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Heel vroeger voetbalde men gewoon in
een lange broek. Later ki,vam de 'korte
trange? broek. Die was zo lang dat nog
net het kniegewricht zichtbaar b1eef.
0m de kuiten zaten de kousen, oh wee
a1s je die liet zakken.
Geleidelijk aan werd rneer yan het been
zichtbaar. De broek werd korter en mo-
dieuzer. Riem of bretels waren niet
meer nodig: elastiek zorgde ervoor dat
a1Ies op zijn plaats bleef. Je had
broekjes met en zonder binnenbroekje.
fk prefereerde altijd die zonder.
idaarom? Heel simpel. Mij staat nog a1-
tijd het beeld voor ogen van Piet
Kej-zer, wiens broekje scheurde in een
Europa Cupwedstrijd van Ajax. Voor de
ogen yan miljoenen tv-kijkers stond
de man zijn broekje te wisselen. Ik had
meL hem te doen. Maar hoe zou de man
zi-ch hebben gevoeld a1s hij rnet binnen-
broekje had gespeeld?
Feyenoord had glanzende broekjes. fn die
tijd had je ook het weekblad Revu, nu
Ni.euwe Revu" Daarrn stond de midden-
pagina een uitklapposter van een voet-
balyereniging. Toen ik de foto van
Feyenoord onder ogen kree g ze,j ik tegen
roijn moeder: kijk, ze hebben leren
broekjes aan. Zij had weinig verstand
van voetballen, maar spelen in leren
broekjes l-eek haar wel wat vreemd. Ze
knikte begripvol en liet mij in de waan,
Sindsdien ís de broekjescultuur tot stil
sLand gekornen" Goed, er kwam eens een
moLiefje op de zijkant, de bekendsËe is
i,ye1 de drie verticai_e strepen van een
bekend merk. Nu drelgt in die rustige
sítuatie drastisch verandering te komen.
De reelameregeJ-s zijn versoepeld en dat
belekent dat je zowat het hele tenue met
recl-ameteksten mag bedekken. In Oosten-
rijk is, het hreel normaal om met een wer.
vende tekst. op je achÈerste te 1open.
Ve.reLballers dreigen net zulke sandwich-
inannen te worden a1s wielrenners. Boven-
dien gaan ze zich ook nog zo kleden . 2o,..
zuembroek met pijpen zal best lekker ziL.
Len, maar hoort niet op de yoetbalvelde:
Lhuís" 
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De spieren blijven 1àkker warm
en het ziL ídeaa1 bij slidings, is de
argumentatie die ik vaak hoor. Voor heteerste argument valt wat te zeggen, yoor
het tweede niet. Voor mij was àà slfding

het handelsmerk, maar ik heb nooit de belhoefte gevoeld om zo'n koddig ding aante trekken.
Bij zo'n glijpartij moet je de modder
bij je onderbroek woelen binnenkruipen.
Pas dan geeft een sliding je een be-
vredigend gevoel.
Een wielrenbroek onder een voetbal-
broek is esthetisch ni-eÈ verantwoord.
De eersLe maakt de tweede overbodig,
maar ik zie nog geen voetballer in en-
ke1 een wielrenbroek 1open. l{aarom
eigenlijk niet? Zou daar een te provo-
cerende werking van uit gaan?
Volgens mJ-j is het een rage. Een bekend
sporter op de tv . -begint iets abnormaals
en de hele natie volgt hem blindelings.
Zelfs binnensporters lopen midden in de
zomer met zorn belachelijke broek onder
het sportbroekje. En voor die voetballers
die het niet kunnen laten: doe dan alsje-
blieft een'broek aan die kleurt blj de
voetbalbroek. Dus Geel Witters: een
witte wi-elrenbroek onder de voetbal-
broek, witte opgetrokken kousen en niet
te veel onder de hoogtezon.
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* 0p vrijdag 4 januari was onze jaar-

lijkse Ledenvergadering. De opkomst
was erg goed te noemen en het be-
stuur hoopt daL meer leden deze ver-
gaderingen komen bezoeken.
0p deze avond trad onze wedstrijd-
secretaris, de heer J" ldilman af en
als nieuw bestuurslíd werd gekozen
de heer T. Tóben.
Een ander belangrijk punt, die avond,
was de renovatie van onze kleedruím-
ten. In deze wi-nterstop za7 het douche'
gedeelte onder hanrien worden genomen,

rvaardoor dit hopelijk in de toekornsL
niet langer een Lerugker:end vergader-
punt wordt.

