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JubÍleumboek.

De feestdagen naderen en uat is er dan
mooj-er om te geven dan het jubileumboek
van Geel Wit. Eigenlijk mag dÍt boek, ge-
tireld t60 5aar ioetbàl om oasL', ín
geen enkele boekenkast op Ameland ont-
breken, omdat vrÍjwel iedereen we1 een
familielid heeft die erín wordt ge-
noemd, of rni-sschien is dat we1 met u
zelf het geval. Een reden temeer om het
120 paginars tellende boek aatr te
schaffen voor de prijs van slechts 25
gulden.
Het boek is verkrijgbaar bij Koos
Molenaar, FabrÍekspad 14 te Burea, tel.
nr.: 42740. Ook diegenen die in de voor-
verkoop een boek hebben besteld kunnen
hun exemplaar daar afhalen.
Jubileun FYB,

Ook de afdeling Friesland 'i':: .: !.]*lVB,
beter bekend als de FYB, ,r-::-:=:i. De
bond bestaaL 90 jaar en h:::: :=:- boek
uit.gebrecht onder de ti:e- ' ),1 - ?ar
Fries Voetbalr. fn dÍc'::e.: ;-=-- u"n-
dacht besteed aan alle ïe:3i::::.len 1n
Friesland, dus ook aan G=s-'*-:. ïet
boek telt 448 pagina's en .r;s: _- t9,15,
Het is te bestellen bij oe ::,':, :e1.
nr.: 058-ó75500.
Ter gelegenheid van het ju'c:_er - is van
12 december t/n 9 jaliuari :-i ::-- Oranje
Hotel in Leeuwarden een t.eni3.iste11ing
te zien. Het is zeer de moel:e .*.aard
een bezoekje te brengen aan a.e ze r_en-
toonstelling.
Copyprinter.
Vorige maand vergaderde het bes:uur met
de clubbladredactie. Daarbi; i.e:J ge-
L/ezen op het feÍt dat de stenci i:a-
chine niet meer een van de jongsren was.Hij kon nog we1 vijf jaannàe,-"ou. ,ouhet evengoed meteen kunnen beger.en.
Welnu, dat laaÈste gebeurde nàuwe11jks
nadat deze voorden waren gesproken.
Adequaat handelen was gewenst en, rra-dat de vorige editie in allerlj 1 wasgedrukt 

-!p_ 
de copyprinEer van àe Burge-

meester l,Jalda Scholengemeenschap, isdit het eerste nuÍnmer dat afkomÀtig i"yan onze eigen nieuwe copyprinter.
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Contri-butiqs.

Nog nieL a1le leden hebben aan hun
contributieverplichtingen voldaan. Zij
zu11en inmiddels een herÍnnering
hebben ontvangen. ïlij verzoeken hen
vriendelijk zo snel mogelijk te betalen.
Vlaggemasten.
De oude vlaggemasten zijn nodig aan ver-
nieuwing toe. Hun vervangers liggen
a1 klaar, maar wachten nog op een goed
fundament.

Busi e.
Het busje van Nagtegaal is weer gereed
voor gebruik. Geel Hit heeft er al
weer enkele keren gebruik van kunnen
maken. De verenÍging is de heer Nagte-
gaal daarvoor yanzelfsprekend zeer
erkentelij k.
Aanplakbord.
Het houten aanplakbord in Buren Ís ver-
vangen door een aluminium exemplaar.
De houten mededelingenkast is ver-
plaatsL naar heE sportterrein.
Agenda.

1 december - bestuursvergaderiag
27 december - algemene ledenvergadering
26 en 27 december - kerstzaaltoernooi
Wedstrii dbal .
In het vorige clubblad is abusievelijk
rrermeld dat Zuiyelhandel Brouuer een
wedstrijdbal zou hebben geschonken.
Dat is ook wel gebeurd, maar dat, was
vorig seizoen aI. De schenkers van dit
jaar zijn tot nu toe: Vishandel Metz
te Nes, Groothandel Edes te Nes,
Schildersbedrijf Appelman te Nes,
Camping Klein Yaarr+ater te Buren en
Drankenhandel Metz te Nes. De door hen
geschonken ba11en hangen boven de bar
in de kantine.
Yanzelfsprekend blijven nieuwe sponsors
van harte welkom. Zij dienen even con-
tact op te nemen met Nico Oud of Joseph
Brouwer.

