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VAPIA
Eind januari nestelden wij ons aande kop van de ranglijst, naast
Trynwà1den, na een verdiende maarzwaar bevochten overwi-nning op
Emrneloord.
En toen werd het toch nog wlnter.Heel leuk natuurlijk vooi ieder_
een die yan schaatsen houdt, maardergelijk weer heeft niets metvoetbal te maken.
0p het mooie, harde, zwarLe ijs
maak je je daar natuurlijk nietdruk om maar die peri-ode daarnais zo beroerd.
Niet schaatsen, we1 trainen maarniet voetballen.
Dan trainen maar niet spelen om_
9ua er nog yorst in de gron d zit.En dan na het veekend.à"p"n datwe toch misschien we1 haddenkunnen yoetballen.
En de vrij dag voor de volgendespeeldag wordt het weer kàud ener valt weer sneeuw.
?ou het nog weer afgelast worden ?Dat gek,aakkel is funest voor een
t1g.g 9p weg naar directe promorle.Idij wi11en elke week trainen, elkeiveek spelen en el-ke week winnen.w"ant wij wj.ll-en aan het elnd van derit nog bovenaan staan.Afljn, zondag 3 rnaart j.1. stondenwij weer j-n het ve1d, i,it inDeinum, bij Sparta 'ig"Flet weer was r-ede1i j k, het veldberoerd net a1s de É"i"te -fre1f 

t.Er liepen 22 man in het ve1d, maargevoetbal-d werd er nauwelij ks.Sparra benurre een sr;;i;;ir.p enscoorde vervolgens doordat wij deba1 niet voldoende konden weg_werken.
Zelf kr"egen we 2 redelijke kansen.Daar zaLen we dan met oi=-top3.u theein de rust, bovenaan de ranglijsten 2-A achter.
tr{aarom wilde het nou niet.federeen was stil , zelfs Jan Br.A1leen onze trainer en *.Ouspelersprak.
Dlt ging niet goed, dat ging nietgoed, waaroin we zus deden en niet
Sewoon zo 
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Hij schold niet, hij schreeuwde
niet maar iedereen begreeP dat wij
toch we1 een verschrikkelijk stel
koekj ebakkers zouden zijn ais I{e
nu en hier van deze ploeg zouden
verliezen " ( sorry Paul )
DaE was de boodschap en daarmee
gingen we het veld 1n.
Met de wind in de rug zetten we
Sparta meteen vast op eigen helft
en begonnen we zachtj es aan beter
te combineren.
Na 10 mlnuten scoorde Gerard Metz
uit een corner de ttAnschlusstreffer"
Na nog eens 10 minuten zag Jan
Brouwer zijn solo binnen de beruchte
lijnen tot een abrupt einde komen
en weer scoorde Gerard MeLz, dit
keer Yanaf de e1f meLer stip.
Het leek of Sparta de moed opgaf
Francisco kreeg tij d en ruimte
om aan te leggen, Jan kreeg lets
minder maar toch ook gelegenheid
om zijn hoek uÍt te zoeken.
En toen stond Sparta met 2-4
achter. Nog even zetten de ttuie-
torenstt aan, profiteerden van een
misverst'an d onzerzij ds en was het
3-4, maar Edward maakte met onze
vij fde treffer een einde aan hun
i11usies.
A1 met a1 geen mooie wedstrijd
maar dat kan ons nu niets meer
bommen, wij wi11en de punten.

fnmiddels zijn we in de tweede
kompetitiehelft mool op weg met
vier keer winnen.
Maar er zijn nog steeds 7 wed-
strij den te spelen en langzamer-
hand begint het erom te spannen.
Zowel bovenaan a1s onderaan worden
de punten van goud "

En ik beloof u o trouwe Geel WiL
supporter, dat \{ij voor elk pïntje
zu11en gaan, van de eerste tot de
laatste minuut.

0pdat de hanen victorie zu1len
kraaien ! Avé !