De volgende functies zijn binnen heL
bestuur gewijzigd:
secretaris: Koos Molenaar, Fabrieks-
pad 16, Buren - 2744.
wed. secretarj-s: IÍeinte Bonthuis, H.

Miedeweg 14, Nes - 2732.
Oefenwedstri.jden en tcernooien: J.v.
0s. L. Miedeweg 6, Nes - 2L91".

* Voor de komende Voorjaarsreeks zitten
we bi,j onze D'-pupilleq zonder Yaste
leiders. Daarom deze oproep: wie wi1
ffià'.. worden bij deze j ongens?
Het zÍjn maar 5 uiLwedstrijden, die
wedstrijden waar de meeste tegen aan
kijken, want voor thuj.swedstriiden zijr
er alt13d wel- mensen te vinden.

Binnenkort inonzekantine te kooP:
alcoholarm-bier ! ! !

ZaLerdag 9 februari gaan we met de
E- en D-pupi11en en de C-junior:en
zaalvoetballen in Dokkum. Voor de
B-junioren lsaren er helaas te weinig
inschrljvingen óf te weinig voet-
ballers van de andere eilanden, zodaL
deze jcrngens thuis moeten blijven.
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tNa het yertrek van ...
spelers beter tot hun
(Jan de J.)

ttr{i3 moeten het vooral
hebben t

(aanvoerder Gl{-A)

tDe geblesseerden genieten de steun en
het vertrouwen van de hele groepr
(Jaap M. )

tA1 onze spitsen hebben hun eigen tanden
nog t

(Joop de J.)

'A1s wij de niet in kunnen, welke
ploeg dan wel?'
(1.^/i11y Mo. )

rTrainen?? Sommige oma's zijn we1 10x
per jaar jarig'
(gefrustreerde trainer)

'Sommige jongens zijn a11een in de
kroeg te motiverenr
( zelf de tralrrer )

tNleuwe trainer? Ja! De oude was niet
meer te motiveren. I

(werkgever u /d trainer)

AXT<A tv\eDeDELr NG

De A-junioren zijn voor de Voor*
jaarsreeks bij de volgende ploegen
ingedeeld:

Robur
Surhuisterveen
Warga
RES 2

Nieuweschoot 2

0ldehoitepade
Mildam
Read Swart
Drachten 2

Harllngen 2

DIO/Oosterwolde 2

Deze ploegen spelen een halve compe-
titie, dus 11 wedstri;den. Te eerste
wedsErijd is a.s. zondag 3/2 uiL
tegen Mildam.

. komen de andere
rechtt

Yan ons karakter
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0p woensdag 26 decenber 1990 was ons

jaarl!;'ks zaalvoetbaltoernooi weer ge-

pland in sporthal ttde Slenk" te Nes.

Volgens onze berekeningen was het dÍt
keer de 14e maal dat hier het zaal-
voetballen plaats vond.

Er waren voor deze dag 10 ploegen lnge-
schreven, een aantal dat in het verle-
den we1 eens hoger is geweest. Oorzaak

hiervan 1s het dalend aantal senioren
en veel blessures.
In leder geval begon om 9.C0 uur de

eerste wedstrijd van poule A. A1le ploe-
gen waren verdeeld in twee poules,
waarin ze een hele competitie afwerkten.
's Avonds om + hal f zeven k I onk het
laatste fluitsignaal en kon de balans
worden opgemaakt. Ploeg B werd de uit-
elndel§ke winnaar, bestaande uit:
ANDRE DE JONG, RICHARD SMTD, NIELS OUD,

MICHEL KOOIKER, TDS HEEREMA en RUDOLF

TEUBEN.

Topscoorder van deze dag was Joop Smid

met 7 treffers. Er werd 112 keer ge-
scoord deze dag, verdeeld over 60 wed-

strUden

A11e deelnemers keerden met een aan-
denken terug, hopelijk voldaan, naar huis
en rest ons nog de organisatie en de

scheidsrechters te bedanken en dan. . .

op naar de 15e keer !

WAGË§ËffiSffiG
FÀSgÀGIERSDIEHSTEI6 ts"I.

REEWEG 4, 9163 GV NES/AMELAND

Te 1eÍoon:
2001 : inli-chtingen verrrekti-jden
6l'l 1: reserveringen en verdere

i"nf ormat ie

Het Bestuur.



\pBqrwoNoo t T
In de Kerstvakantie werd er door de

jeugd ook weer gevoetbald in de zaal.