Qe prÍpil van de week.
De Pupil yan de hleek krijgt telkens een
heuse pupillenvoetbal, die wordt apnge-
boden door schoenhandel (ienstra in Nes.
Voor alle sponsors geldt namens de hele
vereniging; hartelijk dank.

geld en goede raad

van Heeckerenstra,at LZ, Nes-A-B

te1:{242F.

lro-ltrg

arnube rnenlsparh
Ng6./qfi.r, yERDgklspAD *tert237g

DRANKEN HANDEL
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Af gelastir.rgen.
Berichten over afgelastingen worden op
de volgende i+ijzen bekend genaakt:
VRIJDAG
FYB-infolijn, 058-ó71615 - na 14,00 uur
Omrop Fryslan - tussen 17.00 - 18.00 uur
Radio nieuwsdienst (radio 1) - 18.00 uur
ïnformatie voetbaltelefoon - na 18.00
NCRY vrijdagsport - vanaf 17.00 uur

Z4terdag
Omrop Fryslan - tussen 12.30 - 13.00 uur

en 18.00 - 19.00 uur
Radio Nieuwsdienst (radio i) -

08.00, 13.00, 18.00 uur
Informatie Voetbaltelefoon - na 08.00,

na 13.00, na 18.00 uur
NOS Teletekst (pagina 603) - na 08.00,

na 13.00, na 18.00 uur

Omrop Fryslan - Lussen 10.30 - 11.00 uur
Radío Nieur+sdienst (radio 1) - 08,00 uur
Infornatie Voetbaltelefoon - tussen

08.00 en 14.O0 uur
NOS Teletekst (pagina 603) - Eussen

08.00 - 14.00 uur
Ook via de Yoerbalrelefooa (070-32462g0)
en de ANP-sportlijn (06-9LLZZ33Z) op
vrj-jdagavond vanaf 19.00 en op zater-
dagochtend van 08.00 uur kan men zich
op de hoogte laten stellen van eventuele
afgelastingen.
l{j- i ziginF compeËitie-opzet.
Het zaL u niet ontgaan zijn dat de FVB
dit seizoen een ger*ijzigde cofirpetltie-
opzet hanteert, Onze D- en E-pupillen
en de neisjes hebben inmiddels ee:i
halve competÍtíe afgewerkt en zijn be-
gonnen aan een nieuwe reeks. Hiervan
worden een paar wedstrijden voor de
winterstop gespeeld en de rest erna. Zíj
spelen een volledige competitie, i{at
in een competitie yan 8 teams neerkoml
op een aantal wedstrijden van 14.
De dames, B- en C-junioren zijn nog
bezíg met hun halve competirià over 11
wedstrljden, fn de uinterpauze wordt
op basis van de behaalde resultaten
een nieuwe indeling gemaakt, waarbij de
klassen zullen bestaan uit 10 elf-
tallen en wordt een halve competitie
gespeeld (maximaal 9 wedstrijàen).
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Afgelastingen.
Berichten over.afgelastingen worden opde_volgende wijzei bekenJ'Ààraatt:
VRIJDAG
FYB-infolijn, 05g-67l6LS _ na 14,00 uur
9rl9p Fryslan - russen 17.00 _ 1g.00 uurRadio nieuwsdiensr (radi, ij _ Ig.00 ;;;rnformarie voetbalrelefoon-l n"=islöo**'
NCRV vrijdagsport - vanaf 12.00 uur

ZaÈerdag
Omrop Fryslan - tussen LZ'3A _ 13.00 uur

Radio NÍeursdie"§ï tl;3Ïo r;1e:00 
uu'

rnrormariu vo.rull;31;rl3;o9,,ltóB?oËï'

Nos reler*t". tpÏ3r*j'33i,': l3'33.ffi:
na 13.00,. na 1g.00 uur

Zondag

!*ïo, Fryslan - Lussen 10,30 _ 11.00 uurRadio Nieuwsdiensr (radi" ii _ 0g.00 uurInformatÍe voetbalteteroon-1 arJ;*i" 
*'.

