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Heel voetbalminnend Nederland beeft:
8 spelers van Ajax zijn niet beschÍkbaar
voor. de vrj.endschappelijke interland
tegen Portugal. De sterren zÍjn bezorgd
dat ze overbelast raken en daË de spor-
tieve en zakelijke belangen van de club
daardoor geschaad zul1en rtrorden. Ze vor-
men een gesloten fronË tegenover de
K.N.V.B. en daardoor tegen hun kersverse
bondscoach Guus Hiddink. Het Ajax bestuur
staat er volgens voorzÍtter en AB*N-ÀMRO-
fan Van Praag zowel buiten als achter.

Dit is ririjwel zeker een voorproefje
van het onvermijdelijke geharrewar dat
al tot de Nederlandse sportieve folklore
behoort sinds we internat.ionaal op voet-
balgebied iets voorstellen. De voorbe-
reiding op een Europees of Wereldkampioen-
schap bestaat voornamelijk uit eindeloos
geruzie over ge1d, clubbelangen en per-
soonlijke ambities en de daaruit voort-
vloeiende frustraties. Je kunt daarover
het wijze hoofd schudden, je ergerni.s
luchten; het haalt zeker niets uit: het
verschijnsel hoort bij Nederland zoaLs
sneeurorlawÍnes horen bij Zrqitserland en
trurgeroorlog bi5 de Balkan. We kunnen er
maar het best een soort volksvermaak van
maken zoals men dat Ín Amerika doet met
privé-schandalen van polÍtieke leiders
en in Engeland met de erotische escapades
van de leden van het vorstenhuis.

trntussen hoeven we, ongeacht ruraar de con-
flicten op uitdraaien, niet bang te zijn,
dat we geen Europees kampioen worden,
uant dat. worden we ook niet als de voor-
bereiding op rolletjes 1oopt. Als a11es
naar wens verloopL, komt namelijk onver-
mijdelijk een tweede merkwaardige karak-
Lertrek van de lt{ederlandse topvoetballer
aan het licht: onderschatting van de
Èegenstander. Een oorzakelijk verband
tussen de behoefte om bondsbestuur en
coach te dr,rarsbomen en de arroganËie ten
opzÍchte van een op papieruwaÈkere
tegensËander valt nieL aan te wijzen,
maar er moet een relatie tussen beide
f,enomenen bestaan, wanL als de eerste
f,actor niet in het geding is, treedt on-
mídde11Íjk de tweede in werkÍng" Uit-
zoeken hoe dat werkt, is je reinste voer
voor psychologen om met }iarry Mulisch
te spreken"
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'r \4{ld FIEECKEREÀI hu,ys
^' galeie * brasserie - restauÍanl *

Als leek kom je daar niet uit en daÈ i.s
maar goed ooko want a1s je alles begrijpt
valt er aan het leven geen 1o1 meer te
beleven en is bijgevolg de tramnelant
om het Hederlands e1fta1 bi3 voorbaat
als volksvermaak een mislukking.

ïntussen moet natuurlijk die vriend-
schappelijke interland tegen Portugal
urel gespeeld worden, want het annuleren
van deze wedstrijd zou zelfs voor de
overigens schitterende ploeg van Louis
van Gaal Ee veel eer zÍjn. En hier
ligt nu voor de K,N.V,B. een unieke
kans om een ernstige nisstap uít het
recËnte verleden goed te maken. fk be-
doel de keuze van Feyenoord a1s voetbal-
ploeg van het jaar 1994, NÍet dal ik de
Rotterdarrners deze eer misgun. fntegen-
dee1, a1 was het alleen maar omdaL ik
dit mijn ex-voetbal en huidige muziek-
gabber Kleine Paulus, zoals bekend een
hardnekkig Feyenoord-fan, niet kan aan*
doen, Fiaar zelfs misler Potvis zaL moe-
ten erkennen daE er één club Ín het
Nederlandse betaald voetbal ís die meer
aanspraak kan maken op deze uitverkie-
zingz S,C. Heerenveen. De mannen van
Foppe de Haan spelen niet ai-leen attrac-
Lief, aanvall-end voetbal en zorgen re-
gelmatig voor verrassende uÍtslagen,maar
ze spelen ook sportÍef, brengen hun
talrijke supporters afwisselend in ver-
voering en tot wanhoop, Ínaar r.rat een
heel zwaarr*egend punt is: ze worden bij
hun spel gedreven door onvervalste
vaderlandsliefde en dat is een beJ-ang-
rijke voorwaande bij het spelen y&n een
interland. De vaderlaodslief,de van de
Heerenveners betreft rseliswaar niet
Nederland, maar Fryslàn, maar dat is van
minder belang. Het heilig vuur bnandt er
niet minder fe1 om en heilig vuur is rarat
we bÍj een uj-t Ajacieden, Feyenoorders
en P"S"V.-ers samengesteld Nederlands
Elfta1 rnaar a1 Le vaak missen 

"

Hoewel Guus Hiddlnk er als geboren
Achterhoeker moeite mee zal hebben,I-ijkt
een experiment met B Heerenveners in
plaats van I Ajacieden ia het NederLands
Elftal tegen Fortugal alleszins gerecht-
vaardigd. Het spreekL vanzelf dat voor
aanvang van de wedstrijd het Fries Vol_ks*
lied ten gehore gebracht moet worden,
want heË Xdil-helmus slaat Ín zorn Friesc
ambÍaace, het Elfstedengevoel zal alles-
overheersend zijn, natuurlijk a1s een
tang op een varken'. Ook zou het zeker
aanbeveling verdienen om hier en daar
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op het spelerstenue een bescheiden
pompeblëd aan Le brengen. 0ver de uitslag
van de r*edstrijd hoeft men zich noch bij
de K.N.V"B" noch bii de politie ongerust
Èe maken: Heerenveners, voetballers zowetr
als publiek, zÍjn goede voetballers,
sportieve urinnaars en voortreffelijke
verliezers.

Frans Hulsebos.
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Z*g sehrÍ5f -jíj dÍe stomme
stukjes in ffie vöëth,sikrmmt ?

Die ncgetÍeve oPmerkÍmgen ?

,$ 1e f 1 *u"*re ku I ?

ilÍe antzetterrdc onaiEr ?