Allereerst waren er op Tweede Kerstdag

onze ttF--iestt te bewonderen. Onze toe-

komst streed, mede door hun supporLers,

er flink op los. Een winnaar was er

niet en dus gÍng iedereen met een me-

daille huiswaarts.

0p donderdagmorgen 27 december was het

de beurt voor onze B- en C-junioren.

Deze jongens werden twee keer door el-
kaar gehutseld en speelden ook twee

keer een hele conpetitie. De eertse

keer werd winnaar de ploeg van Ajax:

Robert Mosterman, Stefan Kienstra, Jo-

han Bekius, Maurice Pijpers, l{i11em l{i1-
man en ldillem Ketelaars. fn de volgende

ronde werd de ploeg van Emmen kampioen;

Johan Bekius, Wi11em Wilman, Maurice

Pijpers, Timo Beyaard en Eddy Poog. A1-

1e deelnemers gingen met een aandenken

naar huis.
t s Middags rnras het de beurt aan de D-

en E-pupi11en. Er hadden zich 5 ploegen

gevormd, te weten Nederland, Finland,
Griekenland, Malta en Portugal. Na

het afwerken van een hele competitie
werd de ploeg van Finland royaal lste.
Deze ploeg bestond uit: Eolkert Wilman,

Martijn Boelens, Edwin Brouwer, Boudewil'n

Bakema, Sip de Jong, Herman ter Schure

Rlck Töben en Trljnrje Smid.

A1Ie spelers kregen een medai11e.

Kard. de Jongweg 1. Nes (Am. t

Telefoon05l9l 2345

NES OP AMEUND
TEL. 05191-2296

nstallatieMrijf doe-het zelf zaak

pavïl.i,o€r2

barlos ood.burpstród
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geld en goede raad
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GEEL WIT 1

GEEL WIT
TRYNl,,/ALDEN

EMMELOORD

DE WALDEN

READ SWART

D.T. D.
DRONRIJP
SPARTA '59
TERSCHEL],1NG
a^R
\,ARGA
BLAUWHUlS

GEEL WIT 2

AKKRUM 2

GEEL ldIT 2

FRANEKER 3
NICATOR 3
DE WALDEN 2
HEERENVEEN 3
}{ARLINGEN 3
W.2.5. J
L.S.C. 3
M.K.V .'29 3
JOURE 3
HALLL}{ 2

GEEL WIT 3

l-RrslA 4
TRYNWALDET'I 2

BLACK BOYS 2
DRONRI.IP 2
GEEL WIT 3
ST" ÀNNA 2

FOOD GEEL 3
I'RANEKER 4
STTENS 3
flÀp, )

TCNT
1-.J.U. J

ZidAAGWESTEINDE 4

l4*20
75-24
T4_T7
14-i6
l3-ls
14-i5
L3-t'.Z
14-i2
1 /,-1')
I* I4

i5-1 1

14- 9
12- B

14-24
I:-L-)

I 1-iB
t4-16

14-13
T4-IJ
13-1 1

12- B

12- B

i3- 5
LL_ L

Ll*27
i3* ri
l3-1 ó
14- 16
16-L6
l1-12
12-11
l3-10
1i- B

12- B

72- B

12- l
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Aan het begin van het seizoen beLer
gezegd midden i-n de zomer rinkelt de
telefoon. Met lJilman. Hij vraagt me