Henk Roemers.
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BACK STEL

fn het vorige clubblad heb ik een oproep
gedaan om eens uit te zien naar oude
spulletjes van Geel-Wit en N.S.C. Daarop
heb ik a1 enige reacties mogen ont-
vangen. Inmi-ddels ben ik ook a1 een paar
keer naar het archief (van zowel Noord-
oost Friesland in Dokkum als de provincie
in Leeuwarden) geweest om te proberen
mijn verzameling krante-publicaties zo
compleet mogelijk te krijgen. Er is
vroeger veel over beide clubs geschreven.
Teveel om allemaaI af te drukken in het
clubb1ad, maar enkele wi1 ik U niet
onthouden. Voortaan zulE U dan ook regel-
matig een verslag uit de oude doos
aantreffen met daarbij een interview
met iemand di-e in dat verhaal voorkomt.
De eerste is Epke van der Geest. Hij
heeft noch voor Geel Wit gevoetbald
noch voor deze club een bestuursfunctie
vervuld. Epke rvas, als Nessumer, een
N.S.C.-man. Hij was de eerste voorzitLer
van deze, net als Geel-lJÍt, in mei
1934 opgerichte vereniging en lid van
de elftalcommissie. Samen met Teuni-s
Smid vormde hij de solide achLerhoede
van N.S.C. 2. ttTeunis was iemand die
niet weifelde, en ik was ook aardig ste-
vig. trlij waren een goed backsteltr ,

stelt van der Geest. Met gepaste trots
concludeert hij nu dat zelfs iemand
als Cor l{ijnberg, de opri.chter van H.V.V.
(Iio11um) en een sporti-ef en prima voeL-
ballet', moeÍte had met het robuusËe duo.
Stevig maar niet gemeen, zegl Epke over
zi-ch zelf. Hij herinnert zich nog de
wedstrijd in Hollum, waar hij Wijnberg
met een hele harde tackle het doorbreken
kon beletten. t'fk deed het niet en het
publiek nam dat heel goed op. Nu doen
ze niet anders dan onderuit halentr.
A1s voorzitter moebL van der Geest meer-
malen een speech afsteken. ttlk was nooit
hatelijk, de sport ging bl-j mij altijd
voor. Eeen keer heb ík wat gezegd over
het publiek, dat zich zeer onsportief
gedroeg bij een wedstrijd tussen
Geel hrit en N. S .C,tt .
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Het publiek, maar ook de spelers en zelfs
de sàheidsrechter, kon nogal eens ondes-
kundigheid worden verweten. Met de buiten-
spelregel werd het niet zo nauw gef'lomen'

Men ,as op Ameland dan ook niet verwend met

veel voetbal. Het Nederlands e1fta1 was

dan we1 op weg naar Rome en bleef, ook

toen al, halverwege steken' maar de ver-
richtingen konden indertijd nog niet
worden Éevoled op de televisle. "Yoetbal
was voor Ameland een opleving waarmee

iedereen b1íj wast' , stelt van der Geest '
Toch heeft N.S.C. de jongens in oranje
een keer live zlen sPelen. Dat was

in Amsterdam, waar de meeste spelers
werden ondergebracht bij de familie
Wijbenga. Denemarken werd verslagen met

3-0 door treffers van BeP BakhuYs '
N.S.C. was later in de gelegenheid de

man Yan de befaamde snoekduik voor
25 gulden naar Ameland te halen, maar

heeft daarvan afgezien op aanraden Yan

oud-lnternational 0tto Bonsema uit
Groningen, die bij Be Quick Yoetbalde'
ttNeem het niet aan, zei hij, want je
moet hem de hele dag vrij houden en

dat kost over de honde,rd guldentt, werd
van der Geest verLeld-
De reis met de bus naar Amsterdam (die
het overigens door brand begaf) kostte
Lwee gulden, de overtocht van Ameland

naar Zwarte Haan met de boot van
Olivier en van der Geest bijna een
gulden. Dat waren in die tijd grote
Éedragen. De entree bij een wedstrijd
van N.S,C. \{as een dubbeltje. Met hon-
derd man langs de lijn had je dus een

tientje verdiend. Er !Íaren topdagen bij
dat er we1 350 toeschouwers het veld
bij hotel Ponten(nu hotel Ameland) om-

zoomden. Het terrein werd voor tachtig
gulden per jaar gehuurd van Alje van
Tuinen. En dan moest je geld hebben
voor onvoorziene omstandigheden, zoals
toen Piet de Boer zijn been brak. Hij
kon zijn werk a1s hofmeester aan boord niet
meer uitoefenen en was niet verzekerd.
De spelers hebben voor hem een paar honderd
gulden bijeen gebracht.
Van der Geest behoudt dierbare herlnne-
ringen aan de traditionele wedstrijden
tegón Hollurn (H.V.V.) .n Buren (Gee1 i'iit),
maar het best bij blijven natuurlijk
de uitstaPjes naar de vaste wal. De

