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Een mijlpaal in de historie van Gel \ryit is
op zaterdag l7 apntjl. bereikt: het eerste

vrouwenteam werd kampioen. Een luister-
rijke presatie die hulde en oprechte geluk-
w€nsen verdient. Daags daarna stelde het

eerste mannenelftal de voortzetting van het
veólijf in de vierde klasse van de KNVB
veilig; een god weekeinde voor Geel Wit.

Als je beide prestaties met elloar verge-
lijkt, dan ben je geneigd die van de vrou-
wen hoger aaÍl te slaan: het is verdienste-
lijker kampioen te worden dan niet te

degraderen. Bovendien beoefenen onTE

dames de voetbalsport pas enkele jaren en

de heren al vanaf de tijd dat te amper
konden lopen. Toch komen er b[ het

mannenelftal veel meer toeschouwers en

over het algemeen voelt het publiek zich
bij het wel en wee van de mannnelijke
voetballers veel meer betrokken dan bij de

ups en downs van hun vrouwelijke colle-
ga's. Dat zal veóand houden met het tech-
nisch niveau, het tempo, het tactisch ver-
nuft die, voorlopig althans bij de mannen-

teams over het algemeen hoger zullen
hggen daÍl blj vrouwenelfallen. Het kan
natuurlijk ook zijn dat de hogere waarde-
ring voor prestaties van mannen ons, alle
vrouwenemancipaties ten spijt, tnzrer in
het bloed gebakken ztt, dat we onbewust
de voorkeur Íun mannenvoetbal geven.

Het zou jammer zijn als dergelijke voor-
oordelen nog steeds onze waardering voor
sportieve prestaties bepaalden. Het is zeker
niet de bedoeling van dit artikel hiertegen

ten strijde te trekken. In de eerste plaats

zou dat niets uithalen en ten tweede heb-
ben vrouwen het helemaal niet nodig om
in bescherming genomen te worden.
Vrouwensport en dus ook vrouwenvoetbal
hoeft zeker niet minder aaÍltretkelijk te
zijn als mannensport. \Mel valt het te
betwijfelen er goed aan doen , de mannen

in zoveel mogelijk opzichten te imiteren.
De waardering voor vrouwen in de sport
stijgt namelijk naarmate aj zich vrouwelij-
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uu adres voop:
radio, televi-sie, video

huishoudeliJko apparaten,
telefoon apparatuur,
antenne systeran.
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ker gedragen en bewegen: Minder accent
op kracht, meer op raffinement, geen

intimidatie maar bevalligheid en gratie,
geen schrammen, bulten en builen, maar
een verzorgd uiterlijk, oogschaduw en
gelakte nagels, g€en te ruime shirts en

afgezakte kousen, maar een smaakvolle
kostumering zoals bij ballet of. het kunst-
schaatsen gebruikelijk is. Bij de twee
genoemde vorÍnen van kunst en sport valt
het op dat het publiek vaak de prestaties
van de wouwen hoger aan slaan dan die
van de mannen. Ie kunt dan wel stellen dat
het bij het voetballen om de doelpunten
gaat en bij het kunstschaatsen om de jury-
punten, maar dat neemt niet weg dat de
belangstelling van het publiek in de eerste
plaats góaseerd is op het te verwachten
kijkgenot.
IIet scoren van doelpunten wordt daarmee
geen bijzaak, mazÍ de manier waarop het
spel wordt gespeeld en waarop de doelpun-
ten tot stand komen l«an bij vrouwenvoet-
bal zeer aantrekkelijke aspecten van het
voetbal ÍLan het licht brengen, die tot
dusver in het mannenvoetbal niet toJ ont-
wikkeling zijn gekomen.

Het behaalde kampioenschap van het
eerste vrouwenteam is voor het Geel
r$/itbestuur en goede gelegenheid om als
blijk van waardering voor en vrouwen-
kostuum te zorgen dat de wouwelijke
bekoorlijlteden recht doet. Men moet
daaóij niet krenterig zijn en zeker niet
schromen een ervaren modeontwerper in te
schakelen.
Het gaat misschien wat ver om de dames
balletlessen te geven en &n van de kleed-
kamers tot schoonheidssalon om te bouwen
en in te richten, maar wel moet al het
mogelijke worden gedaan om de aantrek-
kelijkheid van het voetbal in het algemeen
en het wouwenvoetbal eens duchtig op te
vijzelen.