of ik trainer wi1 worden van de
E-t3es. Aan de ene kant heb ik er
weinig zi-n aan en aan de andere kant
is het natuurlijk rn bijzondere
zinvolle vrijetijdsbesteding. Maar
net a1s a1le andere vrijwilligers
van Geel l4/it zi-t ook ik, net a1s
a1le niet vrijwilligers royaal krap
in de vrije tijd. Na twee weekjes
overweging besluit ik Wilman te
beIlen en het t.rainen op me te nemen.
Een week later belt Wilman opnieuw,rn probleempje. Zo het zich nu laat
aanzien zal Jan Oud het bestuur ver-
laten en za\ Koos Molenaar zi-jn
plaats binnen het bestuur innemen,
terwijl Koos leider zou zijn bij El.
Dit betekent we1 dat Toon Metz nu
nog alleen er voor staat. Met andere
woorden hoe lijkt dat. In mijn
enthousÍasme heb ik al ja gezegd
voordat ik het me realiseer.
Goed, gezegd is gezegd en eerlijk,
in het begin had ik er weinig zin in.
Echter na een paar trainingen kreeg
ik ontzettend veel plezier in dit werk.
De een was nog enthousiaster a1s
de ander. Als ik het woord "konditie-
training" in de mond nam sprongen de
mannen van blijdschap tot aan het
plafond en dan na trainingen (dins-
dags en zaterdags) begon voor de
mannen het grote werk.
25.8.90 Oostergo. Ondanks hun jonge
leefti3d zie je naar mate het begin-
signaal van de wedstrijd nadert de
spanning groeien. De wedstrijd kan
beginnen en yanaf dat moment lopen
Toon en ik met kippevel. Geweldig zo
die mannetjes lopen te voetballen.
Alles wat bij het Nederlands e1fta1
ontbreekt zie je hier op het veld.
En tijdens de hele kompetitie is het
niet anders gelíeest. A11e keren gaan
ze LoL het uiterste.
Na zo'n 6 wedstrijden ongeslagen te
zijn beginnen hi-er en daar kampioens-
aspiraties de kop op te steken.
Toon en ik proberen dit enigzins te
temperen zonder hun enthousiasme
te schaden. Tenslotte gaat het op deze
leefti3d om hun spelplezier.

- 8-
I

Weldra 11 .n.1990 Geel-Wit-Oostergo, de

kampioenswedstrii d.
We hebben aan 1 Puntje genoeg.
Helaas na 2 x 20 minuten heel hard
werken was de score in het narleel
van Geel Wit. Zo enthouslast ze altlj d

waren zo verdrletig waren ze nll ' rnaar

dat was maar van korte duur, want
in de kleedkamer sPraken ze alweer
over de competitie na de winterstop '
Na tn lekkere douche en 'n heerli-ik
bord patat van Janco stonden de kopples
alweer fier overelnd.
Wanneer moeten we trainen Frans?
Maar een weekje overslaan en dan maar

in de zaaT zeg ik gekscherend.
Niks ervan zeggen de mannen,
dinsdagmlddag en we gaan niet naar
d.e zaal, we blijven zolang tt kan oP

't veld. Hoezo hier achteloze j eugd?
Mannen hartstikke bedankt "

Tk zaL ju11ie namen SiP, Theodoor,
Erwin, Sander, Lex, Pau1, Thomas,
Sietse, Richard en Herman alvast
doorgeven aan RÍnus Michels.

Frans K.
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het tweede elfta1 onder leiding staat
van Jaap M. (dat wist U a11ang!)"

dit elfta1 inmiddels haar eersEe of-
ficiö1e beker heeft binnengehaald "

dit gebeurde in een mini-toernoci
tegen RES-2 en AVC-2.

dé selectle de Bure-blinkert heefL
bedwongen.

jongeheer Verbiest dit ook heeft
gezíen.

hfj onder 1uld applaus en gejuich
zljn kunsten vertoonde op zljn motor.

A.M. tijdens het hardlopen met bad-
gasten meelift.

wij U niet zagen op de feestavorid.

er meer leden niet waren.

het eerste tegen RES-1 gelijk
speelde:3-3.

U nu met gerust hart ile copy
kunt leveren.

het slol nu eindelijk op de
bus zit.

in

copy-

nes ïet' 2o7l

voor al u,s te bo,r*ea en Le verto,r,^rer-r.
objecte.n Staen uij uoor r.r Lloar.

RNELRNb
tel' 22/2

HALNERà
te I : /472

fegz vËFYe€E

de A-junioren een halve competitre
gaan spelen.

ziJ dit gewend zijn!

Jaap i1 benadert is door Amelarirlra
hfj voor 5 steureil hun Lraiuel
speler-coach wor"dt

hij a11es nog steeds ontkenL

het daarom waar me;et zi-l ri.

dat oud Geel l.ditter Theo l'1el.z
volgend seizoen trainer van
hoofdklasser Hoogeveen wcrdt

de inzet daar iets meer zai
zi_jn'ian 5 sfeureil.

hof,eL öe lonq
bondshotel

wÀpen vàn àmelànö"

àm€lÀnö t€L€[oon o5l9l-2oló

*FA" ffiETZ-
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De OuAe Scníot
aan de Rixt v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)