Sehr:i.n EeËrenöve:"- c$í:í eten
d.e hm.r i"m de kentÍne, etaar"
-i- iai i "-lnq+.r& , i- èée J I

À,sn zÍ jn ste:ir t*: honen"
hecft hi j nÍ*t rr*e1 *sen ds;
isedstri jd ËiezÍen.
Uercsoede i i jk Íe hÍ j b3 j ï:*t'
hinnenl<orneR .;en het SPeirt-*
park dade 1 í jiq dc'*rgre I oPen
R§&v" de ï<*nt.Ít"ic r:s: dear sem
ep**arnrerLje ts ner*$n "

Àls -le GV€r Geel Wít wi.lt
se hní jven doe e§*t dan een
beEn: j,s norirl&&I sei:ree'**vt hÍ j "

Er,:e he'i: ffisp w'§i p*sitief .

Hae$< etr eens e€n ïeuk st'ui<je
v*n, scd,at de rnensen díe het
lezen niet, de Pest am:l h*tt
voeLhaX krijtren.
Je Iu}t. eï- rfi&&r GP Ïos, ni.ke
is goed "

Se ts"aÍner nírst, heL bestuur
niet, de }eàders d*ugen niee,
hes, Srës ís te grrcen, het,
waatt te hrarrS, de sPetrers
d.*en er Ëi€en f luit e&m, us
zuipen te v*ei, ae sshetrder:
si leesi rft&&r cp elk*er, u€
kunnen er Ëreen danqler v&n,
ef de seireÍds Ís een sak
er"l de greï"ls e§R lt"li "

Iteb -je zelf xsel €ens gcv*et-
batrd ? ï{ee zeker. kJeL, meLt

de.t- ?;or-t je sok niet xeggën
sramt d.an sehreef je; wel and*rs.
Jenge, j*ngre wet Í:i, ttet *rmt,
nikm is goed en d*t }<omt dan
**k neg ín d.* ks'eni.
$aÈ de redaktíe dat al lernmal
pÍkt dear snep ik gecn l:ers't,
v&n" Àis ik Í:t die redeiktie
z*u zitten,aan tred ik er ai
3.ang een stokje v00r ges+"oken"
DÍe krmntc:tLui horem toeh
eÍg*nfíjk ashter Seel WÍt
ie ste.ë\n "
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"le natuunïÍ jk heb je ook wel
eëaë ge 1í:1t, ssmffi íe hee we i
uo det het bestuur een fout je
begeet,, of dat de traiRer er
sreer e€RS vies naaet zib rnet
ai jn t.act,Íek of dat de epel"ens
èe beroerd zijn om iets vo<rÏ'
elkear op te knappen. fln
nat.uunli jk ís de echeids
meestel een zak en de Erene
een 1u1, rn&&r dat, het gt-ès te
grr06n ís, det 1Í jkt mi j toch
net een t,àkje t,e overdreven"

§àoe hebber"s ae gespeeld, of
ie het nog niet efgelcpen.
lIoe tweed.e helft ? Wat tweede
helft ?
ïk zeí toeh a} tlet er geen
donder van kiopt, van d.at hele
voet,bal bi j Geel Wit"
ZtalL€n ze in de tvreede trelf t
de usak neg reeht kunnen zetten
wat denk je ?
Wmtohebben uws verloren ?
I{oe kem d"et, nou ik heh sreer"r
doelpunt gemien.
ïs het den ei afgelopen, hoe
leet. Ís het den ?
Zes uu1- ?

3{ou dmn moet i.k s}s de grësmeer-
d.e bliksem n&&r huís" rs&,Rt den
aÍt ffiaría met het eten Le
waehten. Em a1s ik t"e laet lsom
dan heb ik ook verloren dat
meg je rurel van mi j &&nnemen.

Jomef, laet zieh ven de kruk
afglijden en verlaet het pand
Í;rn vervotrgens de st.rÍ jd meÈ
María aan te green,
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Parkeren Noordr./al .

@constateerd dat tij*
dens roredstrij den en traini-ngen de Noord-
wal intensief wordt gebruikt a1s par-
keerterrein, DaL is vanzelfsprekend niet
de bedoeling, temeer daar enkele meters
verderop een heus parkeerLerrein ligt.
De politie heeft heL parker€o"op, d€
Noordisal tot nu toe oogluikend Loege-
staan maar zal in de toekomst níet
schuwen verbaliserend op Le t,reden"

ïerslas bÍjeenk!$st met. FVB gn Amelandia
op Q,2.L995.
TraditiegeLrouw konen bestuursdelegatÍ-es
van de FVB, AmelandÍa en Geel hlit eens
per jaar bijeen. Deze vergadering stond
Ín het Leken van het op handen zijnde
saÍnengaan yan de afdelÍng Friesland
(FVB) mel Gronlngen, Drenthe en een deel
van 0verijssel.
Deze grotere afdeling kan de ldaddenre-
gei-ing aantrekkelíjker maken, Immers,
de kosten urorden over Íneer verenigingen
verdeeld. Over de huídige regeling be-
staat zoveel tevredenheid daL deze
volgens de eilander verenigingen lande-
lijk geLoetst zou kunnen worden (ook
Zeeland en Noord Holland hebben te
maken met eilandreizen). Bij de FVB
leeft de yerwachting dat de hladdenrege-
1íng blijft gehandhaafd.
De competiEies van de FïB starten voor-
taan in het eerste weekeinde van sep-
tember. DaL levert voor de eilander ver:
enigingen problemen op als de zomer-
vakantie in heL noorden laat is. Dan
kunnen nannelijk geen r*edstrijden voor-
uit s.rorden gespeeld. Het jubileumtoernooi
wordt door de bond als geslaagd ervaren"
Geel Wit had er ninder plezÍerige er-
varingen mee. De club zag zich genood-
zaakï zich terug te trekken omdat
spelen door de week geen haalbare
kaart en drÍe keer voetballen op een
dag we1 i-ets teveel van heL goede was.