eerste wedstrijd die N.s.c. aan de

overkant speelde was tegen St. Anna-
parochie, een toenmallge FYB/tweede-
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klasser. De nog maar pas opgerlchte
Nessumer ploeg rolde op vreemde (klei-)
bodem de gastheren met 3-0 op. De
Amelanders werden daar vanrvege hun
snelheid vergeleken met "duunknienentt.
0p de fiets schoten ze minder snel op.
Frans Kienstra (de kapper) reetl voor:
hij wist de weg. Niet a1 te goed, naar
zou blijken, want even later stonden de
Nessumers weer op dezelfde plaats.
"Hi3' weet het nog erg goedtt, grapt van
der Geest.
N.S.C" speelde regelmatig tegen clubs
van de wa1 en tegen teams gevormd door
basgasten. 41 vanaf het begin zijn de
mogelijkheden onderzocht om aansluiting
te vinden bij de F.V.B., maar Ameland
verkeerde toen in een zeer geisoleerde
positie. De eilander clubs hadden
niet veel geld te besteden en de boten
voeren op tij, zodat het zou kunnen
gebeuren dat teams de terugreis niet
zouden kunnen aanvaarden. Dat is een
keer het geval geweest met een combi-
natieteam van Friesland uit leeuwarden,
waarvan de spelers enige dagen zijn
ondergebracht bij yan der Geest, Jan
Klein en Douwe Appelman. Met potdichte
mist hebben van der Geest en Olivier
de mannen ts avonds overgezet. Een
van de beste spelers van N.S.C. was
indertij d midvoor Bert.us de Haan, die
;il de nodige ervaring had opgedaan bi-j
H"Z.C., de voorlcper van het huidige
I{arlingen. Pastoor Koelman wilde hem
en zijn broer Theo gr:aaC bij het
Katholieke Geel Wit hebben, maar daar
kwam niets yan in. Vader Dorus had een
kruidenierszaak in llJes (waar de op-
stellingen achter het glas hingen) en
had rekening le houden met zljn
Nessumer kLandrzie.
Toen Epke op 27 maart 1935 met zijn
tcenmalige vrouw rn het huwelijk trad,
Lrapperde op het gemeentehuis in Nes
fier de wiL-zwarEe verenigingsvlag.
Het dundoek heeft van der Geóst tot de
dag van vandaag goed bewaard.

Koos Molenaar.
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Nes op Ameland, 17 dec. Gisteren werd

op het sportterrein van N.S"C. alhier,
begunstigd door prachtig hleer ' de zeer
interessante voetbalwedstrljd gespeeld
tusschen N.S.C. 1 en een Veteranen-
e1ftal.
Voor deze wedstrijd bestond geweldig
veel animo.
In optocht begaf men zich naar het
sportterrein, waar om 2 uur de wed-
strijd een aanvang nam onder leiding
van den heer R. Kooistra.
Er ontwikkelde zich reeds sPoedig
een aardige strijd en door eenige
buitelingen hadden de veteranen a1
gauw, van de zijde van het Publiek,
de lachers oP hun hand.
De oud-strij ders verdedigden zich
moeidg en hielden tot heL laaLst toe
vo1, goed Partrj te-geven, wat een

heele prestatie genoemd mag worden,
daar er onder deze spelers zich enkelen
bevonden die de leefti3d van 50 jaar
bljna bereikten" De stand bij de

rust was 2-Z en na dien tijd werden
er van beide zljnden nog 3 doelpunten
gemaakt, zodaL de eindstand 5-5 werd.
Tenslotte zÍj nog vermeld, dat het
kranige veteranen-elftal alsvolgt
was samengesteld:

d) W. Bakker, a) H. de Jong, §.v.d.
Geest, m) A" de Jong, D. APPelman,
D. de Boer, v) W. Beijaard, Joh.
Kienstra, 0. Metz, S. Meljer,
P. de Jong "
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aan de Strandweg te Buren.