PASFOTO'S
BIREKT KtAA,ffi

ctwL.w§ 4 yARIA

Hoewel de winter nog moet komen is de
winterstop alweer voorbij. Vorig jaar
mochten we, a1s we dat konden betalen,
we1 drie weken naar de Canari-sche
eilanden. Dit jaar mochten we, hoewel
we makkelijk meer konden betalen, maar
een vrÍjdagavond naar de bioscoop in
Leeuwarden. Dat was we1 even genieten.
Zelf had ik een extra lange film uit-
gezocht. Je moet n1 . genieten r,sanneer
je kan genieten.
Afijn, op woensdag 3 januari liepen wij,
getooid met gympies, ski-broeken, sjaals
mutsen en handschoenen weer braaf onze
opwarmrondjes. Een beetje sneller dan
anders wegen boer-, braak- en zuip-
verhalen van Jaap over zijn kerstdagen,
het was zaak die smerlgheid voor te
blijven. Helaas werd je van zowel het
lopen a1s de yerhalen niet echt warm.
Zo gaat dat dus bij Geelwit. Net zo
keihard a1s het veld was, zo kelhard
wordt er door de vrijwilllgers van het
vlaggeschip getralnd. I{oensdags bekaf,
donderdags nog kapot, vrijdags gebroken
maar weer aan de gang dus ook nog bekaf
en zaterdags geheel in de lappemand
Zondags is theoretisch rustdag (zie
grote boek) maar a1s er geen tegen-
stander is dan maar knokken tegen de
duinen en het strand. De geachte lezer
dacht natuurlijk dat wij wegens de grote
aanwezigheid van talent zo goed konden
voetballen maar dat is beslist niet waar.
l{ij moeten z}/oegen en z}íeten om dat
beeLje talent dat wij hebben, net a1s
de Edelweis, tot grote hoogt.e te laten
bloeien. En a1s dat dan tveer eens gelukt
is, op zo 'n stralende zondagmiddag op de
groene mat, mogen wij dan ook eens even
in de kantine zitten inblazen. Mogen wij
dan even onLspannen, even de remmen 1os.
Ja toch zeker we1! Laat ik daar nou geen
kwaad woord meer over horen.
Gelukkig hebben we ook nog gevoetbald,
zodaL we het even over iets anders kunnen
hebben. Zordag 27 januarf j1. vertrokken
wij met, 1et op, de 8.30 boot om yia
Holwerd naar Emmeloord te reizen. In een
prachtige Fram-touring car kwamen wi-j
daar om 10.30 u. aan en er i.{as geen ster-
veling te bekennen. Ergens bleek een kan-
tine open en ergens bleek een vriend-
schappelijk partijtje voetbal bezig te
zij n.
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Toch nog wat aflelding want wij mr-''estert

ons vermaken tot i3"15 u. alvorens w:j
ons in de beruchte gele shirrjes kondEn

hij sen.
Jan Brouwer was weer terug tussen de

kri-jtlijnen en dat hebben ze ge\^/eten 
'bij

gn*Étooia. A1 na een mj-nuut legde hij hem

(het vijfje) panklaar voor Gerard Metz

àie met- eÉn fraai boogballetj e scoorde '
Ook bij het tweede doelpunt, een streep
van Anàré de Jong (zijn zesde) was Jarr

betrokken en nummero 3, inmiddels na

rust maakte hijzelf op geheel eigenwljze'
De aldus verkregen luxe voorsprong van

0-3 moest door ons met hand en tand ver-
dedigd worden. Maar ja, het publiek wil
ook wat en zowel blj 0-3 aLs 2-3 krlj g

je maar twee punten dus dan maar 2-3'
Émmeloord vond dit -beslist nlet leuk en

taalde a1 gauw af . l{i-j daar en Legen

werden opgewacht door 4 van de 5 Ee-
broeders de Jong, oud-Amelanders die ge-
noeg redenen liadd.en blijkbaar oD olrs vol-

te gieten met vocht naar keuze tlus vooral
bier. lleters rverden er aangesleepL err

verstouwri. Vooral ondat de mociie bus val
de FRAM niet oP kwam dagen en wlj dus

genoodzaakt waren de laatste booc terug
i" ,r.n,.n" Dil was we1 evea balen, en geËIi

Fram betalen, naar de gebroeders de Jong

hielpen ons over het dooie punt heen'
Wij Èadden gewsnnen, de arrdere kanriiiiaier:r
verloren en tl,l d zar- dus dan weet j e
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30 u. betraden wij moe,

zeer voldaan ttde oude
je nog meer.