Venslag van de algemene ledenveT.FFderigg
van Geel i'lít op 17"2.1995.
De voorzitter kan een groot aantal
leden welkom heten en hen uitleggen
hraarom d,eze zo laat is. De oorzaak is
ge1-egen in de behandeling van de be-
groting 1995*1996. Voort,aan wi1 het be-
stuur de leden vooraf daar over lat.en
oordelen in plaats van a1s het seizoen

al is begonnen.
De voorzitter wijst op de verloedering
in de voetbalsport, zo ook bij Geel
Wlt. Onze leden ontvangen onnódig veel
gele kaarten en bedÍenen zich van
verbaal geweJ.d dat eyenmin als normaal
gedrag valt le beschouwen.
Verder valt het hem op dat de kantine
voor bepaalde personen steeds meer
a1s een kroeg wordt beschouwd. voor
hen j-s voetbal bijzaak ger,rorden. Dit
soorL randfiguren drÍegen het gezicht
van Geel WiL te gaan bepalen.
De notulen van de vergadering van 2g
augustus 1994 worden goedgekeurd en
vasLgesteld.

Bij de ingekomen stukken een verzoek
van de politie om de autofs niet meer
aan de Noordrral t,e parkeren. (Meer
daarover elders in dit blad).
De voorzÍLter heeft de jubileumreceptie
van de 9O-jarige FVB bezochr. De FVÈ
gaat op in een dÍstrict Noord, waarvan
het bureau in Heerenveen komt.
Van de onlangs gehouden gemeentelijke
vergadering met de FVB treft u eveneens
elders in dit blad een verslag aan.
In het tussentijds financieel verslag
valL aan de batenkant de hoge kantine-
omzet op doordat het eerste al veel
thuÍswedsrrijden heeft gespeeld.
Bij de lasten is het aantui uren in de
sporthal aanz:i.enlijk teruggebracht.
EÍ' ontstaat een exploitaiiiesaldo
van f 10.663,99. Geen rekening is
gehouden met de aanschaf o., èur, copy-print,er, de vergadering verleent toe-
stemming voor de aanschaf.
fn de begroring 199}-1996 geeft depost trainer andermaal een bedrag vanf 12.000,-- të zien. De vergadering
keurt de begroting goed en f,eeft aanhet bestuur het manàaat o* àu naam vande trainer in te vullen. Hoewel hetniet de bedoeJ-ing is om deze avond
over de persoon te praten, komt de
naaÍn van de huidige oefenmeester tochveelvuldig ter sprake. Een aantal aan_wezigen zet zijn vraagtekens bij het nutyan een betaalde trainer, anderln wijzenop het grote verschil tussen de be_taling aan de hoofdtrainer en de vrij_willigers, de meerderheid vÍndt Loch datGeel l{it met een betaalde t.uinur Ooormoet gaan. 0m toL een besluÍE te komenzou het bestuur kunnen overleggen metde leider, (een deel van) a"-ËËie.riu

en met andere nauw betrokkenen.
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De vergadering geeft het bestuur de over-
weging mee in de gesprekken met kandida-
ten onder rneer het aantal traíningen
per rveek (twee keer trainen, danwel
beide keren op Àmeland danrael ook eens
per week in Leeuwarden) en het gedrag
van de spelers te betrekken. ,

verslag@'
FeestcornmissÍe. De feestavond staat ge-
pland op 18 maart, met optredens van
Dielui, Vincent Robijn, bingo en
muziek.
Sponsorcommissie. Het gaat goed met de
reclameborden en wedstrijdballen. Jan
Eppíng is bezig met een ontkrerp voor
een scorebord dat wordt uitgevoerd
door Hessel Kiens.tra.
Bij de technische commissie leeft het
idee om de vloer van het voorsLe gedeel*
Le van de kantine Le laten zakken.
Jeugdcommissie. 0p het zaalwaddenLoeï'-
nooi in Ho11um was Geel ltlit met rien
teams vertegenwoordigd, De lange
pauzes Lussen de wedstrijden zullen ver-
leden tijd zijn"
Yoor de jeugdwedstrÍjden op de zaterdag
worden vrijwillÍgers als scheidsrechter
aangewezen. Sponlane aanmeldingen zijn
vanzelfsprekend van harte welkom.
De wedstrÍjdsecretaris neemt de presen-
taLies van de danes en de senioren onder
de loupe" Centraal daarbij staat het
mati-ge presteren van het eerste en heL
tweede. De wedstrijdsecreLaris wijt
daÈ r.oor een belangrijk deel aan het
drankgebruik op de zaterdagavond.

In de rondvraag komen enige interessante
zalcen aan de orde, zoals;
De slechte gestetr"dheid van het training-
vel-d. De voorzitter heef t hi-erover een
gesprek met de wethouder.
Met. gemeentewerken zal contacL worden
opgenomen over verharding rondom de
kantine.
Van de NAM hebben we drie lichtmasten
gekregen. Die zÍjn nog steeds niet ge-
plaatst en dat za1 voorlopig niet ge-
beuren omdat plaatsing f 10.000,-- kost.
De Brs zijn vergeefs naar Flarrum ge*
h/eest omdat de thuisploeg in de zaal
speelde" Marrum had Geel hlj-t moeten in-
lichten. Geel l,rrit heeft deze kwestie
aanhangig gemaakt bij de bond.
Er is een probleem ontstaan inzake hel
opstellen van de keepers" Onlangs is
een doelman disciplinair gesehorst,
maar speelde desondanks in een ander
elfta1 mee. Dit gebeurde buiten mede-
r'reten van het best.uun. De contacLen

Lussen het bestuur en de betreffende
trainer verlopen zeer stroef, meldt
de voorzitter in aansluiting hierop"
De betreffende speler meldt in de
veronderstelling te hebben verkeerd
dat hij rneedeed met toestemming van
het bestuur,
Dit jaar r*ordt niet meer getralnd
Ín Leeuwarden. 0ndanks herhaalde
verzoeken aan de elftall-eiders is
bij het bestuur geen opgaaf van hier-
voor in aanmerking komende spelers
gekornen.
Vanuit de vergadering wordt de sugges-
tie gedaan het vierde vaker I s middags
thuis te laten spelen, daË zou de
amusementswaarde verhogen. De voor-
zitter kan onderschrijven dat heÈ
kijkgenot bij dit team hoog ligt!
Hij sluit de bijeenkomst met de tevre*
den constatering dat hij vanuit de ver*
gadering bijval heeft gekregen voor zijn
openingswoorden.
De voorzi.tter roept de i-eden op er met
elkaar voor te zargeÍ dat GeeL l,{Ít
een leuk draaiende vereniging blijft.