Frans Hulsebos.
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BESTWRLUK

Receptie Amelandia

Namens Geel Wit heeft een bestuursdele-
gatie de jubileumreceptie van zustervereni-
ging Amelandia bezocht.
Het was een geanimeerde bdeenkomst met
weinig (officiele) sprekers.
Een van hen was onze voorzitter Dirk
Kooiker, die zijn humoristische verhaal
begon met een reactie op een opmerking
van wethouder r$/il Bakema. Die tracteerde
Amelandia nl. op een vorstelijk bedrag
omdat Amelandia al zo lang bestond.
Dirk herinnerde de plaatselijke bewinds-
man (die ook lid is van onze vereniging)
eraÍrn dat Geel Wit volgend jaar zijn 60-
jarig bestaan viert. Dit is weliswaar vdf
jaar korter dan Amelandia, maar toch een
hele tijd.

Bestuur I,oA

Frans ter Schure heeft namens de sportver-
enigingen zitting genomen in het bestuur
van de Lokale Omroep Ameland. De LOA
verzocht Geel Wit een bestuurslid te leve-
ren en Frans was wel bereid om dat te
doen.

lVaddentoernooi

Het Waddentoernooi is dit jaar op 15 en
16 mei op Texel. Plaats van handeling is
het terrein van de SV Oosterend. Tnwel
Geel fVit als Amelandia zullen daar van de
partij zdn onder de namen Ameland I en
Ameland II.
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Geelwit-vlag

Het nl u wellicht zijn opgevallen dat we
een nieuwe clubvlag hóben. Nadat de
oude sinds het Nesser dorpsfeest spoorloos
is verdwenen, heeft Jan van Os een nieuwe
gemaakt. De vertrouwde bal heeft plaats
gemaakt voor het clubembleem, waarl/an
de contouren al zichtbaar zijn. Jan zat het
vignet een detnr dagen nog wel eens
eigenhandig inkleuren.

Schuurman sponsorÍ me§esteam.

Het bestuur heeft met de heer
H. Schuurman, over@nstemming bereikt
over shirtreclame voor de meisjes. Dit.
betekent dat dit nieuwste Geelwit-team
voortaan zal
trachten de naamsbekendheid van de SPAR
te Nes te verhogen.

LEIDER.§YERGN)ERING 18 maart
1993

Op 18 maart heeft het Gtil bestuur de
gebruikelijke bijeenkomst gehad met de
leiders en tainers van de diverse teams.
Het was, zoals góruikelijk een geanimeer-
de bijeenkomst in de kantine, met dit jaar
opvallend weinig prólemen en wanklan-
ken.
Traditiegetrouw blijft het bij een aantal
van de jeugdteams zoeken napr voldoende
begeleiding. Dit seizoen m'oet Dl het
zonder vaste leider(s) stellen, zcdrat de
ouders bd toeóeurt worden ingeschakeld.
Een verre van gewenste situatie, maar het
is niet anders.
Het niet spelen tegen FVC D3 heeft de
jongens al twee punten in mindering opge-
leverd.
De senioren laten het op prestatief gebied
behoorlijk afweten. Schorsingen en blessu-
res zijn er de oorzaak van dat het met
name voor Nico Oud een heidens karwei is
om glke week weer tenminste 11 man bij
elkaar te krijgen. Misschien dat er een
verlichting komt als we volgend jaar met 3

-b-
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seniorenteams inschrij ven.
I-aten we hopen dat het niet zover hoeft te
komen. :

Verheugend was dat vrijwel alle i
trainers/leiders volgend seizoen doorgàan.
Bij de rondvr,aag loramen zaken aan de

orde als en tekort aan trainingsballen, de
keeperstraining voor de jeugd volgend
seizoen en de trainingsvelden op Ameland
en Leeuwarden.
In de Friese hoofdstad wordt getraind op
een slecht veld. tJ/il Geel Wit een ander
veld dan komen we in een duurdere prijs-
klasse.
Op Ameland nd het er naar uit dat de
ligging van het trainingsveld gaat verande-
ren. De meerderheid van de gemeentelijke
commissie openbare werken heeft zich
uitgesproken vooÍ verbreding van de
Noordwal.
Indien de raad dit overneemt betekent dit
een verschuiving van het trainingsveld in
ooostelijke richting en komt het parkeer-
terrein bij de High Chapparal.
Verder werd in de leidersvergadering
voorgesteld om de vloer van het voorste
gedeelte van de kantine op gelijke hoogte
te brengen met de rest, waardoor meer
ruimte kan worden benut.
Jan van Os deelde namens het bestuur
mede dat de scheidsrechters voor de jeugd-
wedstrijden voortaan schriftelijk worden
vastgelegd.
Verplicht vrijwilligerswerk dus, waarvoor
het bestuur de bereidwilligen bij vooóaat
al erg dankbaar is.