* SPECIALTTEIT.
Pannekoeken vàle soorten

aPP:,ouD
Strondweg Auren, tet.)OSz

dnoqisrenij

klensËr.a

Íí( .-\
+ li( 1'Z'

s-ïËEví{ll9{/!s.a// wr E Àaïo
oAl.T-.P14 !! ff ï gnrs ri írliji

au %l*uaa * specnlisÍ,
dtöd een twke aenbipdíne

RtrwÉa?Z t.t85.tu4

vERlrt)rJR yA^r:

FIEÍ5ÉN -
TANÀE M S

tI MEre



+\e É7ÀÀ§ w€ EÍa vOO€ Y

l5-22
L6-20
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1{-17
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1s- 9
13- 7
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14- 6
12- 2
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73-14
13-1 1
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13- 9
t2- 8
13- B

GEEL 1{IT i

GEEL 1{17

D-JINIOREN 3E KLASSE E(212)

GEEL WIT
W.T.O,C"
ROPTA BOYS

v. I.0. D.
G"S.V.V.
v. v. T.

C*JUNI0REN 3E KI,ASSE A (308)

OIJI,\/E SYL
M.K"V " '29
WARDY

GEEI, 1^/17

FRISIA 2

HOLWER]-)

D_PUPILLEN KLAS 413

GEEL WTT

TI^/IJZEL
KOOTSTERTILLE
KOLLUM
V.V.T.
?T FEAN '58

EI-PUPILLEN KLAS 508

FR]ESE BOYS

ROPTA BOYS

ANJU"l
v. r.0. D.
GEEL WÏT
I,{.T.0.c.

E2_PUPILLEN KLAS 553

TRYNWA. BOYS 2
BE QITICK 2

- GEEL WIT 2

TRYNI,/ALDEN 2
TERNAARD 2
BUITENPOST 2

U]TSLI,GEN 2/3 MAART:
GEEL I{IT B_V. ] . O. D. B
OUWE SYL C_GEEL WIT C

GEEL WIT D_KOLLUM D

GEEL W]T E1_W.T.O.C. E1
BE QUICK E2-GEEL WrT E2

SPARTA '59-GEEL I,{IT
GEEL 1,'/IT Z_WZS 3
ST.ANNA 2_GEEL W]T 3
GEEL WIT A-OLDEHOLTPADE

TRYNWAI,DE}í
EMMELOORI}

READ SI,{ART

DE WALDEN

DTD
DRONRT.iP
CAB

TERSCHELLING
SPARTA ,59

\,,JARGA

BLAL\,,/HUlS

GEEL WïT 2

GEEL WIT 2
AKKRUM 2
SC FRANEKER 3
NÏCATOR 3
HEERENVEE}I 3
DE WALDEN 2

HARLINGEN 3
WZS 3
MKV '29 3
LSC 3
SC JOURE 3
HALLUM 2

GEEL W]T 3

FRISTA 4
BLACK BOYS 2
GEEL WIT 3
TRYNWALDEN 2
DRONRIJP 2

ST.ANNA 2
ROOD GEEL 3
CAB 2
SC FRANEKER 4
L5U )
STIENS 3
ZI^IAAGWESTEINDE 4

A-JUNTOREN GR0BP 1 (903)_

ROBUR

SURHUISTERVEEN
WARGA

GEEL WlT
RES 2
NTBUhESCHOOT 2
OLDEHCI"TPADE
MTI,DA},{

READ SWART
DRACFITEN 2
HARLINGEN 2
DIO/OOSTERI,ÍOLDE 2

0-1
6-3
o-4
s-0
5-1

3-5*
5-1
0-1
4-I
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'F Zo als u elders in deze krant kunt

lezen , zljn de wedstrljden uit de

Voor-jaarsreeks weer begonnen. De A-

junioren zíjn in een poule ingedeeld

met 11 andere ploegen. Zij spelen een

halve competitie.
Onze oproep voor een leider bij de

D-pupi11en heeft het gewenste resul-

taat opgeleverd: geen. 0m de jongens

en het meis-ie toch te laten sPelen

hebben we de ouders weer ingeschakeld.

Hopelljk is dit volgend seizoen niet

meer nodig.

'l' Voor a1le leiders en trainers: vr{idag

22 maarL a.s. vergadering. Agenda en

aanvangsuur volgen nog.

'F Het ophalen van het oud-papiet zal

vanaf deze maand gewljzigd worden. De

inwoners van Buren zullen middels

een clrculaire op de hoogte worden

gebracht. Over de vergoeding van

dit oud-papier zljn we met de gemeente

nog in onderhandeling, maar verwacht

wordt dat dit een positef resultaat
za1 opleveren.

* Gezien het minder aantal vrliwilligers
voor de kantine op zondag, was het

bestuur aan het begin van dit seizoen

genoodzaakt om er af en toe sPelers

voor in te schakelen. I,rle hebben nu 2

wedstrijden na de wlnterstop gespeeld

en Í/at zien we 2 sPelers laten
het afweten.