\f
\fl
\

,
I

:

I

I

e *{ rw. $§}"eRE

fu'"*Y*
^ *§é 4ï\[

,"Qft-fftv

**w

6a* §4- F@



W**W#N 6N PJ, ËeHï#e *

Geel Wit is een vereniging zoal-s alle
andere verenigingen. Er gelden rechten
en er gelden plichten. Een van de be-
langrijkste rechten is dat je er mag

voetballen. Je betaalt waL, maar daar
krijg je we1 l{at voor terug. Yoor: dat
geld mag je gebruik maken van de
(trainings)ve1den, de kleedkamers en je
mag meedoen aan de competities l^Iaar-
voor de vereniging zich heeft aangemeld.
Bovendien i.s een flink leger vrijuí11i-
gers 1n heL spier on jou die gelegenheid
Le gunnen.
Geel Wit is geen rijke vereniging, dat
hoeft ook niet. Geel Wit is ook geen
club dÍe met moeite de eindjes aan
elkaar kan knopen, gelukkig niet.
Geel !íit is wel een organisatie die op
de kleintjes 1et. Geel ï{it houdt er
niet van de hand op te moeLen houden.
ZelfwerkzaamheÍd staat daarom hoog in
het vaandel. Die zelfwerkzaamheid komt
met name tot uÍting door de arbeid van
de gememoreerde vrijwilligers, vee1a1
mensen die niet meer voetballen en hef
dus eigenlijk voor iemand anders doen.
Za af en Loe r*ordt de hulp ingeroepen
van diegenen die nog wel actief zijn op
de groene velden. ZoaLs met heL Nesser
dorpsfeesL, de feestavond, de Grote
Clubactie of de oliebollenactie. Nu

hebben r,ie het dus over de plichten.
Helaas hebben we herhaaldelijk moeten
constateren dat de leden het met deze
plichten niet zo nauw neÍnen. Dat ís
niet alleen jammer, dat is zeer te
betreuren, ja zeLfs ernstig af te
keuren. Hoe zouden zij het vinden als
de kantine dicht bleef omdat de zich
voor deze dienst beschikbaar gesteld
hebbende vrijwilligers het laten af-
rseLen? Hoe zouden ze kunnen spelen
op een veld dat niet is voorzi.en van
lijnen en doelnetLen? Hoe zouden ze het
vinden a1s dit clubblad nieL meer
verscheen?
Nogmaals, Geel ll:.t zal nieL Ín de rode
cijfers komen als de vereniging zich
niet meer laat zien op het Nesser
dorpsfeest. Het za1 wel betekenen dat
de contrj-butie fors omhoog gaat. Maar
dat lijkt geen probleem. 0f toch

Namens het bestuur,
door een van de niet (als voetballer)
actÍeve vrijwilligers

#$ r-§*ffi$Y Ëffi #5 &#enr'&€.-qT,aps$

{}arsÀe'me fuac{B §&. sB*e ve§&effi&§{q §'eË} r#e§sÀ-

À'qb{Aeiís Exresga§&Ée§ rffi§§ §§,86. sa$ *E- &Èc}ffis

h*rc:*csgt{§e S-keB-',t'oàu 3, &6m,ar $*a;§*;l§-§ **,xa

j,:r..{là'e §*p§Ë §"egcmkls§ ii§e s§*mgc§rl §a-,&m Rasa 3

e,§'*§a de ,t§reàgerce§e e&&&:{§t"Ëe eaÉ*. àe §È*§§e§s"

§$c*ma via§,t Ë.ïrtsge *a*'$a( ru{§ 1ry&s 8.,'é3€ §i(:-

s,ekc"rs*§ #cÀ $8rs§{s ss§e& §§Eesr' §mmr j*a-

§iï t;' F{ q.sss" r\à,.l $Ë§*q'"V : gees'È {}v#'flru'Éme}§cs.*_,,

§L§§§ §*$sffiríeffi:

&l,ut +v'x,'§ §sÍÀflr+§§ *;r **àaas. vc»^!s. V'a"aetg

Éiàièeà{' í*seí§ &ï#§. v'É*:rtëeÏ 6.aa -§meaE§rër§ *që}€L"§*

si.*Às we ssB, È*ffieËs fu*aa eem *e§brapmrt{i"

Nees ,$e È§*fi&*§ Bpcl**. sxqe",cl ' sÈBe$. kesu3 Vtlct*fl
*.** aaserregs gËe$em sq* §s§$ &e§§ spsksffis§
c§*-*txr de fru,a.w*sl .,À§àes §es§(s* ea& §ex§er'wal

!l{:M}§'{Ae, fust §*sk crye& e#64 at$ssdsËmcËa-

&§argi ffi*, Le§É.s§e.bg- ES-3" spr*eke. §:{,Bsk{§e*
È. --
BE§ts.

ffittl c;*€,k {§e{§rsa@ §yes§: rrr{FxgBF€AË{Ëe' ë}r;

«Eii§,id §r,t§$ffi g* 6aig*rm&wmd*r FÀÉ*ea qrys-

l-*ilarru$ kqrym"*s h{§ *cas r.r §**u,**Bu S}at

§{.s§§ls {,* §esw§àe§ÈA*§§ §'§§ke# fr§ë§ §§e§#EmeeÈ§

ffn§+t , Sírac,$ge ke*tm$É,c e*éÈ A&*P, fl?í*tuYà'

K§eÀcsr{À §ate.&* r**E sËevaës s{,na&4:fuq,rp, a}ÉÈ

gos§L-*uc§e kalmc§eat wf sÉ§*É" "4/í.3{}s"§pn.a}À}.6

$.&xrxl glaraxa cflr§sakeaa ffiaisffi§- }d*so u,ryms xeË*à

§*§§§"

