je als
àat en dat nou eens was gebeurd
misschien was het dan we1 anders ge-
lopen. In leder geval hooP ik voor
hem dat hij weer snel oP de been is'
Dinsdagochtend.
Wat een ge1uk, weer wakker geworden'
En inderàaad weer koffie, rt krantje,
rnaar halverwege de krant schiet me

ineens in gedachte dat ik nog een

training moet voorbereiden voor líoens-
dagmiddàg. Elke woensdagmiddag heb ik
Vincent de Jong weten te strikken
voor een ttlekkeret' keeperstraining"
i,loendagochtend .

Na wat boodschappen Le hebben gehaald
en een praatje met Jaap Moletaar zíL
ik allang weer met mrn gedachten bij
rs middags 5 uur. De B-junioren
hadden vii3 dus Vincent en ik hadden
het rijk a1leen..
Maar je merkt dat als je samen gecon-
centreerd traint en het weer mooi is,
een uurtje zo om is.
Het is 6 uur, snel naar huis, warm

eten en 7 uur zelf trainen.
Eens afwachten wat Jan (in dit geval
Jan 0ud, Jan de Jong is oP vakantie)
nu weer heeft bedacht. Nou dat viel
niet tegen, Peter en ik werden om en

om op de proef gesteld. Na een 5 kwar-
tier trainen en een kwartier partij
kwam ik besmeurt met modder en een

voldaan gevoel thuis.
Donderdag - wasdag.
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Trij dag.
Na overdag lekker in de tuin aan het
werk te zljn geweest kon ik het toch
niet laten af en toe eens even aan
ts avonds te denken. Inderdaad tralnen.
Maar voor het zover was moest ik eerst
een training voorbereiden yoor zaLer-'
dagmorgen. VJant dan ls Chris Brouwer
het slachtoffer. En ik moest zelf een
training voor ts avonds maken.
7 uur ts avonds.
Jan Oud geeft de selektie trainen
i-.v.m. de afwezigheid van Franslsco
en Jan.
René en ik moeten elkaar maar zien te
vermaken wat ons dacht ik aardig was
gelukt. l{e trainden zelf iets korter
i.v.m. afronden op doe1. Daarna
hadden we nog een partljtje. Persoonlj-jk
traln ik woensdag 1i-ever omdat je dan
zelf iets langer traint en dus veel meer
door het 11nt kan gaan.
Zaterdagochtend .

Ik word wakker van de zon die op m'n
raam schijnt. Er bekruipt me a1 een
heerlijk gevoel. Trainen met dit \{eer,
mooier is er niet.
De A-junioren trainen om 10 uur en bljna
iedereen is er. Na een lekkere warming-
up heeft Irls mooi wat afrondoefeningen
voor Chris en ztn maten. Voor mij blijft
het vandaag a11een bij wat aanvuren
en wat corrigeren waarna we de training
met een partlj afslulten..
Zondagochtend.
Hé, ldies 1s ook vrij, dat was rk bi3na
vergeten. Tij dens de koffle hebben
wehet af en toe over voetbal en iangzamer-
hand beglnt m?n bloed te kriebelen.
Ide moeten weliswaar 's middags pas voet-
ba1len maar a1s lk niks voel klopt het
nlet" Na het eten pak ik m?n tas en
niet zoveel later vertrek ik naar het
veld. lde moeten tegen L.S.C" uil Sneek.
Ik voel me goed en na een gezamenlijke
warmlng-up nemen Mark en René me even
onder handen. Ik constateer bij mezelf
een teveel aan energie en vraag Mark en
René het tempo even lekker op te voeren.
Na een half uur begint de wedstrij d.
Een wedstrij d dle t{e moeten rvinnen,
wi11en we de aanslutÍng met cie kop
behouden. Nadat we cie eerste wedstrrjd
tegen Akkrum flink op ons bek glngen
(l*7) maar ons de weken erna goed her-
stelden, 2-0 winst op Nicator en 5-1
winst op Joure was Lret van belang dat
we op diezelfde voet verder gingen.
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Voor mijzelf gold maar één ding en dat was