Nos releruk"r (p::;13 ËËri*:ï,:"ï,
ook via a. vo"tu3ï;3i.;lÍ'ffiro'ïlrourrol
*n. {? ANp-sporrlijn {a6_slir3àz) -op---,
vrijdagavond vanai 19.00 ;;-;;' zarer_dagochtend van 09,00 uu f."n-í*n zicho{ dg hoogte laten stellen van eventueleafgelastingen.
Iíiilziging 

. comreËít' e-opzet .
Het zal u niet ontgaan zÍjn dat de FyBdir seizoen een ge*iSrigdË coÀpetitie_opzer hanreerr. ónze-D_-., ÈIpipillen
en_de meisjes hebben inmiddel! eenhalve compeLilie afgewerk.-.i"riJï u__gonnen aan een nieuwe reeks. HÍeivanworden een paar r+edstrijdun-ooo, Ouwinterstop gespeela e" Íu-.""I-".na. Zíjspelen een volledige comp"iiai", *u,in een competiLie yan g ieams neerkomt

_op een aantal wedstrijden yan 14.De danes, B- en !-:r"ior"n'Ii:n-"o*bezig met hun halve competÍtie oyer llwedsrrijden. ïn oe wi.nràr;;;;; iordtop basis van de behaalde i*.ria"a.,een nieuwe indeling gemaakt, ïarU:,: aeklassen zul1en besraan uit 10 e1f_tallen_ en wordt een halve competitiegespeeld (maximaal q,^,eostriïià"1.
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l,JinÈerstoP.
De winterstop voor de senioren' B- en
g- juniore, àt dames duurt van 28

nouË*ber 1994 tot en met 25 januari
ïóqS. De tweede competitiehelft beginL

21 januari 1995.
De b- en E-PuPillen en de meisjes
beginnnen eveneens op 28 november 1994

u.r, d" winterstop. Die duurt voor hen

;; ;" met 25 fetruari 1995' Zij beginnen

*à*. tu voetballen oP 4 maart 1995'

Promotie/ deFradarieregelingen'
Vi*d" klasse KNVB (GIdl): Nr' 1 promo-

Yeert en nr. laaLst degradeerÈ,'3
periodekampioenen spelen een halve.com:
petitie, dà winnaar daarvan maakt in
!"o Au"í meL de winnaar van de nacom-

petitie van 48 uiL r+ie pronoYeert naar

de derde klasse.
Res. hoofdklasse Fyg (Gld2): De kampioen'

de nr. 2 alsmede de winnaar van de na-
competitie promoveren naar de res' 3e

k1aÀse KNVB.
De nummer laatst degradeert ' Mocht door

degradatie uit de KNVB de res' hoofdklas
,rii to".t d'at t2 e1ftal1en besLaan dan

degradeert ook de nummer voorlaatst'
nei. Ze klassen (G1{3): de kamPioen
promoveert, de nulnmer laatst en Yoor-
laatst degraderen.
Derde klasse (GW4): de kampioen promo-

veert., de nummer laatst degradeert'
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fnd?1íngen .i eugdteams-
D1
AYC (Sexbierum)
Berlikum
CSL (StÍens)
Geel Wit
Robur (HarlÍngen)
St. Annaparochi-e
Sparra t59 (Deinum)
Stiens

D2
AVC 2
Berlikum 2
CSL 3
Geel l,íit 2
Leeuwarder Zualuwen 2
l'lKV t29 2 (Leeuwarden)
Nicator 2 (Leeur+arden)
Sparta '59 2

E1
Birdaard
Broekster Boys (Damr*oude)
Dokkum
Geel Wit
Trynr*alden (0enkerk)
ïrynwaldster Boys
VCR (RÍnsumageesr)
YïOD (Driesum)