Nm d* E'eÀsf h§*ek ge4**E*&;§c c§*§$ avsage

$eg*:orsrsa.aaeëer u§$s* rsè&§§*{i krscÀ§, ver,w§Èa}*

ëese he$, §)aas kqeassa $§?tLë, v{+na§spfl{ËÉag

m§e$ ssee*§" i"*e gevmar ecà $ËcÀegqËem wa$ er

se§Èh §sq ds,p* m§g à* fussaxqxesa. {}acp.* *st§tsc

wk§.* .§§ea"esÉe ffie&§a*r$ fu*cB weer esaÀs

§e$s *p gv'#Ë§"§e§'§* w*.e fuË} xaaa6eaear§§§k

É{c*Ë,À.*.e'ii3 exÈ§ xmq"r*-*€ g*rclb*a' * **. F{a s;*§t EJ rx-

§wwe,g§*ag, Ërs*pe§rxrs msËm, Li*u'ha$§eagu

saF*ëjaa§r*nve§$Es§, ffi,&AKl- reëës $sst 3-S,

§{xa s§* §&mt a*rg«Be W}ss,##xaË.{$§4. vex.ra'

§$É§rÀè§L§*§' s^ Ke*gw*n k§gem'Br. fueg#re §§B* '*,*

E"$egffise c3s§ §s§§ *§ea€Ëe§Ë,§§* ss*vk weB'c,*s*,§ {}e

NU§'- ts&§s.§s §ess$§fusr. *sc a§m;as'&{*{eaa §"}e

ffiqlqlw. §,r vfe§ ft'§cÀj 6rp's a3sit{gev6**6*B{e$*Be

§ffiàs sr.&§ uwea' gr*eÉes§" m#nàr sv&L*§"

ft{Ëeas sËss*§sa m*8 §rara§aBq s§;*mgr§eat r{$
gremd§ems vdxlr B§*g d§sp§r-*xt* * §togew§k*

&;e§d**masxm$*x"rs-a*tra*a- Je* e$gu:at-&"**pe{'-É #.

* dH* Éryfdq



psesesem*{§ee§ §." &.§e"§g'k ës**rsu fti.§ee} m$*:g

.h§Ë,j licammr a§e eeere-&e ovss-oviiseclÀess vsss

fu*msaem" S"§et w*.'ek*xad s§sasre»p §"e*§t$e

+riÀssu! c&Ë&§JqssÈ"*§se m§ seer €§83 à§§d e$1. r*ew

È*; *§s ee§aa** s+r{$d "i.,Í.ícll*§' seer§ +attgt":,stc$d"

Ge § tx §*.§ri§ g exa cs,ht §k am g-*a"cÈ È g a*.s§ aiï.+3 * g rrap'

Ëfri r3-gis} ?à:iB '*1'qr{&$§í'Èë{ï ÈÀ§ë$àeil§- §-eËë

ï.i'rer,rlle fl*jeema$*x"ea* &*g*ua §r'*cËs{elë.

&§eg §-qet s$tr s&3 eà* dr*§gemq§e ssfueàe§s-

s *ek[ee-s$a$if,mg e*m goeder es'var§sag, &au

§wm §k r**teamr.íÉ§k 6ee*t e+e§a8e ,scfue§cÀso *fl
È§r spe*e§ se&É'. $S §k §+ers &e>ewhsnsàteer" &,es

*s.q§ {Bass cÈFeeffi§ {e ffieeËt*gt vmBË ffiÀe'É m}iË*"

ffer às Bea #f Ëk aw"uF,t suu*w sg,-x:*l aasaar §§o

rus{-Fs$ c§ms v'ase de hmë mffi§$ves:a. $§ §è*"

r§sefu: uoverte"e$eÉxcg, s*§oe§ds3 ffies§t e§ssi

g*e&a§* §§?et§.s'dses hssà §k dsa dses!;l*§§"

§§eail **srsl§esÀftme§. #e§u*Ë*k$g Se$exa de
{l -,jmer§owe*§ st§*§, esk g raee}s§§r§k, Geeë*,r }t
'+ei;asr síerketr í§È#{§r ts{ffir:§B fueger ka ket
Ëxgcewt(ea'q vaqa ,Se ksmg.e{e" Se* sg;:a*.Ntcg
q'i«,ë ,rÀË &BEBw w*9" Mca aEs de $serwBsr*
$gcíar de$ re§ fue§{esa{ë Ës" *sE er *§gieudË"§fu

s§§eec'§ sess eaaser aCI grx,eÈ ecs §eesk

rxsa*ge[§$&. gevrse6.&rae§a§ &ac*e§§ $e wq]E"s]eË§"

doyt $s §r*E we§ ke*À tex'v*$s*'td c,§'*&mee§"

as' a&s ssfu+§ds $§l#es§{$ amsa 3* g,,*+raaagd
q'ï#vod§.; -{}fl j* ï;{3§'.ys* sa§'{isÀt à1"e..$r r;'gr*xt

Plefu*.ï* { §ëe. gs.fl ds§-q e.#se c#rs*sr q'§e 6§*ar

l+'ss de u\*,epex"' vmm §kaefud,€l§a Eaeè Ès§*$

§.{È#e eass§ } $aege*e,ems§, ë.§s§sehraaÀk {§eas"

n*ffiBs'$§ss *&et g*wrs;*aa §g,gs vess§; nW.È§-

§r:"dmg §,s Éels§t se*§s ccssÈË*r§* *$" * "§glehuue.
rk Àasb c§e heB ra§e& empser*iakt §nslsrï*
§e*. erwelrq§g ffiheseee est*c §*.r.#§ag ffie-
iir;'*ÀwB. S§e*s Ese$ $$§ssffiÀeffiË.{§.es vmga q§e

'tssÉde§" as§a$e' hii{í r§*e§ dÉe er eee} §,$e-

\j{:.q{de dae §k vcx}rm§ g*c§a qvs§ eea'§djk

w*{Mit §r§§$vem ffiqs§s*.xu {.}p msq$Eu res*gËe:

' &'§ust*§$e e§§c§ee. keegaen" §muaësge sqi*§ËEx"-

s*§aww§xxgi* rea§€ee"c§* §s§. xxaeg,e&§à vssr:
'tr:L:q" t*spal,:u{e sÉïï§}# j;, lt#j (j# JJk"'eà

sfiÈ* §Sm*r §aq*fu §§{ $e*"r+ sa§e{ H?§*er $§3

X.*r"x'* m ge es'a"ë * & g&{ie.§'s ev &§s hc* Ès*§t"* rsBe"à*s

*$ S€he§"was eBe wedserÀjd b*s§*sÉ m§*e

{ïi*ësr"