de nu1 houden. Dit lukte me Lot de rust
redelijk. Een eerste helft die le\rrke

combinàties liet zlen en goed vletrgel-
spel en de bereidheid om voor elkaar te
knokken, hetgeen resulteerde in een 2-0
voorsprong. Na de thee lieten we ze
iets teveel komen wat later resul-
teerde in een voor hun schitterende
knal over de grond diagonaal tussen
de palen 2-1. Na nog een gemiste vrije
trap op de paal namen we het initiatief
weer wat over en scoorden daarna
nog 3 keer. Een naar mijn inzi-ens Loch
matige 2e helft' maar een verdiende
5-1 zege.
Volgende week rest ons Harlingen uit.
Toch niet voldaan sta ik met mrn
pilsje in de hand met de jongens te
praten. Voor hen kon heL niet meer
stuk 5-1 winst. Maar voor mij is
dat éne doelpunt tegen reden temeer
om er woensdag hÍeer ens flink
tegenaan te gaan.

Chris.

_UITNODIGING_-_--_

Bil.'iarten bii Bertus en Gerrie.

Wij wi11en langs deze weg bekend maken dat
we op woensdag 7 november a.s. naast de
baanschietcompetitie ook een biljartcom_petitie wordt opgestarÈ.

-speelavond; w.oensdag of en donderdag.
-speelwiize ; je eigen spelgemiddeldel(U.v.
-een part[j bestaat uit 20 beurten.

U kunt zich bij ons opgeven --bel 2l,IO__.
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Zaterdag i3 oktober moesten we voet-
ballen tegen hT0C (de koploper) "

tr{e begonnen om half 11 .

WIOC trapte af, in de eerste helft
waren we ongeveer even goed.
tr/IOC was in de aanval iemand van ons
trapte de ba1 naar Lex en die speelde
2 verdedigers uit en rende op het doel
af en van af ongeveer 7 meter schoot
hij en de keeper had hem vast.
De ba1 ging een paar keer heen en weer
toen ki'eeg Lex de bal van Sander en
hfj schoot de ba1 er in, het stond
1-0. Toen kwam er een gevaarli3ke aan-
va1 van WTOC en voor we het wlsten was
er een voorzet. Erwin trapte de ba1
en iemand van WTOC kreeg de bal en. . .

. binnenkant-paa1 er in.
Het stond 1-1 tot aan de n:st.
De tweede helft trapten wij af.
Na een tfjdje kreeg Lex de ba1 en het
duurde nlet lang of het stond 2-1.
Na een paar aanvallen van 1^/I0C scoorde
Sander 3-1.
Toen had I{TOC de moed een beetje ver*
1oren.
Daarna werd het zelfs 4-1.
Het duurde een tij dj e en Sytse schoot
de ba1 ver naar voren en scoorde
Sander 5-1. Even daarna mocht Erwrn
(die anders achter speelt) even naar
het middenveld en rnoest Paul (of Srp)
a1s verdedlger spelen.
Toen werd het a1 gauw 6-1 en dat- vras

ook de ultslag 
"

Zo wonnen we van de koploper met 6-i.
Nu staan we boven aan. H0ERAAAA I I I I

Sytse Wliman.

1,{e zijn naar Dokkem geweest,
te voetbalien.
Ik maakte 2 doelpunten in de
eerste helf t.
Het stond dus
In de tweede
beter.
Ik maakte nog
Lex maakte er
Paul ook 1.
Het was afgelopen.
We glngen douchen.
En we gingen weer naar de boot.
We haalde de boot maar net I M
We hebben met 9-0 gewonnen van
Dokkem "

Dlt was dan een ochtendje Dokkem.

2-0.
helfr glng het

drie doelpunten
t \,v-ee ,

%
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Laatst.e letter van de achternaam
van de keeper van Geel l,rliL 1.

Van welk land was de trainer van
P.S.V. heel lang trainer? Eerste
letter van dat 1and.

Jongste E-pupi1 van Geel ir/it. Derde
letter van zijn voornaam.