Hopelljk komen er niet meer van dit
soort lieden die vergeten dat ze blj

een club horen of denken daL ze al
genoeg doen voor Geel Wit.
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In tret voetbal worden we steeds
meer gekonfronteerd met discri-
mlnatie.
Het is onbegrijpelijk wat men

soms op de velderr of via de TV

hoort en zieL.
Dcrelwit vooral zijn de kleurli-ngen
0ok homo-qeksuelen en j oden zlj n

steeds meer ultverkoren groePen

om door hun medespelers(-mensen)
rljriens de wedsrrijd eens flink
aangepakt te worden, zowe.7 letter-
lijk a1s figuurlijk.
De EreesL grove opmerkingen worden

deze mensen naai hun iroofd ge-

slingerrl .

De groep spelers die de zo brood-
nodige variatie 1n het Nederlandse
voetbal brengt ( de kleurlingen)
.riorrien vaak vot,lr a11es en nog wat

ui Lgemaakt.
Uite raar ri komt dit verschij nsel
niet aileen in het betaalde voet-
ba1 voor, maar helaas ook in het
amareurvoetbal en ook in het jeugd-

voetbal zí1n discriminerende op-
nierk-lngen niet van de 1ucht.

Orndat het inm i rldels een Sroot
probleem geworden is, 1as ik in
de LC dat de KNVB hier iets aan

gaat doen.
Dat zal \^rat worden mensen, want

het is cie KNVB die al1es in de

hand heeft.
0ok de Tweede Kamer is er mee

bezig, er zijn reeds vragen over

dit ontoelaatbare probleem ge-

ste1d. Dat is njet zo bijzonder,
want daar stellen ze a11een maar

srde brandi tgt'
^, ook voor heà a|halen , íl

PArAr en 6NACI(S

ZO YAivAË 46.ó0 ÍJrrR.

I gOgRE V(í)DAC'AVóND KrAyeRÍAÉt€N

&;zetézandl*g 4 B0?E/2. Clm

+
6goP€Nb Yl,.1A en

%

HahmhmrBk
geld en goede raad

van HeeckerenstraaL 12, Nes-Am

tel: 2425.
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Dus daar zullen \^Ie ook we1 niet
zoveel wij zer van worden.
Maar ondertussen wordt het Pro*
bleem steeds groter en lijkt het

er nog lang niet oP dat er een oP-

Iossing nabij is.
Zor het misschi-en niet het a11er-
beste zi j n dat I,VIJ er zeLf lets
aan gaan doen in plaats van de

KNVB en de Tweede Kamer ?

Dat lijkt mij veruÍt het ge-

makkelijkst, het kost niets en

het is het rneest doeltref f end.

Namel j- j k: NieL meer doen !

Laten víe ÉË nlet mee wachten.

je.
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De celefoon gaat 1n huize ]Jonthuis.
lren stem aan cie anriere kant vertelt
dat de voettralverenlging Amstelboys
uit Amsterdam graag een oefenwedstrli d

wr1 spelen tegen Geel k'it.
"Voor oefenwedstrijden moel U blj
van 0s zijn", meidt Meinte, wijzend
naar ziln achtertuin.
iven later gaat rie telefoon blj van 0s.
ainsLelboys wi1 dinsdag komen. We1 een
gekke dag, meent Jan " En dan ts avonds?
Je ziet geen hand voor ogen. "Ju" ,

houdt de nan aan rle tel ef or-;n vo1 ,

"l,re zijn vorlg jaar ook bi: :ullie
geweest en toen hadden ju11ie kunst-

r llL] CIIt
Jarr begrlJpt er niets meer van, maar
na errig heen en ',,,,/eer gepraat komt de

aap uit de rnouw. De secretarls van
AnrstelLroys dacht dat hij Geel l{it '20
uit Haarlem had gebeld.
llaL was dus niet zo, maar a1s troost
booC Jan hem aan op een andere dag
up Ameland te komen voetballen. Dat
Leek de man we1 wat, maar a1s we rtieLs
ineer van hem horen mogen we hem dat
ríet kwalljk nemen want, zo sloot
ïirj het gesprek af, "Ik ben a1 75 jaar
en kan niet a11es ot'ir-houden".