Henk Roemers.
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Zaterdag 10 november zijn wlj aan het
voetballen geweest. Het was erg 1euk.
We hebben rnet 7-1 gewonnen en we

moesten tegen de Lauwers.
,{nLon en Frans waren ook mee, en
a1s we tegen 0ostergo winnen of
gelljk spelen zijn we kampioen!
Hoi Hoi dat halen we we1 hoop lk,
en a1s we niet wlnnen staan Ceel L/it
en Oostergo gelijk.

van Erwin Ouci

ZaLerdag 17 november moesten we tegen
0ostergo. Het was een kampioenswed-
strijd. Toen begon het fluitje.
Het ging goed en toen scoorde Lex.
liet was 1-0. En toen scoorden de
anderen ook, het was toen 1-1.
Toen was het rust en kregen we ranja.
Daarna begon de tweede he1ft.
En toen stond het i-2, 1-3 en daarna
zelfs 1-4. We gingen verder en toen
stond het i-5. En toen speelden we
goed dus 2-5. En toen scoorden hun
weer, 2-6.
Dat was verloren dat lvas jammer.

Paul Gu11lt van der Wa1.

0p zaterdag 3 november moest E1 van
Geel l{it tegen de Lauivers waar ze rrog
nooit tegen gevoetbald hadden. We

hadden tot nu toe nog niet verloren.
Wi-l wisten dus niet hoe sterk ze waren.
0m 10 uur waren a1le speiers van E1
aanwezig. Na overleg tussen Toon en
de lelders van de Lauwers werd be-
sloten om 9 tegen 9 te spelen. Na de
aftrap werd de ba1 b Lj Paul in de
voeten gespeeld dle de ba1 doortran-
sporteerde naar Sander, welke 4 man
passeerde en 1-0 aantekende. Toen
mochten de Lauwers weer aftrappen en
kregen een kans om op heL doel te
schieten. Maar Richard pakte de ba1
goed en schoot de bal naar Lex, die
1l man voorbrj ging en de bal naar
'Iheodoor speelde dle de keeper om-
speelde en 2-0 scoorde. Hierna weer
een aanval van de Lauwers. Hun aan-
voerder schoot een ba1 op doel dle
onhoudbaar voor Richard was, 2-1.
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Met nog 5 minuten in de 1e helft kreeg
Paul de ba1 en sPeelde hem door naar
Lex die er 3-1 van maakte.
Na de rust ging het spel wat meer open

maar er vielen geen doelpunten meer'
Dus de eindstand bleef 3-1 en volgende
week moeLen wi-j naar de Lauwers toe'

Dit verslag was van Herman.

Jarig in februari.

Chris Brouwer

Siprian de Jong

René KÍewied

Friso MosLerman

RoberÈ KiensLra

Peter Oud

Erwin Oud

Mardik de Wind
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A1 bijna twintig jaar- verzamel ik
zo'n beetje a11es vr'at oyer Geel i{it is
gepubliceerd. Vele plakboeken zijn al
gevuld. Het was dan ook niet vreemd dat
toen ik in het bestuur kwam, mlj werd
gevraagd of ik me wrlde belasten met het
opzetten van het archief. Dat leek me
iets geweldigs. Maar ik kan dat niet
al1een. Ik heb daarbij de hulp nodlg van
een ieder dle iets van Geel l,{it heeft.
Het liefsL zou 1k een museump-je wi11en
opzetten, bijvoorbeeld met etalagepop-
pen gehuld in de tenuers waarmee de
Geel -wit jongens vroeger het veld be-
traden. Eigenlijk is a11es welkom. l{ed-
strijdformulieren, fotors, kranteknip-
se1s, noem maar op. Hier-van kunnen ko-
pieón worden gemaakt, zodat de orrgi-
nelen weer bij de eigenaren ierug komen.
0ver de kranteknipsels het volgende:
ik ben met ingang van het selzoen 1971-
72 begonnen met verzamelen van lcnipsels
uit de },lieuwe Dockumer Courant. Die
heb ik zo goed a1s compleet. Daarnaast
beschik ik over enkele artikelen ult
andere kranten. Meerdere van dat soort
artikelen (vooral ult anrjere kranten)
zijn van harte welkom. Dat geldt zeker
voor de berichtgeving van voor 1g77.
LI zou mij en de vereniging een groot
plezier doen door ons aan iieze pu-
blicaties en natuurlijk e1k ander ma-
leriaal, eventueel in bruikleen r,e
helpen. Bij voorbaat dank. I,{ijn inte-
resse gaat ook uit naar N.S.C. de club
die 1n Nes heeft bestaan.
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