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ONHEII§PROFEET OP AMELAND

In De Llegr+ijzer van 2 augustus jI.
reageert pastoor Van Dieten op een
artikel in Geel-Wit Nieuws nr. 9
van dit jaar of liever hij reageert
op een drietal citaten uit dat ar-
tikel. Daarin wordt melding gemaakt
van het feit dat Geel-Wit vanaf de
aansluitine bij de K.N.V.B. in 1970
geen Rooms-Katholieke vereniging meer
is, zoals daarvoor, maar dat ook men-
sen die een andere levensbeschouwing
zijn toegedaan lid kunnen zijn van
Geel-Wit. De aansluiting bij de K.N.
V.B. betekende bovendien dat er wed-
strijden (van de 2e, 3e, 4e, en 5e
elftallen) op zondagochtend moesten
worden gespeeld. Toen Geel Wit nog
een R.K. vereniging was, verbood ar-
tíkel 35 van de Statuten het spelen
van wedstrijden op zondagen voor 12.00
uur. BÍj de R.K. v.v. Renado in Sint
Nicolaasga is dat nog zo. Bovendien
had Geel-lttit in de persoon van de pas-
toor van de St. Clemensparochie een
geestelijk adviseur die erop toezag
dat de reglementen rn.b.t. de zondags-
viering en de kerkelijke feestdagen
werden nageleefd en die op de jaar-
vergadering een toespraak hield waarin
de leden werden aangespoord ook bij
het voetbalspel hun katholieke over-
tuiging daadwerkelijk te beleven o,a.
door zich sportief te gedragen en
zÍch van vloeken en schelden Le ont-
houden.

De schrÍjver van het artikel in het
Geel-Wit*Nieuws gebruikt Ín een van
de citaten de beeldspraak van een
Geel Wit dat 'rin 1970 onder de
vleugels van de alnachtÍge K.N.V.B.
krooptt " Deze meLafoor schiet pastoor
Van Dieten kennelijk in het verkeerde
keelgat. Hij concludeert daaruit dat
de leden van Geel Wit de God van de
christenen (J.H.trl.H. Jahweh) hebben
afgezworen en een andere god (K.N.V.B.
Kniel Neer Voor Bal) zijn gaan aan-
bidden. 0p zijn beurt gebruikt hij
een aan de voetbalsport ontleende
beeldppraak: fteen forse sliding waar-
bij J.H.LI.H. (Jahr.,eh) behoorlijk on-
deruir werd gehaald.
Vervolgens schetst de pastoor een
voor hem huÍveringwekkend beeld van
ontrsikkelingen vaarbij de Kardinaal
de Jongschool, de St Clemensparochie
en het unieke eiland Ameland achÈer-
eenvolgens zullen opgaan in de ge-
meente,

de Ner+ Age-ber+eging en het massa*
toerisme.

A1 dit onheil staat kaÈholieken te
vachten, wanneer zij in het rrqat-
schappelijk leven hun eígen gang gaan
en zich onttrekken aan de bevoog-
ding van de kerkelijke autoriteiten,
die vonden (en in een enkele geval
vinden) daÈ niet-katholieken er
hoogsÈens zijn om tegen maar zeker
niet om Eee te voetballen.

De pastoor ondertekent zijn artíkel
in De Wegrrijzer met: t'Uw geesÈetr-ijk
adviseur uit het jaar 1934", Zou
hij daarmee bedoelen dat hij aan de
ontwikkelingen in kerk en samenlevi.ng
die zich sinds 1934 hebben voorgedaan
geen boodschap heeft?

Frans Hulsebos.
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VEITS LA G LEDET\IVERGADERING

De algemene ledenvergadering van Geel
trlit op 27 augustus 1992 r,rerd bezocht
door 34 mensen.
De voorzitter opende de vergadering
met de opmerking dat het 60-jarig be-
staan in 1994 van Geel LIÍt nadert. De
secretaris is a1 bezig net het samen-
stellen van een historisch overzicht.
Ook de organisatie van het Waddentoer-
nooi. in hetzelfde jaar komt dichterbij.
Het afgelopen seizoen was voor Geel l,/it
een bewogen jaar. HeL eerste en heL
tweede misten ternauwernood promotie.
Over het gedrag van de spelers buiten
het veld (drankgebruik) was het bestuur
niet altijd tevreden. Leiders en spe-
lers is nu op het hart gedrukt voortaan
rekening te houden met hun veranthroor-
delijkheden.