Extra ledenvergadering GIV op 2 april
1993 in de kantine.

Op 2 april hield Geel Wit een extra leden-
vergadering, met eigenlijk maar één punt
op de agenda: de begroting 1993-1994.
Hiervoor was een aanleiding: nl. de moge-
lijkheid een betaalde trainer te contracte-
ren. Omdat dit een drastische aanscherping
van de begroting met zich mee zou bren-
gen achtte het bestuur het gewenst hier-
over in een extra ledenvergadering een

-b-
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gekl en gpede raad

van Eeeckerenstraat L2,
telt 2425.

bo*hng

amóbementsparh
NEó-Aíur , vERDEI<sÈAD ÍeLt2l?a

besluit te nemen. Vijftig leden vonden het
de moeite waard om hun stem hierover te
laten horen.
De voorzitter kon het zich niet heugen dat
zoveel mensen een ledenvergadering van
GV/ hóben bezocht.

Over de gang van zaken met betrekking tot
de beoogde hainer, Ytzen Siderius uit
keuwarden, het volgende.
Vorig jaar kreeg Geel Wit van hem een
eerste aanbieding. Omdat toen al afspraken
met Francisco Metz en Meinte Bonthuis
waren gemaakt,_zijn de gesprekken met
Siderius beeindigd. Dit jaar kwam hij met
een aanvankeldk onaanvaardbaar voorstel,
wat is gewijzigd in een onkostenvergoe-
ding van f 10.000,--. Beide partijen kon-
den hierover overeenstemming bereiken.
In een gesprek tussen het bestuur en de
eerste selectie bleek dat de ploeg niet
ontevreden is over de huidige technische
staf, maar dat de meerderheid ook niet
tegen de komst van een nieuw gezicht zou
zrjn.
Het bestuur zal met Siderius nadere afspra-
ken maken over de invulling van de trai-
ning (welke selecties training krijgen, wie
traint op woensdag en wat gebeurt er met
de training in l-eeuwarden).
Een aantal leden meende dat het bestuur
deze afspraken al op papier had moeten
hebben alvorens deze ledenvergadering
werd gehouden.

Om de begroting sluitend te maken, moe-
ten onder meer de contributies worden
aangepast. Het bestuur meent dat dez.e

wijzigingen te rechtvaardigen zijn, omdat
allerhande kosten (reiznn, accomodatie)
zijn gestegen terwijl de contributie al jaren
niet is verhoogd. De aanpassingen zdn als
volgt:
Senioren: van f 150,- naar f l7S,--
Junioren: van f '75,-- naar f 87,50
Pupillen: van f 37,50 naar f 43,75

Door de prijzen in de kantine met gemid-
deld een kwartje te verhogen worden extra

DE RVSADVISEUR AANALI.ES
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inkomsten geraamd. Andere inkomsten
ontstaan door het dorpsfeest, de feest-

avond, oliebollenactie, relameborde! en

aanplakbiljetten. \
Minder uren in de sporthal huren eà af-
schrijven levert extra geld op, de elettra
wordt duurder.
Uit de vergadering kruam het voorstel om
volgend jaar geen tribunekaarten te verko-
pen. In plaats daarvan betaalt iedere be-
zoeker een kaartje bij het betreden van heÍ

veld, dus ook de leden. Dit kaartje geeft

recht op het betreden van de tribune.
Het bestuur neemt dit voorstel in overwe-
ging.
De stemming over de begroting leverde de

volgende uitslag op:
Voor: 38, tegen: 14 (er waren 2 volmacht-
stemmen)

Herstructurering KNVB.

Zoals u wellicht bekend zal ziin heeft de

afdeling amateurvoetbal van de KNVB het

herstructureringsvoorstel in de ijskast
geschoven. Dit betekent dat vooralsnog de

opheffing van de 20 afdelingen en de

instelling van 8 districten van de baan is.
Voor Geel Wit houdt dat in dat het @r§te

elftal in een andere positie verkeert dan de

overige teams. Te denken valt daarbij aan

het afgelastingenbeleid en de waddenrege-

ling.