Nx rxeeË Ék s-rye§ eflmC §Èe$ §ffi$Es§" eesx Èrs*§^
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p$ex§*r u;mst fu*t §lcsË8*ax" ffira E&" vu"*asaffi exeËJ

dass scfue mÉ'$rgte àxe& c*cl ess mxae§er tre§e*
p*$e g{}§ a[,8m qryràsas§*ex" Ba*Ë, at{eí s*x*l **m
c$rë*eË" s*,,ïmm§'s §g§s §§§ffia§r q${ÈÈ É",eae p*Hg}§-

ey. &sa dar.a La§$ eexs eÉ*srd v**x ,{}4à $pev

aslra$s eèsc ,*-$$ vwr'ffiax§*qryÀà" F§*a swe*t
fure*àqc xaa§,$ cs§a vsftàss§#*s: 6& ss. aË§*+ss

§À§€*tr was* desp§t,

Ear -vr"m$ &&. §"ces verv*§excdste v§xaeà. 6* gsnaÍ

& §xË*x^ r"ekcr'ë§&se $ersffi em§ q.ë*mkepr

.it-.iàsÈs*Éc§' au*aa rua§§ Sc v+§gerade &;a3a"tr

meer §:*§. paseË de -\irËà*§ crfl À§{ eera
re*ds€.r§je§ BrË,§ e$e jeegc§ sryÉ§ ffiaxsËe§.e, Ke6
ik d&ss cffi?xa§.,§{asa 

*,§a, *}à{*r* * *fl g* àk
sraan*e.j*+ fu.*q§,*mke*s" ffixa raLc §&l r§mra Éxl cÈ*

fureeag §*ss dac er' {§c &msgs€e $mrer* ,*:rx
mËctss:8na vr;aa d,aejacÉse§qlíà s{Ba#§Ss§$ydi.§§*§§

pr§aats v§iraqà.&. e§r*Ea dexsk Ëk d;ae er sreee§"

rË§sx d§e sarawsJes mffim gm*ea kpe.elesikalÀe.

§iit"* fuul*gst ww*rwFe{§ax§§$§s sdee sxrsaq§*r

r*s§eax,

§*t qËsg. $cet*kex*€ daqs dart ié,.i Elp s§}{,**€eBa

§fl{ri*§ spssseaa" BVaaa6: v€§$fl" **{E xate.a*à* grcc

v{w§fu@§ eea§Bess we aa§a§§d e*ea 6ercr3r"
s*§es,{ds m,${§&§ fuebbeac, ffixr eese scsa*rsds
Sei§r o&{§jd a§§eem sÈa&ss g*ed waraes*ex.

W *§.4§ me* gr§ee§er kmxx hlffivesÈ ffiae§-

àcae" §§$s efla §c r-eage*x't *p Ëe&* $&§u ss§*

fu*§" &§ r$sptà ËBeg vcx-,$&ss§?*Àe§" s§$§r dmsa ese

ëe.raefuàg:*rxm+:sa §m esa ssassessaËeÉÀ de nes&

$cè§« §.'*§ ast $ess exa fu*ae+Bg sae* daaerecm

kssëss;aSe§"

#ff gm Éls§'§É c"sl*s§ #€ÉÀ §$eeàr *+-ei*fuarsje§*ex
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vffir&AL @ ?reemrgl c€m

§,--'rt s$*:1P 'i§e 'r,t:t**e6 u*+ i;"lo.ï *tl
Jrv-er:t leest weet dat voetb*l
cn presteren bi j e1k*.*r ha*::t.
§n etre esn e lub níet Prs§t,€sË-t
d*n grà jpt het, bemtur"ir r*§ëiurii-
in. Ten:::ínsëe xc gla*.t i:ct nr*estel"
ftÀeest-eI Ís nÍet Ëir*st*r-§rr het
b*ueLten v&n sen vas: d-* l,*atsi.*
pla*tee:: ep *c rer:§}Íjst. Hsnr
Lri.i son:*:àgre ptrt:egcn 3s plae.t*
3 tm 5 el r:àet. ae ceptab*l "

NÍet prestereR 1§gt mees't*Ï
i*.*&r &§n ee§l perssos"à, n&rï:* i Í -ik
"de treiil€tr" "

3Íe n&&3' F#V d.amr v}.oog
Àsd Se ffios ex"r:it,, bÍ j ÀE mosst.
F§et, §ehr'Í jvers het vs i* r'r-rÍ.t*lt "

Ben I{endriks *rcg bi j ëw*ï"}e=
Sre onlmngr* word F:'itc I{*rbach
bÍ j e csnbur-Ày' {3e l aeri ui tgemtuurrd .

Redem : met S.ge pnest*.t. Í*s,
eleci"it voethaï, §Éerx goc'3e r,.íer---

standhouding rrtet de spe1er"q,
ni et. amntreltke I i jk rsesr' \r**r
het publ1e]< ena. ens 

"

Nat.uurl Í jk is heb genrekkel Í jksr'
*sxr éésr r*an +eeg te sturen des:
een }"re*I t.*a:n. §cms i:eI,tt hcet "

*f het ertl jd tereci:t is ??"i

Ë{oe uÍt etat *igrcrrlÍik in i:et
anrat*urs-voetbal * De,*r' iees je
toeh veel m§rr$er §\l*r sn d.e*r
e§ jn de $ntslagen d"*nk ik CIck
nÍet, xc grroot. À}t,he'm,§ xe wcrrieR
n§et rclet E*v&eÏ b*mh*rÍe n*&-g'
brsít.en grebrmsht. Lre beiengen
xi jra *ehtes- vsov" een *.s:itÈ€LÀi--
cSulb groLen dan m"len denkt"
Blmr:t e1s het eerste tseàn nÍeÈ
prest.eert. k*r*em er gecn be*
soeke::s en eis e3' geen be*
m*ekerm ker:"g*n is eB sis*n Y"e*
set,t,e " m&&a'' gieat h*t plexier'
er ock af, " N§et goed. voer:- het
vg':rtbegtaav: vcn de uiub.
Hn orn nu {rl}es Ín ,*c kenÈ-Íne
te verdi€n#ft is mijn*inrieris
ook niet }:ei, doel van het vcet*
bai ais zodanigi.
H**ssei de kenè5ne cf €€Ír soert
ge tr 1 jlqe verzsrne tr g:3. amt* van
mei:ssn r:tíssch.Éen w§1 e*n §*r*
ce*k r*u kt.enm€n &iiR r,,xrr d"*
mi. r:der"e pres't,aÈ i*s .
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FRAIVI Tax