6egt-Wtr oP-w
Vrijdag 22 lebruari zou het Geel-Witbe-
Írtuur om zeven uur vergaderen '
De bestuursleden vr'aren keurig op tijd,
op een na " Uitgerekend de voorzitter
schitterde rioor afwezigheid.
Een telefoontje naar Klein Vaarwater
bracht uitkomst. De man bleek een

geweldlg excuus te hebben. Hfj zaL
naar het ty-programma Jackpot te ki-iken,
waarj.n Karin en Sabina de Jong ver'-
kondrgden hoeveel pl_ezter zij eraan
beleven orn bíj Geel Wit aan de lijn te
st-aan (en ciaags ervoor te stappen met
tle j ongens die zondags binnen de

witte strepen over het veld moeten
da::t-e1en) .

Karin en Sabi-na, dan& ziJ Ju11le weet
Ecidie Keur nu dat Geel lJit van Ameiand
komt- en niet zonaar ergens uit Fries-
1and. Daar:voor onze dank.
En neem lcr:::a1 die boormacirine mee

riaar het veld om onze voorhoede een
handje te helpen bij het doorbreken
-.zt:l rie ve: ,-ied tgitgsl i nie van de

regenpartlj.

@hdH?lm§
Nes - Ameland 05191-2476

,rSffiEl-$TR$l
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Suren-AmeLand.
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V.V. GEEL \UIT
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FRITS K0RBACH ( trainer Heerenveen )over nieuwe aanwinst René vd Gijp
ttlde moeten Rene niet a1s onze lieve
heer beschouwen, maar ik ver-
wacht dar.-hij zijn goaltjes gaar
meepikkenrr"

Red. Ze hadden onze lleLz moeten
houden 

"

van der VeIde ( voorzítter ijeeren-
veen) -ttHeerenveen is 3 kwart iaar de helehele wereld over gur**ui vo0r ver-sterking, maar van Brazilii; tot
Rusland slaagden we niet.

Red. Ze hadden het eens i-n Fries-
land moeten proberen.
Toen ze een speler wilden
kopen in Braziliö was het
(reis) geld zeker op"

DAVID LOGGIE: sprts Cambuur)

het Nederlandse

]O 
gemÍst heb, is

Red typisch Nederlands.

Gerri t Àbma ( voorz . VVON Fr1 . )
ttVroeger waren er drinkerrde voet*
ba11ers, NU voetballende rirlnkers"

'rIk zou haas L zeggen wordl aub.
geen amateurtrainer, want het :.-s
sappelen met die knapen die er
geen donder v0tlr oyer hebben".

Red . I(rasse taal Gerri t , Vaak nog
waar ock.

CEINEES - INDISCE RESTAURAffTI

!, A ZIE'

r*,8}}n
Nes - Aneland.

Torenstraa.t 1J
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otAls er rets in
voetbal is dat
dat de BELEVl NC
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G.w c t w.Ïo'c'
ZaLerdag 2 maart 1991 '
We moesten weer de wei in na een lange

winterstoP van sneeuw en ij s '
»ài ,"" oàt wel leuk maar voetballen
is mooier.
\de speelden tegen W"T'0'C'
We nàbben Yoor rust 2 doelPunten
gemaakt, Lex 1 x en Herman 1 x en

íe girget dus gerust theedrinken '
Na de rust een mooie Yoorzet van

*i5-ai" Theodoor richting hemel schoot'
Daàrna scoorde Sander, toen ik en

toen Sander nog een keer '
Toen was het afgeloPen'
l{e hebben met 5-0 gewonnen'

ENMPNE "DE RIEI{IIUI.JN"

Paul Gullit van der Wal

R€ISAURo

-+--
_=- 

Ë =---

Ame!and
\ísoÍr kor'.plebe rtr-re,a

vnuny-AME nUO

6CHOONHAAKSEDR U F

q BgKlus * o
colraÍYrët1 da,-rrsbr 6 -neí (,,r}a.

tp.lt oít3l - 2348
voor oA; EIOoLÉElN f GEN

rAPUÍE,eINÍ6eN
AFVOéRVEASÍOPPI NGEN.

/-. \
wr

C eel til'tIrs )(le- - 
$gsLe

\on q\\e

mo,r\
A

\

qqà\ \

s,»'.À/

M(n}\r - FnulT -rffi/rl

Y@Q, AL OW LEYENSM I[>í3ELE N

À.í. o(rD
HooFDwEG 5
ÉóËell -AM rELr 238;

- 16-

I

I