De voorzitter meldde dat. de bouw van
de tribune op schema 1ag. (A1s dit
blad bij U in de bus rolt is de offi-
ciële opening misschien al geschied).
Bij het maken van de prijsopgaaf heeft
het best.uur geen rekening gehouden met
de BThl. 0m deze tegenvaller te compen-
seren zul1en in eerste instantie min-
der kuip stoeltjes worden geplaatst.
Nanens de sponsorcommissie lichtte Will
Bakema toe dat het geld binnen moet
komen door de verkoop van borden op de
tribune, tribunekaarten en dÍverse ac-
Èies.

De jaarverslagen van de secretaris en
de penningmeester werden zonder noemens-
waardÍge opmerkingen goedgekeurd.
Bij de kasconÈrole bleek aanvankelijk
een Lekort van f 25.000,-. Eerst werd
dit in verband gebracht met de nieuwe
auto van de penningmeester, deze ver-
ondersteltr-ing berustte op een mÍsver-
stand. De boeken klopten vol1edig.

Tevreden kon ryorden geneld dat, zi5
het na enig zoekwerk, de teams van
kader konden worden voorzÍen. Àl1een
de Cfs hebben nog steeds een leider
nodig. Indien Jos Bulté geen assisten-
tie krijgt zullen ouders bij toer-
beurt mee moeten.

De aftredende bestuursleden D. Kooiker,
K. Molenaar en J. Brouwer werden bij
acclamatie herkozen.

ïn de pauze liet Jan van 0s, BernY
Beijaard en Peter Brouwer op (de st"oel)
draven om de nteuwe shirts, aangeboden
door sponsor Ben de KruYff, aan den
volke te tonen . Ïedereen was vol lof,
a1 zljn de broekjes wetr wat doorzichtig.

hladdentoernooi.
Nadat het Eueede onterecht naar het
l,laddentoernooi is geweest heeft Àrne-

landia de zaak voorgelegd bij de Sport-
conmissie. Deze commissie kon geen oor-
deel vellen. Het bestuur steLde daarom
de vergadering voor in te gaan op het
voorstel van ArnelandÍa om ottren-om
Àmeland Ee vertegenwoordigen daar r*aar
naar een tean kan of mag needoen, dit
om de verder goede verstandhouding met
Amelandia niet te vertroebelen. De

strijd om de Aneland Beker §taat 10§
van deelneming aan het l'Jaddentoernooi"
Het voorstel werd rlet 2l+ tegen 10 stem-
men aangenomen.

Jan van 0s heeft verplichte vrijuil-
ligers voor het Nesser dorPsfeest
aangësteld. De voorzitter beloofde dat
de hamburgers weer theel fijnr zu"]-len
zíjn. (Hij heeft zj.ch inderdaad aan zijn
woord gehouden).

In de rondvraag kwamen nog eni-ge zaken
aan de orde. Zo consÈateerde Jan Brou-
lrer tevreden daL de douches n* aardÍ-g
heet zijn (ook al komt er niet veel
water uit), maar hetzel"fde gel-dt voor
het bier en daar is hij minder gelukkig
mee.
Martin Oud stelde een nader boeking-
systeem voor. De voorzitter nneenL dat,
indien meerderen voorsLander zijn van
een andere verdeelsleutel, zíJ tset eetr
voorstel richting bestuur looeten komen.
Nico Oud meldde dat er problemen zijn
bij het zoeken naar medewerkers voor
het ophalen yan het oud papier. Vanuit
de zaal werd de suggestie gedaan hier-
voor Peetje te benaderen. ÀIs hij de
nieuwe kranten bezorgt kan hij de oude
exemplaren neteen mee terug Remen.
Op de oproep van Jan van Os naar scheids-
rechters reageerden Jan Brouwer en Luc
van Ti.ggelen.

De voorzitter bedan!:te de aanwezigen
voor hun opkonst en riep 5,edereen ogr

neer te schrijven in dit oRvolprezen
clubbl-ad.

De secreLarÍs, Koos Molenaar.
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WIST U ; dat;

* Racing Genk Ín België in hetzelfde
tenue speelt als GeeI Witl

* de dames nooÍt een doel mogen 8e-
bruiken met de training

* de dane" big meat in de benen hadden

* l,larieke bal op de vuist was in de
wedstrijd tegen Be Quick

* dat Els een echte keeperstrai.ner
wi1 (Chris R.?)