Amelarud
Achterdiiken BA 9Í63 JV Nes

Telefoon 42410

trtAm§S §@ffiB*ffiNS

KOLKt#E& '!À MES reL. qg&ao

c.§w adnes \eoelg :
radío, tolew§-síe, wídeo

hui-ehoudel-n j ke apparatem,
telef,o«sre apparatetun,

amtemms sgrst*mera "

8€§? &e"rp
frNupeg,us "srssryada/§s "dd .Ad6s rer 42iso

Hrr dmt g*1dt, Eïmer v*q:.r ei. le
m-ren.**n d.ic erbij hox"en d*s
rrtet mi 1*ec'ï Se ep*1örs "

Hr-,* sSë ïtet elqremlí-ilq 3]ij GeeS*
irï{ à

f ilt §5**rÍr-rs n* bÍ jn* t+r*e sei-
u*suï€r: Ët*§i §.§s1 a* trek}*er *p d.e
}:arrk ?

VCIrig -iear gyeeÍmdÍgd .t3s t-n*'eeo*e '
ffià ct, beivena'nn, uom n s *: ígien I i -ik
pr*3" +*as geh**flt., ffit&&s' dm,sr *r&s
.*ec] :."edgE=x vei03: "

'te g-sàeupa* *:^*imeg- §sule§"L '*\ren
wë§1nr)n, en mr:*st de n:cle xemk
ver*rldercet, s€uerck a* t.e hetnen
was ï:et n§et" beet g*steld. met
*nx* eevmte. J*.re:-ileurg :"'eeïe i Í ik
meeg*d:'meíd. ín de vàev"d-* klas,
r3.e en* 3<e*r *r*t hetev. d"mrl r3e

*ne3*re, sstrtes" §eeft v"ed*ra sn:
te qaenh*perà" írÉrr&r .je. " . " $*ën
bct*,a3d,* trmísïer,
*u* er rsru;esb puàrr g*ruiwls
w*r$en. L*gÍme?'l t,:r.h ?????
*e eÍndptmnd §,n t!1S4 ge!.et.
*p het" puÍn meg ni*t mm gr*k.
lfrcs hst nie!.Àsre geaiaht" de Ë*r*
x*ek ?

Hear nu 3:et puixt gerurÍra:d Ss" is
.xe Ï<},:smcvingf er'**hten n:.et
i*et.er^ *pErewond*rx e§"! 1i-jkL h**-
cr*p **t de **nr§klemserinsi vd.§t
1ËSq bf i l.mnge R& níet- giehmitld
ssl :sordeR" ffingcr nogr Se s*n .ïi§.

ïeetst,e plmet* hegf nt §m het
x§ei:t te Sqamcn.
H*e keme, daÈ ?
ldet r:à*r-r'+re g*mí*ht ?

ltli"i mupp*r*er"s kumRen sle*hts
g§xmen, wàr:t *r5 j kerlnen d*
mehte::gr'*rrden nÍc§-. Wi-: ï\x'et§:1
mÍet w,nt. ër' àrrtern ët,*m d.E: i:and"
is. *ok dit bind dmt het
geeÏ +riLnieu§,$s rc'§oet. b:""*mgl*n
3qan ons t:i.et Ín1$.aFrten.
ls het ntÉs*seh$.en ?tef, *emtml
geb3esseerde spel*ns ?

Ligt. hsl ml§scsehàsffi amn §"§ct fsÍt
d"at d"e tr*in*c- het bcgràn \r&À-r d.*
kempetítÍe nSet g*ï:ee1 heeft sàs**
genraakt \*/&&$regre ess"l blessus''* ?
Lisf, het mísseh§ern &*.m ffi$im ve:"*
var:ges' *àÍe er -*aa3* *}Ieen ep
ecndeqr svem ? Weres': tiet de
t.reÍncr vmn het hvr*sde sír
<5* rnan van d.*er de wesk,
tvree onEedig:Ï.*meende j*ngem.t,

o/&,*wo 
dsry eee "4**y'

S,"/€*s rnel& ./§r.erea,* SlMx
së<.ré éms evrëe&i
UrdJ/s/É ) uan'Éffffffi"^

aW r-#
#d§-ffi
l€&e 4§&20
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V

d$e *ser d.e mmnd vÉeien ?

öf sÍ, jn de tegcrestenders ie
sterk gew*rden ?

Of 1àg+- i-ieè mÍsschj*n s*n de
spe l ers zc I f, " Ncr* det ki:n i3-;

bijn* niet geï.evemI3jk. [.r §"§ei ?

Want, in het pr"oftr*et,hal liqrt
l,et. o*§r toeh reooÍL *an de
spel€r"s. Wear*m bi j §W d,=.n srei.
CIf is het mÍssehÍen de e*ryih::.*
net,ic speiers en traim*i "

ï{e*hben ae aïlcn qretr hetue}fde
*eei vsör- o§ien.

F-rar:s F§uIse]:oe sehre*f en GW

RieLnws mv""2" ti*t er ond.er l:e*"
bewínd vmrr §idsnÍus duÍdel"í j"k
eeR mndes"e c{índ Bfrss g:e&n t*aeien"
&mt. de spel§È s §teer bcwoq:en en
zich beter dan Ín voorg*.*nde
j,*nen bevrust w§ren rren hun t.*ek.
Hij eànc1Ígei* zijm arti)<ei **t
het. voor d,e treugEe *anh*r":gi van
Gee i §{Í t, een gev'Lrstste i tr ende
ged.seh+*e mroest zi jn dat, 'tret
eontraet met de serste "beteretrd.e
en Eed:plernoerde traiÍ?er'" van GlS

rcet, €en jaer vcrlengi* §{&§"

Helaas rnoet. ik eonstater*n det
de eRdere rsind die er is gaan
rqmalerr gesn rufft"Índ às grcwonden.
Ëm het Ii jkt e:- op dat hiet. §en
§öfl)rL tegenu:i nd Í s grev*onden .