LI
ASC 2 (Augustinusga)
Blija meisjes
Broekster Boys 2
Buitenpost 4
Geel i,/it 2
Ko11um 2
Anjum 2
Oostergo 2 (Ee)

Meisjes
Geel l/it
Harlingen
Robur
St. Annaparochie
YIOD
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SrANDgil (sar)

-77
-15
-74
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-12
-10

I
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3
2
1
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-14
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I
9
I
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Ll
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94-95
7-L3
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7- I
8- I
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)- 5
o- )
6- 5
5- 0
6- 0

-72
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7
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Yierde klasse A I(NVB gi-g1
Rood Geel
GÀVC

Harlingen
frnsum
St. Aanaparochie
Geel l{it
lffy '29
Stiens
DTD
Dronrijp
Blaur^rhuis
SC ïerschelling

Res. hoofdklasse fyB 94-95
FVC 3
Zwaagwesteinde 2
Sneek Hovis 3
LSC 1890 2
Df0/0osrerr+o1de 3
de Sr.reach 2
Geel !íir 2
Cambuur/Leeuwarden
Jubbega 3
Rood Geel 2
Heerenveen 3
Harkesa Opeinde 2

Res. tweede klasse
Geel lr/it 3
St. Annaparochie
LÀC Frisia 4
RES 4
Níeurneschoot 4

B FVB

Canbuur/Leeuwarden 4
DTD 3
Drachten 4
Nicator 4
Zwaagwesteinde 4
de Walden 2

Derde klasse C FyB
FrÍesland 3
ONB 5
Trynwalden 3
Harkema 0peinde 4
Geel Wir 4
Surhuisteryeen 3
Dokkura 3
Caabuur/Leeuwarden
Buitenpost 2
ï.ÀC Frisi.a 5
FYC 5
Rood Geel 5
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7
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6Ï*Èl§BN Ou,.-aa-.+t) e€ir AyoNDJë €pptNG
B-junioren 3e klasse G nj 94
Drachten 3
Eastermar
Noordbergum
SC Kootstertille
ASC

Geel I+rit
SC Tuijzel
Harkemase Boys
BCY 3
RLIF 2
SC Yeenwouden

C-junÍoren 3e klasse G nj 94
Rij perkerk
rTBC
vvT
de Lauwers
Oostergo
SC Veenwouden
Anjum
Geel Wit
VIOD
WTOC

Bergum 2
Be Quick D3

Dames derde klasse B nj 94
Wykels Hallum
Geel Wit
Be Quick D2
Bergun 3
Anjum
vï0D
Holr*erd
ZwaagwesÈeÍnde
Marrum
I,Iardy
FC Birdaard

EÍndstanden:
D-pupillen klas 4Ot+ aj g4
AYC
Geel ldit
Ternaard
Wykels Ha11um
FÍÍnnertsga
Llardy

De eersLe redactÍevergadering van de
Gee hlitkrant liet dit seizoen even op
zich wachten om Èot dusver onopgehelàerde
redenen. Hoofdredacteur Jan Epping roept
ger,roonlÍjk de redactieleden ongeveer hàlf
september telefonisch op op de yoor hem
karakteristieke, uiterst kernachtige
wíjze. Deze oproep, treestal vergezeld van
eeu weinig vríjblijvende aansporing een
bepaald aantal paginats kopy mee ter
r.ergadering te netren, liet ditmaal tothalf oktober op zich wachten. Dat r,ras
niet veronÈrustend, we1 opnerkelijk want
onze hoofdredacteur houdt van een straf
tÍjdschema.

Medewerkers yan ons clubblad Lroffen
elkaar aan de zijlijn bij de redstrijd.en
en gisten nompelend naar de ooraaak van
de vertragÍng: ttJan heeft, zeker veel
inspiraLie voor zijn schilderijen'r ofilDina werkt bij Wagenborg en nïr volgt
Jan een kookcursustt. Wat hiervan zij, de
uare reden zal r+e1 altijd een eeheiÀblijven, uanL Ëoen i{e aan het begin van
de vergadering voorzichtig inforàeerden
of het nÍet wat laat was voor een eersÈe
redactiebijeenkomst, rekende Jan ons
snel en overtuigend voor dat de g con-
tractueel meË de adverteerders vastge-
legde edities nog ruimschoots gehaaÍd
konden worden.