STANDET{ W GEEL WTr (2-e93)

Vierde klasse C (KNVB)

I coMos
2 Bakkeveen
3 de Wilper Boys..
4 Tolbert
5 Trynwalden .....
6 Dokkum
7 Zuidhorn
8 Houtigehage ....
9 Bergum
10 GEEL WIT
11 SVMH

Res. hoofdklasse FVB

I Friesland 2 ....
2 oNB 2 ..........
3 Akkrum 2 .......
4 Friso 2 ........
5 Olyphia 2 ......
6 Frisia 1883 3...
7 lubbega 3 ......
8 Zwaagw.einde 2 .

9 Camb/L'warden 3.
10 Heerenveen 3 ...
11 Geel V/it2 .....

Res. Tweede klasse B FVB

l cAB 2 ..........
2 Nieuweschoot 4..
3 Frisia 1883 5 ..
4 Drachten 4 .....
5 Geel Vfit 3 .....
6 DTD 4 ..........
7 St Annapar. 2...
8 MKV ',29 3 ......
9 Dronrijp 2 .....
10 LSC 1890 4 .....
l1 Friesland 3 ....

18-32
t9 -25
18-21
18-20
18-19
18-19
19-19
18-14
18-13
18 - 11

18- 7

17-30
t7 -25
L6-24
fi-17
t7-16
t7-15
17 .15
t6-t2
16-11
18-10
18- 9

t7 -25
t6-20
t7 -20
t7-19
18-19
16-18
18 -'18
18-16
t7-t5
16-10
L6- 4g
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Derde klasse C FVB

I Zwaagwesteinde 4.. 18 - 34
2 Trynwalden 3 ..... 17 - 25
3 Geel \ryit 4 t6 - Zz
4 Surhuisterveen 3.. 17 - ZO

5 Buitenpost 2 ..... l7 - 11
6 FVC 5 ............ l7 - t6
7 Dokkum 3 ......... l8 - t5
8 oNB 4 ............ 16 - 13
9 Rood Geel 5 ...... l7 - L0
10 Camb/I-eeuw 6 ..... 16 - 9
11 Blue Boys 2 ...... 17 - s

JIIMOREN A derde klas C

l.Robur.. 6-10
2. FVC2............ 6- 10
3. Geel Wit ......... 7 - 8
4. SC Franeker 3 .... 7 - 4
5. SSS '69 ... 6 - 0

JUMOREN C derde klas J

l. De Walden

hof,el öe lonq
bondshotei

_-_.,,het §vÀp€n vÀn àm€,IÀnö,,

n€s - amelanö tel.€[oon o5t9t-2oró

afl€LnNb
tel: 2212

HALWERb
tel: 1472

lwe, uéRYaaC

2. Geel Wit
3. CVO
4. Blija
5. VIOD
6. FC Birdaard

PUPILLEN D klasse 453

1. MKV ',29 ..
2. Blauw V/it 34 4 ...
3. FVC 3 .............
4. CSL 3 ..'...........
5. Geel Wit

5-8
4-7
5-5
5-4
4-2
5-2

4-6
4-4
4-3
4-2
2-l*

* 2 pnt in mindering góracht

PUPILLEN D klasse 469

1. Ropta Boys 2 ...... 3 - 5
2.kQuick(D)4.... 5-5
3. Blauw Wit '34 3 ... 4 - 4
4. Trynw. Boys 2 ..... 4 - 3
5. Geelwit2 4-3
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PUPILLEiI E ktasse 501

1. Rood Geel.
2. Hardegarijp .......
3. Bergum
4. Wykels/Hallum.....
5. Geel Wit ..........
6. Stiens

PUPILLEN E klasse 553

l. Trerobben 3 .......
2. Geel rWit 2
3. Robur 2 ...........
4. Sc Berlikum 3 .....
5. Sc Franeker 4 .....
6. Mulier 3 ..........

DAMF,S derde klasse C

1. Geel V/it
2. Eastermar
3. ODV
4. sc Kootstertille...
5. VIOD

MEISJES klasse 788

l. oNS ........
2. St. Annaparochie...
3. Robur 2 ...........
4. ODV 2 .............
5. Geel V/it ...
6. MKV ',29 3 .........

5-10
5-
5-
5-
5-
5-

5-8
5-8
5-6
5-5
5-3
5-0

7-12
6- 9
7- 5

6-
6-

4-8
5-8
4-6
2-0
3-0
4-0

8

8

2
2
0

4
2

$iltfts d - 98 0. B,E {0. IE" 6gHS.
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Het gebeurde in het Oosten.....