* dat wij Annie Brouwer echt hebben
gemist

* dat Carla Brour*er ook steeds vaker
verstek laat gaan

* naast de kuip nu ook het Geel-hlit
stadion geschikt is voor PoP-con-
certen.

* Mark op stap veel blessures oploopt

* het damesteam Ton en Rita felici-
teert met Jan-Thomas

* het danestean op de Ínternationale
toer gaat (bij ons in HoofdPlaat)

* Joost bíer lust

* de foto van heL damestean is ver-
dvenen, en er wordt gewerkt aan een
nieuwe

o UÍArorrken uit de kantine kwan, ze
1 biertje had gehad. Ze niet meer
nag voetballen van pa en ma

* Iíitte Veder de bardienst niet vol
kon houden net het danesteam aan de
bar

* daÈ het damesteam 2 nieuwe vedetten
heeft gecontracteerd: - de funZige

funs en de alcoholiste

* zíj scoren in de 3e helft

* het echtpaar Brouwer (ballumerweg
10) voortaan hulp nodig heeft voor
het bezoeken van een damestear
wedstrijd

* Opa PíeL z?n wreeftraP ook niet
meer je dat is

* De klomp in het veld en de bal in
de bonen

* l{arieke bal blauw van hèt lachen

* Annet haar portelnonnee verloren
heeft en zij hen nu terug wil

* Dat de Tonmie nog opgekratmd moet
worden

* dat het damestean daarom gelijk
hebben gespeeld tegen Be Quick

* dat Annet nog niet l{eet lfie Tonnie
is

* dat dit nog wordt vervolgd

* dat Dames niet altijd.danes"zijn
(red. )

f naam bekend bij red.
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STA}íDEN

Vierde klasse C KWB

GOMOS

Bakkeveen
Trynwalden
Zui-dhorn
de l,Iilper Boys
Tolbert
Eergum
Geel Wlt
Dokkum
Houtigehage
SYI'ÍH

Res. hoofdklasse FVB

ONB 2
Akkrum 2

Friesland 2
0lyphia 2
Fri.sia i883 3
Zuaagwesteinde 2

Friso 2
.Iubbega 3
GeeL Wit 2
F{eerenveen 3
eambuur/lwd. 3

Res. trleede klasse B

St. Annaparochie 2

liieuweschoot 4
i:AB 2
Drachrten 4
DTD 4
Dronrijp 2
i'KV | 29 3
LSC 1890 4
B-risia 1883 5

Geel l{i-t 3
0s1 '78 2

Frresland 3

ilerde klasse C FVB

Zwaagwesteinde
Trynwalden 3
CINE 4
Seel Wit 4
.Surhuisterveen
FVC 5
iiiokkun 3
.Rood Geel 5

eambuur/Lvd. 6
BuitenposE 2

Blue Boys 2

5-10
6- 9
5- 7
6- 7

5- 6
6- 6
5- 5
6- 4
6- 4
q- ')

5- 0

5- I
5- 8
6- I
5- 7
6- 7

5- 5
6- 5
5- 4
6- 3
6- 3
5- 2

ó- I
5- 7

6- 7
6- 7

6- 7

6- 7

5- 6
6- 5
5- 4
4- 3
5- 3
4- 0

6-
5-
6-
5-
5-
6-
6-
5-
6-
5-
5-

Pupí11en D

Blauw Wit I

Geel hrit 2
VIOD 2
Bergum 2
hITOC 2
Be Quick D

Pupillen E

Ànj um
RopLa Boys
Geel Wit
0ostergo
de I'lalden
Holwerd

Pupillen E

5

klasse 5O7

klasse 534

48
5- 6
45
3- 4
s- 3
5- 0

47
2- 3
3- 3
3- 2
41

6-
5-
6-
4
5-
6-

6-
5-
6-
6-
4-
5-

6-
5-
6-
6-
5-
6-

6-
5-
5-
6-
5-
5-

6-
6-
6-
5-
5-
6-

I

I

Dames derde klasse E

Nicator
MKV '29 3
Be Quick D 2

Geel Wit
Anj um
Rij perkerk/Suawoude

Junioren A derde klas
FVC 2
Geel l,Ii t
SC Franeker 3
Be Quick D 3
SSS '68

Junioren C derde klas
Drogeham
Twij ze I
ASC
Geel hri t
KootsLertillett Fean t58

Pupillen D klasse 45L

Ho lwer d
NicaLor
Btr-ij a
de Walden
Geel I.Iit
Birdaard

klasse 470

343

FVB

L2
6
6
4
2
2

10
8
7
4
3
0

11
8
7
4
3
1

11
8
5
5
2
I

L2
7
6
4
3
2

l2
10
I
7

5
5
4
J
3
2

1

Veenr+ouden 2
lrlykels Hal-1um 2

Suameer 2

BCV 3
Geel Wit 2

Friese Boys 2
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f;.&ESE TïJDEN, SLECT{TE TIJDEN