Het was overigens vol in de bestuurs-
kamer van ons clubgebouw, want ook het
besÈuur ras aanÏ/ezig. Dat gebeurt een
enkele naal per jaar en meÀstal is er
we1 een aanleiding, zoals de noodzaak
om investeringen te doen ten behoeye van
de repro-apparatuur. Ook ditmaal kwamdit onderwerp ter sprake, want het off-
setapparaaË vertoont ernstige ouderdoms_
gebreken en het Ís zeer de vraag of weer het eÍnde van het seizoen ,*à h.1urr.
I,/elnu, het bestuur deed hierover bij
monde van voorzi-tter Dirk Kooiker nietmoeilijk. Een bedrag van 4- à 5 - duizendgulden yoor nieuwe apparatuur was geen
enkel probleem. voor DÍrk zíjn bediagenin deze orde van grootte peanuts, wantbij Klein Vaarlratër gaat àe beuk er r+el
eens heel wat royaler in. Hij kon
overigens ook naur+elijks moeilijk doen,
want Jan Eppíng, dÍe recht tegenover devoorzitter aan de vergadertafel had
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plaatsgenomen, had het besÈuur op weini.gsubtiele wÍjze voorgerekend, dat dekranr^jaarlÍjks 3- à 3+- duizend guldenrroor Geel LIit verdient.

A1s Dirk Kooiker had gedachr dat hij mer
deze royale toezeggin! voorlopÍg van JanEpping af zou zÍjn, dÀn vergisr; hij zichdeerlijk, r*ant Jan sneed ooi.r".rrd hetdelicate onderwerp van de bestuurlijke
bijdragen aan heË geel LlÍtnieuys aan.
l'Ía enkele waarderende woorden aan hetadres van Koos Molenaar dÍe-iegelmatig
verslag uitbrengt van bestuursiergade:
ringen en van Frans ter Schure ïoordiens beheer van de financiEn, openAehij frontaal de aanval op de voorzitter
door hen er onor*/onden op te r+ijzen dat
é6n keer per jaar een artikeltS.e veelte weinig is. 0p dit terrein voelt DirkKooiker zich altijd veel minder behaag_lijk dan wanneer het om financiBi
besloameringen gaaL. Het doorhakken van
knopen gaat hem hier heel wat mindergemakkelijk af. Hat ongemakkelijk zetËehij uíeen dat een mens nu eenmaal maarop een beperkt aantal terreÍnenover be_
kwaamheden beschikt en dat het schrijven
van teksten bij hem vanaf zijn pri1léjeugd een kunst is geweest *àarroor hijalle talent nist. Ivïaar zo gemakkelijk
kwarn hij er ook ditmaal niàt af. Onle
hoofdredacteur toonde geen enkel mede_
dogen eu bleef de voorzitter meL
venÍjnige opmerkÍngen bestoken. De
overige besLuurs- en redactieleden
volgden dit ongelijke duel met enige
bedeesdheid; zelf Coty en GeppÍe, dieover het algeneen toch niet àp frun
mondje gevallen zijn, zaten ,àt ongu_makkelÍjk voor zich uit re ki5ken.

Uiteindelijk verlieL Jan, EppÍng a1stríomfator de arena, want öirk"Kooiker
berusLte in het onvermijdeh.jke en
:?gdï- op rermijn - eèn-bijdiage roe.Hij deed nog een laarsre pógirË zich aanhet door hem zozeer gehatà iclii3twert<te onttrekken door langs zijn neus wegop te merken dat het uoo, uón yoorzitter
heeL belangrijk is dat hi: tan'àelegeren.
Maar een enkel wgord uun jrr,lpping
maakre hen duidelijk d;r à.ru"iiu" ,oi-strekt kansloos was.