De competitie loopt weer op zijn einde.
Misschien worden of zijn op het\moment
dat u dit leest voor sommige teams de
laatste wedstrijden van de competiae 1992-
1993 gespeeld.
Een wat de senioren betreft, matig seizoen
voor Geel Wit. Het is maar te hopen dat
de jeugd en de dames nog wat podium-
plaatsen bereiken, anders is het helemaal
wat mager.
Toch wil mager niet meteen Trlg5en dat het
ook een slecht jaar is geweest voor onze
club. Ik bedoel maar sinds dit seizoen is
ons hoofdveld verrijkt met een heuse
tribune en mogelijk is er een contract
getekend voor een heuse trainer voor onze
hoofdmacht.
Om tot een beslissing te komen over beide
genoemde zaken is in beide gevallen een
extra ledenvergadering gehouden. En na
de nodige discussies zijn er knopen door-
gehakt. En of dit nou goede beslissingen
zijn geweest of niet, daar kunnen en zullen
we het de komende seizoenen nog wel
geregeld over hebben. Het belangrijkste is,
dat er het nodige gebeurd binnen de ver-
eniging.
De laatste jaren kreeg ik toch wel een
beetje het idee dat het verenigingsleven
van Geel Wit wat aan het wegkwijnen
was. Elk jaar weer problemen met de
begeleiding en training van vooral de
jeugdteams, verplichte vrijwilligers in de
kantine, geen feestavond meer, de nodige
verslapers ,'en niet opkomendagers, die
beboet moeten worden, beperkte animo om
de oude l«anten op te halen en dan zijn er
nog wel meer zaken op te noemen.
Maar misschien zijn dat de normale sores
wel die elke vereniging met zich mee-
brengt.
Per slot van rekening draait het om een
grote groep mensen die die allemaal in het
weekend op hun manier van het voetbalge-
beuren willen genieten. Dat het dan niet
altijd gelukt om op het moment surpreme
alle neuzen in dezelfde juiste richting te
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krijgen is natuurlijk niet verwonderlijk.
Daarom is het des te mooier wanneer dat

wel weer eens lukt. De vergadering zegt ja

en een aantal neuzen stroopt alvast de

mouwen omhoog. Na de benodigde tele-

foontjes arriveert het hout, de stenen en de

batken en kan het zweten echt beginnen.

En na de nodige tijd mag het resultaat er

zijn; de wadside zit hoog en droog.
Dus het kan nog wel binnen Geel Wit.
D'r is nog wel actie. Er is nog wel het een

en ander aan de hand. Dat moet ook, want

als er niet veel meer zou góeuren, slapen

we langzaam in.
En een oud spreekrvoord zegt:

'tilie slaapt, kan niet voetballen".
En daarom is het ook mooi dat er een

echte trainer komt. Daar kunnen \ile van

leren en daar kunnen we het weer evert

over hebben.
Het is net als met een glas koel, helder

wat€r. Op zich heerlijk, maar een bruista-

bletje erin verlevendigt de zaak behoorlijk.
Dan kun je er weer net even langer van

genieten.

H.Roemers.

:r**{.:rir{.{.:1.*!r*!rr**:r:r!r:r{.**rF*:1.:t !s:l.rl.

Vraag aan van Hanegem (trainer van

Feyenoord)
Winnen jultie de wedstrijd tegen Ajax
van Hanegem:
Dat ligt er aan, als ik dan mijn trainers-

diploma heb waarschijnlijk wel.
Heb ik het diploma nog niet, maar ik krijg
dispensatie, dan zal het waarschijnlijk wel
gelijkspel worden.
Maar als ik ook geen disPensatie

krijg, dan zullen we wel verliezen.

Vraag: V[at bedoel je daarmee

van H: van Gaal heeft zijn diploma wel en

staat onder ons, ik bedoel maar.

:1.**:k****:r**{.*****{.,r**{.*{.:t **{<:r***
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BANKZITTER

Zondagmiddag tweÉ uur' onverschillig

kwakt hij zijn fiets tegen de muur van het

kleedgebouw Ílan.
Ha die Wim, klinkt het reeds vanaf het

veld. Zijn medespelers zijn al begonnen

met de warming up, de uitslovers- Moet je

ze zïen bewegen de wereldkampioenschap-
pen grondgymnastiek zijn er niks bij.
Schiet op V/illem, schreeuwt de trainer,

straks kom je niet meer aan de warming

up toe.
Hij knikt en verdwdnt in de kleedkamer,

zeven minuten later verschijnt hij in trai-

ningspak met de sPonsornaam van een

atcÀtràttroudende drank en sloft op ziin
dooie akkertje naar zijn medespelers.