Er zi3'n in je leven altijd momenten,
dat je even stj.1 moet staan bij jezelf.
fn je onsLuimige jeugd race je daar
vaak aan voorbi-j, maar na iets meer
verjaardagen begint er wel eens iets
ce knagen, zo yani tizal ik nu doorleren
of gaan verken?rt
Of, nog lateri ttza! ik in bed blijven
sf, toch maar ueer de kinderen naar
school brengen?tt Dat ziln de momenten
die ik bedoel en die iedereen we1 kent.
Je moet een keuze maken en a1s je even
te lang doorlummelt maakt een ander
cie keuze voor jou en zíE je met de
gebakkken peren.
Afgelopen zomer had ik een dergelijk
möment. Ondanks zeer geÈructe schijnbe-
wegingen ontkwam ik er niet aan:
blÍjven voetballen in het eerste of
in een ander elfta1 mÍjn licht laten
sehijnen. Een keuze maken rvas niet ge-
makkelijk. Maar aangezien ik vroeger
al eens een paar jaar Ín heÈ trderdetr

gespeeld had, kon ik het één en ander
vergelij ken.
Zo train je bij het derde eigenlijk
één keer in de week, en a1s je dat ge-
regeld doet dan sta je zondags ook
opgesteld" Je begint welisyaar met
wel 4 echte hele rondjes warmlopen
(b:-j het eerst,e amper 2) maar daarna
heb je vaak heel lang partijtje. Bij het
eerste moeL je tuee keer per week trai-
nen, en indien er niet gevoetbald wordt,
ook nog op zon- en feesÈdagen. Na het
warmlopen moet je nog een heleboel
andere dingen doen:'voor je een partijtje
mag spelen. En als je je dan rreer een
i*eek uitgesloofd hebt, kan het zijn dat
je zondags i.v.m. de te volgen tactiek
r:eserve zi,t..
Voor de \,/edstrij d zondags zíL je bij het
derde eerst even een bakje koffie te
dri.nken, bij het eerste sluit je aan
in de rij voor de fysiotherapeut.
tsíj het derde kleed je je relaxed aan
en huppel je met een ba1 naar het ve1d,
.ie doet waar je zin aan hebt tot de
r,redstrijd begint. Bij het eerste kleed
je je aan en wacht je vervolgens een
half uur tot de rest klaar is.
Op het veid uarm je je op tot je kapot
bent,, opde;;: je in de wedstrijd er niet
door komÈ t.e zitten.
De rsedsrrijden bij beide elftallen zijn
hetzelfde, als je tenruinste voor 1002
gaaL" Àll"een is bij een nederlaag of
getrijkspel de sfeer bij het derde iets
opgerui"mder, uant bij het eerste telt

a11een de winst.
En bij a1le voor en nadel-en is dat
misschien nu net even het verschil" Dat
voetballen meer is dan een spelJ-etje.
Dat je alles uÍt de kast moet ha1en,
niet a11een maar samen, omdat het hele
team, de hele vereniging met al het
publiek niet tevreden is meE geen of
een enkel puntje, En dat elke ueek, elke
competitie weer. Het vraagt inspanning'
het legt druk op je schouders maar o
wat is het heerlijk wanneer het lukt.
Dat is voor mij het verschil tussen
voetballen in het eerste of het derde.
En dus koos ik voor het derde. Want na
jaren spannj-ng en sensati.e, gehoteldebotel
tussen werken en trainen/spelen i-ijkt
het me heerlijk om minder Le Èrainen,
toch lekker Ee voeEballen en niet meer 10
keer naar de w.c. te g,aan voordat dÍe
man in heE zwart eindelijk de stress
wegblaast met het begÍnsignaal.
A1leen weet. ik nu nog niet waar ik eLke
GeeI hlit-krant over ga schrijven,
misschien gok ik op de gebakken
peren . .

Henk Roemers

z@gw
'h tribune

16 dctt niet,

uoel, hrd
'lt Àoq het
Yoor bÈ.