Met de vaststelling dat rroor het eersteGeel LlÍrnieuws van her ,i;;;*;izoen
ruimschooLs genoeg cople voorharrden t*asen de ook ditrnaal -zeer 

*u"r".iiJn1Íjkloze afspraak dat op de redactiever_
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gaderingen bindende afspraken zullen
worden gemaakt ore, aarà .n orà"rrerpenul1 {" bi3'dragen voor de te pràduceren
ediËÍe werd deze enerverende redactie-en bestuursvergadering besloten.

Frans Hulsebos.
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dac de offset-Pers van Geel-Wit
het heeft begeven;

dat krant nr 2 daaram-door oud-

ïï"fr.""""' G1.] 1 ' tlillem Brouwer

is afgedraaid;

dat er inmiddels sEaPPen zíjrr
ondernomen om een nieur+e Pers
aan Ee schaf fen;

dat het verschij nen van dit blad

dus Sewoon doorgaaLï

dat. dit blad nog altij d meer oP-

bren§tlrPer naand dan de tribune
/+x per maand;

dat bÍj het Publiceren u?'de ver-
ïËit"r',"" u!"luut"functies wel

eens iets vergelen wordt;

dat Frans ter Schure ' naast voor-
ïïit.t-'à" de kantinecommissie
ook nog Penningmeester is;

dat Frans ter S en JosePh Brouwer

ook nog m"dew"ik"t Yan de club-
krant zíin;

dat sommige
(gelijk Prof
de kleedkane

soelers van Gl"l 1

"5-tot 
auto bijna in

r parkerenl

dat het misschien heter zolJ zíjn

ïï-t"t-"0 de kondit'ie) dat ze oP

hun fiets naar de training gaan;

dat dat na aflooP misschien minder

problemen geefr;

dat het oPval
baltalent in
langs de lijn
op het veld;
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dat er nog steeds
te kooP zijn;

dat de heer T'B'
aanDast bij zíjn
opvàllende kleur

lend is dat veel voeL-
Nes-Buren zondags
staat in plaats van

j ubileumboeken

te H zich al aardig
nieur*e club met zijn
auto.

slijterij ttPB JONG"

Altiid iets bijzonders.
NES - AMELAND
tel:05191 - 42324

,N KWE§TIE VAh{ SAMEI"ISPEL

'ffi'**ïïï"0:[.]"1xk, &

SPAR",SU
te bes@

,wt
síaWrii

Sstrsururs§t
NE}.nm mS88§?

*((

sÍ(ÀK§ Ëu

ffiHffiffiAF
d/6§ - §§$EffiND
Nrq §2?e

-12.-

GALL,& GALL



Biistol
,,De Fostdui§"

ue*luur uan pm,&n

& tel,{§ts7

d& boeg.'
f\rtET Bor,{UNqtseA$.S
vesr eerl qe;l.eBl-"ge overd

O KLEIN VAARWATER*
tsuREN-An TEL 43tF6

Rixt van Doniaslraat 10d
9163 GRldESArVEi"AliD

Teiefcon 05191-43241
'ir:1lr/''+ 'r';