0udste lid van Geel Wit. Derde
letter van zijn achternaam.

Eerste letter van de voornaam van de
ex-trainer van Geel Wit.

Enigste meisj e dat Geel lJit 1id is.
Derde letter achternaam.

Voetbalde tegen zljn 'oroer op 27

oktober j 1. Derde letter van de
voornaam.

De letters vormen een lvoord.
Veel succes!

)

a

5.

6.

Nes - Amela^nd

Torenst:=at 1J
te1:

6'\9
2585

4.

ONZE JEUGD Íó OABIG

hlilfried Beijaard
Jan Epping !

Maurice Kiewied

Pieter Kooiker
Rob Kooiker
Maurice Pijpers
Folkert lJilman

29 november
28 november
4 november
( 18 jaar) !

5 november
20 november
16 november
21 november

t<

* ,9)

Ha11o, ik ben Richard Veltman.

hlij hebben zaterdag 27 oktober thuis
gevoetbald tegen Noordbergum.
In de le helft was Geel líit veel
sterker, maar meer dan een drie-nu1
voorsprong in de rust werd het niet.
Na de rust kreeg Noordbergum één
doelpunt en Geel Wit nog 7 doelpunten.
Het was een leuke wedsLrijd.
Eindstand 10-1.

B€B§íOffiB{
Yoor fa,uiliedr.ul§reil(.
l4a,ar ook voor 7.AKïn{DBIrmrF.EK zoelsE

EeP-PEll-br'e&lplqgr
E€pBU v€ltman
BUR€,N. Afl ïeL : e4sl

o slijterij krinza iJssalon

bore,strandrdeg hmEU lelt 24la

&*oRDER'

'(nuo T«
technische
d.ienst.

*##h@l
qffi§|,.llostermat
%fuit'§ 

t t'i/ r'"o'""'"li

zv*s. Pa eai,ílt ewoect#srf. s ll

kt; ostgt-esr ll

-/Y*

CEINEES - I}MISCE RESTAURA-IIIT

,, A ZlE"

,g,H}}aE
#r

7.



RË§sËc§

,,De FostduiÍ"

aer*uur uen Paar&n r0

s /2 te/, ZtsJ

de fuffiffis§""
MET BOWI"IN6B&ÀN
voer @€n geaellige ovsnd

" KLËIN vAAewArER..
ButREN -A/ri ts,u tí§6

VI D€ OTfi€EK

ww.@,@wlwN-Yr
rurme ke,us YID€OBANDEN
voor alle .systeman
verhuor VrDeoR€CopDe.ES

30RBN, ruwwewao I vt , e4ea

íBsrl
I oool

lffil
looo Itoq I

ffi

m et .r,. b e ehtuPsukf 3,L*",i
tsEN DE KRUUFF

h_o of o yeg 4 tsUREN

dlscoth**n 6D

lffi]ffiDtffitH

§tBAroyíEG 41"9§1 0. iE§"A},fl.At0. iH. ffist2{96.

só ... 99... EN 7007U*.u"9 ! oó= MË
PAï MAAP 'NS

Y,//E HET €ERAT
§/J HET €/ND I/AN

PE erpÀA7 t5./

ffi§§

&ËcmfuwHi

/f
,íJ

hQs-dttt



Papp*rto§;'wb"
Zoals u inmiddels a1 generkt
zult hebben , zíi n r^rij gestart
met een j eugdredactie.
Nu reeds lneer jeugd stukjes dan
voorheen.
In deze jeugdredaktie hebben
Wi11em Ketelaars en Floris Oud
ziLt.ing genomen.
Zij zíjn van heden de mannen
waar a1le stukjes door de jeugd
geschreven, ingeleverd moeten
worden.
De leiders van de verschillende
e1fta1len zíjn hiervan oP de
hoogte gesteld.
Mochten er nog pupillen/ junioren
zijn die de jeugd redaktie willen
versterken, dan kunnen die zich
melden bij:
M. BonthuÍs, te1 ; 2732.

Het is de bedoeling om de volgende
geel wit krant oP 30 november as.
weer bij u in de bus te krij gen.
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