't bt< tàt
tn de hqnd
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ZMMAÀR.

Zomaar een r+iekelijks gesprek op de zon-
dagmiddag.

ZÍj ; FIoe het Geel l,/it speult?
tiij : Ferlóren.
Zij: 0h, dan biste foar niks fórt weest.
líij; Nee hoar, ik gaan foar mien ont-

spanning naar ut foetbalfeld.
ZLj: Ontspanning? Ergere silste bedoële.

De staasLe 6mmets alt.ied te skel-
den, ik diën niet wat dear nou foar

leuks an i-s.
llij: Ja, ut gaat nou iën keer nÍet aI-

ried goëd.
Zij: Ut gaat noait goëd. Dou moesLe

wat meer an dien hatt dinke.
Hij: Dat doën ik ók. Ferlize hoart rr

nou iËn keer bij. ALt.ièten winne
Ís ók niet leuk.

Zijl Nee, maar ascdou met un hattfer-
l"amming thuus komste is n0ch minder
leuk,

I{i.j: Míns, ik kom nÍet met un hattfer-
lamning thuus.

Zij: ïk snap niet, wat jim dear an fiene,
dat. gedraaf acht,er die ba1 an.

Ílij : En 1k snap niet wat j imne an wan-
delen fiene.

Zij: Nou dat is ges6nd, dan binne je
der uuE.

Hij: Nou, Ík bin er Loch ók uut as ik
an te lijn staan?

Zij: Staan, sitte silste bedoële. Ik
saach dÍj lestes wel op die tribune.
Ee siste de hele week al, in dan
ök nog bij uE foetballen. Dou Eoes-
t.e meer bewege.

Hij: Dearórn hèwe we de tribune an de an-
dere kànt fan ut feld bouwt.

Zij: Hèste uE leuk had, net wie hèste
praten?

§Íj: 0h, dat ging wel, ik weet eigeluk
nj-et meer met r*ie ik all-emaal pra-
te* hè.

Zij: De wilste uL niet sègge, hè. Hèwe
jimne ut ók over mij had?

Hij: Nee, natsuurlek niet. In de kantine
praat je alliën maar over foetbal.

Z1j: Ja, ja. Dat kin ik. Hèste a1 maten?
Hijr SiJ" ik dij an 'e neus hange.
Zij: Gaaste fólgende week ók weer met

naatr de r*al?
Hij: l{eerh :*og niet"
Zij : Met h'cefeul het Geel l{it ferlóren?

BESTWRLUK

De tribune wordt zondag 15 novem-
ber feestelijk geopend. Dat ge-
beurt voorafgaande aan de yed.
strijd Geel-Wit - de hlilper Boys,
die om half drie begint. Een uur
eerder laten onze meisjes zien
r+at zíj de afgelopen naanden ge-
leerd hebben. Zíj spelen hun
eerste wedstrijd tegen de D2-
pupil1en.
Vervolgens zaL 1id van verdienste
Wi11y Molenaar de naam onthullen
van de tribune, uaarna onder meer
Yoorzitter Dirk Kooiker enige
woorden zal zeggen. Daarna be-
ginnen de C-junioren en E-pupi11en
aan hun sponsorloop. In de rust
zíjn de D-pupillen en de meisjes
aan de beurt. 0n het een en ander
met de leden te vieren zulIen de
bezoekers die dag consumptiebonnen
worden uitgereikÈ. Deze worden be-
vestigd aan het programnablad. De
bouwers worden daags eryoor be-
loond met een fondueavond.

Toegangsprij zen.
De toegangsprij zen zíjn
gewij zígd l
entree volwassenen
seizoenkaart 65+
seizoenkaart enkel
seizoenkaart gezin
t r ibunekaar t
(vanaf '93-t94 f 50,--
5-j aarkaart f