§§e*r H44s w N *tg 4 *tVàÀT

#w ns kpury FF
iltne* Tst: 42ó?3

SPITSEN-OORLOG

Je hebt spj.tsen en spritsen.Het
is maar dat je het weet.Vroeger
stond degene die niet kon voet-
bal1en in het doel.Zou men dit
bij het huidige seniorenvoetbal
volhoudenrdan was dit. doel a1
snel te klein.Vooral bij GW-3.
Nieo heeft daarom iets nieuws be-
dacht:
A: wie een gevaar voor eigen
doel- is €D,
B: tlie geen oog heef t voor
medespelers en,
C: A1s er al iemand in het
doel staat dan
WORDT DE PERSOON SPITS !
En meestal bakt een dergelijk
persoon er niets van en wordt hij
door ons gepromoveerd tot SPRITS-
van- de-WEEK.
Van dergelijke koekebakkers lopen
er bij GW-3 er minstens drie
rond.Dat ik in dit verband niet
direct namen noem moet u mij maar
niet kwalijk nemen.Ik wil name-
lijk ook nog graag ëen beetje
meespelen als u dat niet erg
vindt.
Terug naar GW3 in de competi-
tie.Zoals vermeld in de vorige
GWkrant ging het de eerste wed-
strijden niet onaardig.Wij ston-
den ongeslagen bovenaan maar he-
laas niet als enige.St-Anna2
bijv. stond keurig naast ons.Àan
deze gelijkheid moest we1 een
einde komen toen die gasten ons
hier kwamen visiteren.In een niet
onaantrekkelijk duel werden ze
dus verpletterend verslagen. Zij
huilen,wij aan het bierlop zicÈ
geen vuiltje aan de ]ucht,behalve
misschien de drie doelpunten van
WalterrtTomba 1a Bomba"vd kooi.WeI
leuk voor hem en het elftal maar
het zaad was gezaaid.
De week daarop naar het Drachts-
Èerkunstgrasveld.Deze vrolijke
fransen wilden graag van ons win-
nën omdat zi) bij gebrek aan pun-
ten hun jaarlijkse uitstapje naar
onze zandplaat dreigden te ver-
liezen.Nu zijn wij voor toerisme
maar niet zomaar overal vandaan

discotheek

TM,DElI

§tRAilffi fl.9Ët fl. §.trEss. tr 42qga
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en dus werden ook dez'e heren inde pan gehakt.lvÍede dankzÍj VïER
doelpunten van Rudolf"De bus is
errt?euben. En dat sloeg helemaaL
nergens''op.Normaal gesproken
maakt hij twee' doelpunten en
daarna verzet hij geen stap ex-
tra meer.Dus waarom nu opeens
het dubbele?Of zaten die drie
van I{alter hem soms niet lekker?
Of gewoon een gulle bui,positief
blijven denken nietwaar.
ïfeer een week verder, GW3 naar
Zwaagwesteinde.Leuke pot,kansen
over en weerruitslag z-9 in ons
voordeel . Doelpuntenmakers : Bernie
Borsato fx{beschaafd},Richardfrde
Rat"Smit 8x!!!!!llDat, is toch
niet normaal meerlTot aan dezewedstrijd had hij alleen nog
maar gescoord vanaf de elfmeter.
ceï,íöon kreeg hij ze niet in hetdoelrzelfs niet vanaf onze pre-
senteerblaadjes.En dan nu opèens
acht keer raak?Toevalrnee zeker
nietlDuidelijk geval van last-van-de-drie-van-Walter en de-
vier-van-Teuben !
ïs dit nu mooi of is dit nu ni-et
mooi?Er wordt gescoord inderdaad
maar is dat het enige wat telt?
De verdedigers en mi,ddenvelders
wiIlen geen partij kiezen maarpas op:speel je de enë aan dansteekt de andere je banden 1ek.
Daar doen wij niet aan meerdaar
passen wij voor!ïs er qeen anderelftal dat ons kan verl-ossen vandeze veelscorende spitsen?Theo-,
retisch moet daar tLch belang-stelling voor zijn binnen óevereniging.Het eerste wiL toch
ook we1 wat vaker winnenrof benik nu gek?
En Nico,dan wil ik wel weer eensin de spi.ts,

groetjes Henk Sprits.
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SPECIALITËIEN O.A.:
. SïEENGRILLEN
" AMEL.ANDER I.AMSVLEES
" DIV VLEES. EN VISGERECHTEN

Eet GEEL-rft
schijat 9 tot
laar.
Oplage: pltr. 3SO

nieuws ver-10 keer per

exeuplaren.

À}onaemeut G IÍ aieuns:
f, 1Sr= per jaar

Àdvertentie e W nl."uwI,
f, S0r= per jaar.
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Redaktie: Fraas Eulsebos
Koos Uolenaar
Eeuk Roeners
.faa EpSling

.7au Eppiug

Geppy Veltmaa
Coty Tieaan

Rudy Bloem
Dol.f Kienstra

Frans ter Schure
Ben de Kruijff
Nico oud
fda Eienied
Luc van Tiggelen
Jozet Brouwer

Bezorgiag sES:
!Íil1en Beijaard
Dolf Kieastra
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Ben:ro Former
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