Even met zíin allen jongens roept de

trainer, het gewone werk.
Maak je even los laat het bloed even flink
door de aderen §tromen, maak je spieren

wÍum.
De jongens storten zich gretig op de war-

ming up, ook ri/im, zo tekeer gaan met je

[chàm, tjonge, jonge, dat is pas echt lek-

ker.
Even met de bal mannen, roePt de

trainer nu. Even kontakt maken met het

leer, even voelen dat ie rond is.

Elke zondag hetzelfde verhaaltje, hoe

verzint zo'n man het denkt rilim.

Inmiddels is het half drie geworden en

vindt de trainer dat het tijd is geworden

voor de bespreking.
Al pratende lopen 7,e nazÍ de kleedkamer'

Een enkelegaat nog even op de massage-

tafel. Vfim gaat in het hoe§e zitten.

Jongens luister, zo spreekÍ de trainer, het

wordt vandaag een behoorldke klus, we

weten dat onze tegenstander niet onder-

schat mag worden.
Dat zei hij vorige week en die week er-

voor ook al momPelt V/im tegen ziin
buurman.
Koppen dicht als ik aan het woord ben

gromt de trainer. Ja maar probeert Wim
nog. Dat geldt ook voor jou \Willem,

klinkt het direct.
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De almachtige geeft vervolgens de opstel-

ling, vorige week gewonnen dus:

Doel: geen punt;
achter: als vorige week;
middenlinie: als vorige week;
voorhoede: als vorige week.

Alles wordt nog even doorgenomen
Op de bank nemen plaat§ Karel, Gerrit en

natuurlijk Wim omdat hij weer zo bd de

les was.
Stik de moord denkt de laatste, nog een

keer en ik bedank voor de hele handel,

dan ga ik nog liever bij de sjoelclub, kom
ik zeker aan de bak.
Als de wedstrijd begint zit IWim naast de

kainer en bemerkt dat de?E nog nerveuzer

is dan de rest.
Van tijd tot tiid springt de man op en roept

de gekste zinnen het veld in.
De tegenstander scoort 0-1, de coach

vtiegt weer van de bank en maakt de

spelers uit voor alles en nog wat
en schreeuwt tegen de jongens op de bank,

dat zelfs zij het nog beter kunnen. Waar-
om zitten we hier dan deÍtkt rWim.

Het wordt G'2, dan is de boot helemaal

aan, trainingspk uit Karel, je moet er in.
Karel doet wat hem gevraagd wordt en

even later is de wissel een feit. De gewis-

selde speler ktijgt nog enkele onaardige

dingen te horen alsof hij alleen de schuldi-
ge was en kan gaan douchen.
Rust Iedereen in de kleedkamer
krijgt er flink van langs en Gerrit wordt
ook in het veld gebracht.
Wim, heeft het al begrepen hij doet ook
deze wedstrijd weer niet mee.

De wedstrijd wordt verloren iedereen

speelde slecht, behalve ri/im, schrale

troost denkt hij.

rJÍel frustrerend altijd maar in de dug out

op de bank zonder er beter van te worden.
tIVim zucht.eens di€p, hij is het echter wel
gewend, want de rest van de week zit hij
ook op de bank, maar dan voor geld.

je..
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PENALTIE :

In zíjn artikel Cherchez 1a femme
doet Frans Hulsebos de suggestie
om één van de kleedkaners om te
bouwen Lot schoontreidssalon.

Tij dens de leidersvergadering
werd voorgesteld om de vloer
van het voorste gedeelte van de
kantine op gelijke hoogte te
brengen met de rest van de
kantine.

Mijnsinziens lijkt daÈ we1 wat
want Geel LIiL heef t in het af-
gelopen seizoen, meer in de be-
stuurskamer, ledenvergaderingen
in de Bouw en in de kantine
klaargespeeld dan daar lraarvoor
de club bijna 60 jaar geleden
is opgericht.

nl. het spelen van VOETBAL.

je.

Komt een man bij de kaartverkooP
van een eerste klasser:

Een kaartj e a. u. b.
Hoe zo'n kaartje wilt u ?

Hoe bedoel'je ?

Een staanplaats of een zít-
plaats.

0p de tribune natuurlijk

Dat is f 5,= extra.

Nee dank u, dan maar niet
dan ga ik liever naar GI./
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