a1s volgt

f 2,50
f 17,50
f 25,--
f 35, --
f 40, --

200 , --
Voor de Loegang tot de tribune zaL
voortaan een gulden extra op het
entreekaartj e worden gevraagd.
t'Verplicht vrijwÍl1igerrr;
Geel lilit is een vereniging die
draaÍende noet worden gehouden net
vrijwilligers. fn de neeste geval-
len kunnen yoor de voorkonende
klussen personen worden gestrikt.
Sons noeten hre echter gebruik na-
ken van trverplichtr vrijwilligers,
zoals bij de kantinediensten en
het Nesser Dorpsfeest. Het kont wel
eens voor dat d,eze vrijvilligers
hun plicht verzaken. Daarmee du-
peren zij de vereniging. Het be-
stuur heeft geneend deze nenaen
daarvoor te Eoeten bebr oeten. Het
bestuur beraadt zich oyer de wijze
waarop dat Eoet worden aangepakt.
Een voorstel valt te veruachten
in de algemene ledenvergadering
Yan I januari 1993.
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Leider Crs.
Per jeugdtean beschikt Geel Wit
over twee leiders. A11een de Cts
hebben slechLs één leider. Jos
Bulté kan dit echter niet al"leen af .
l{ij doen daarom een dringend Yer-
zoek om hem te helpen. Ànders
zi j n .rr/ij genood zaakt ouders aan
te wíjzerr om bij toerbeurt mee te
gaan.

0m alvast te noteren:
Het KersLzaaltoernooi is op zat-eÍ-
dag 26 en zondag 27 decenber in
sporthal De Slenk in Nes.
Zaterdag 16 j anauari is oP Ameland
het i,/addentoernooi voor de j eugd '
Daaraan doen mee de verenigÍngen
De Monnik ( Schiermonni-koog ) ,
Amelandia en Geel Wit.

Taakverdeling bestuur.
D:Lrk Koolkgl, voor zitter ' vertegen-
woordigt 6ee1 Wit in Sportconnissie.
Koos Molenaal, secretaris, Pro-
gratrmablad, medewerker c1ubblad.
FraE§_ ter Schure, penningmeester'
ffiu; inning contri-
butie c1ubblad.
Jan van 0s, kantinezaken, aan-
;te11." s.heidsrechters, coördi-
naLor oefenwedstrijden.
Ton -Töben,'rredstrij dsecretaris.
Josegh Brouwer, scheidsrechter-
ffiördinator niet- en
vouwen cLubblad.
Mark Brouwer, feest- en kermis-
commissie.

SFONSORTCIOP

ila enk-e.!-e noandpn uan noe-,sÍ-e a.,.-eg-i"d"

doon zen gnoÍ-e. guoep »aijui-l-!)gent i.a
hpL dan eindp-f.ik zo»en dnt- dp. rLie.ue

tn-i-g,unc. olrLidzz.!. wandÍ geopend-" Dii"

za-(. geA,euÀ.erl op zondeg 7 5 ngpu!&ea,

0p deze zonrlag ,a(- e-n ',s ni-ddaga DOo4

en in de tu,tÍ- »an dz uydÀtni)d 7e-el
AU. - AiLpett Bog,s e.en ,spon ton-{.oop

uondzn gehoudzn doon onze- jettgd, on-
dzrt hef- moÍ-t-o:

' Ail drtctgen ook e-en ,sÍ4.e.ní_iz Ai) ,

Vmo/ »olgendz" ua-?k kunÍ- u e-arl »oe_t_*

&aL(.ez I,ij u aan de dan knijgen »an d.e

€- o/ D-pupi-t-len, C-junioaen o/. uan
hef- nztójers Lean,

Hoe gort-t- dzze ,spon-sanl.ctap ,in zi)n lieJ?k f
De »oe.t-Lallent d)-z Ai) u aan da dzil,+
konen hel,!,.en een li),sÍ" Wj z.Lch uxtu/La/e

u ktnÍ dchrzi,i»en hoeue.el zond-esz hij o{
zi) gaat- Í.apen dle niddag,
De !.oop &ra/rt- * 15 ninut_pn en d.z a/._
aLctnd i,s ge-Ujk aanl aarl ha-e uoaÍ-L,nL*
»e-Ld.. nininalz. irLtzg í /, - 1te,z nonde..

0p '15 noDenLerz gaal u nahautijk q-{a

àponóon kiikzn hoe»e.z-!. nonden de -lerrgrl
gaat !.ppen en paa d.aaruw lcomzn z*. Í,i)
u i-erzug on a/. Í,enp*enen, Voon-0-e.eld.:

Voei!^a^4-Lp:z X

In-teg dooz ,sponson pe4 nond_e.: Í.Í, _

X Loopt 6 nond-en, Sponson t"ELaelt- f6r*

SP1tlS1tl D€ J€U]D €il DitAAg 00K €€ry
s7€.ury.€ Brl ltttu
P,,s De Índpn unnden u.irt dz ned-it nog

Le*prd gerzsokÍ-.
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u\-/z
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