§at d,c bcwegíngl ven Ce spelers
al weer R&&r hct het. "t?!-rde peià',
(aIs d*t ànderdaad s.leehees' Eoii
eÍ jr": gleweest ) Ís eenuggcvel ien
en d.et d"e bewurst+rordÍr:9" ven hun
teaSc cok rna*v" van k*rt* duur
Ís gieweest..
Wat is de oplossing ?
F{et antsqo*rd 3<reeg ik nater"d*gi
1"ts februar-Í op d.e 30 pius evond"
ín de Eoeg Le Ëu.r"en"
Daer zag Í ]q i-roe het e í gen l. i. ji{
n:oet . §en er:theu.s iasEe sófle I sft*
ged Ípi*rneerdc lefdàng " ( feest*
e *rrunissÍe. dorpsbelang br"iren] ,
k-wms: met e€n r-à*.r-lweli jks sie.*
tr-aind t,eam van niet- l"à rnaar
sse l. 50 spe ley',$, i.Jaer"van nÍct.
een vseig*rd.* om m€e te speïerr,
in het r,,eld en icverden voer
een overvel st,adisi"i e€R
prestettie die e!^ niet *c?ï iocg.
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§pA§fumësffisu*

Torcnstraat - fl$es (naast de Spa$
:;e;a 4e3,-a,s

ffiwm§mqssmm€

,,{.{,e l'§*ep§'u
NU mel ge<ellig averdekt terras
aan de Strandweg te Buren.

S SPECIALITEÍT:
Pannekoeken vele soorÍen

&pp. &um
Strandweg Buren,

fummcssm

eutCIverhuur

Postbus 82
9104 ZH Darnwoude
telefoon 05ï 1X41Í4

/, í7, mx--t-=; 41 4-/ ="t It

Pensomcm wagen§
Fersonen &us/es
§esfef wagen§

-se bqlrera *el, 4*<up

v§mmaml& wgm
F§ffiTS§N *
TAN&Ë tur§

*n'Sanke het §e$t, daÈ het Eeenprc$s sr&r€rt en d* g:r*f*smi"-.*
naàieeit er niet afdreop, deed
het nre gfoed &m soíets te
eoRst*teÏ-€n" §§i{HLDfG : I !

Het. grote geheÍm ?
§nt.h<lu.síasme, ïyrzet, Fiart
vo*:. de zaak, plezÍer in het,
s p* i e R +si*t he t he I angr i -j3<s "* e
i s 

" 
Se netlu en sdeu €n a i l eme*. I

deze i f ete ker-rt *p.

.le::l§]'I*r was ee hfler vre I dmt ràe
speiors al len 3S plr"ls"*crs
w&3'en en dat de jeugret, de 3e
r*i nr:ers , ( de toek"omst ) geen
gelegenheiei hadden om dÉt
ei I }es cnse t.e meken.
Z<lràai ue eek nÍeL de J<e.::s
kz'*_sen hier lqat van te leren.

Med* gelee op d.c"ae avond Ís
het mÍeschrisrn we I verstandig
dat ai tre Scel r$ttters era hucl
leÍeàers xich ex' r"àu oc$< eens
van bevn:st r"rorden dat ue elle*
mmel dezel.fde kerit, *p mceten
l<Í jl<en. Dat iedereen Eaat.
besef fen e'iet w&Í:neer -te rrllt
prer+È-ep*x, dus wí n,teR, ofgr:eei
r:ee vril.t d.*er-r e§.aan íets v*ör"
mcet Eebeunen " Dat je het
lu*eJ:bs I sport ni et a 1e esm
pilre bí jzaek rnoet, zien.
Goed presteren ím +pel degeïij3i
een r:r;ffibinat Íe vën Ínspanning
eR cr-respenn Í rÀgi sp a Í jn t Í jd .

Je st:set met. je spor-t bexíg
xl jn, hart. voor de xaek hebS:e*"
PtrezÍer sn je sport hrebhem.
A 1s het v*et,ha L bi j See I SdÍ e
een kicÍn be*tje öp een red.e-
iàjk peíi r.ril blÍjven bcstsarn,
cle:l zu].}en eie jongens ven -Í:eb

ecrst.e, d,* zgn beste speler-s
ven $eeï V3Ít. iret goede voerbeelcl
mcet.eri Gieven sarnen rieb hr:n e oaeh "Den eullen snse _Íunicnen d^,*er
tegenop kijken, een voorbeeLS
e*,n willen nen:en en zÍeh gear:
o:l srsi i<ke I *n t,ot goed,e voet *
"bel lere en zr-rL len zi j hun best
Ëíesn doen om ook t,oi €€n v&R
elÍe beste sp*1etrs v&n GeeiWjt
te word.en "

fra

§

era&*rrg rggesee- §?€S_

tr§w

s§



En uen uai de etrub blijven
blaeien em boeiem en ea1 het
stad.íon evenatrs zete:'dag in
d.e Boegi vot loPer: met tevr"eden
t,oeschouwers '
En zul l"en dc l<rit iel<en ook esli
stuk nni lder zÍ -in.
Heeft de -ieugd dat, v':or'"§eeld
echtez' nie*" ean is de eRirnc er
*ok niet en eliLien we efgtr:;d'en
n&dt- de *nders*:e negÍÖne n
en r"d\ ool< he#. b: codnod"ÍEe
pubi ieJ< r+egbI: jrren .

GEEL "b{ÏT laet, het nlet zÖver
]<omen doe el: Íets ö§n" Laat
zíen Cat e3- oP Arneiamd een
vierse klasser rr'aR formaat' is'
ilan komren vríi met z'n &ïÏe::
r^reen met echt Pleaier kijken"
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Bet, G§Etrr-Wff aíeuws §er*
seh*ja* § bet, S§ kees Pets
$aar.

SPECTALIÏEITEN O.A.:
- STEENGRILLEN
. AMEI-ANDEB I.AMSVLEES. DIV, VLEES- EN VISGERECHTEN
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L.srs per jaas
G § §LEU§d§ 3

50rË §>es jaar"
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§ind Rad/
&ay 0ut;

Sjrpewesk'a

§ffseÈ-
druk:

Mo:aBage:

Fraus Eu&sebes
Ksos $ol"enaar
Eenk §,o€§@rs
§ea EFping

§an Epg:àngr

Ëeppy §eLtme.a
eoty tsàemaa

Bïedf Bloem
DoLf, §àeasbrE

Fraas ter §ebure
Ben ée KralÍi f f
Nieo oud
Ide Kiewied
l,'ue van S*ggelen
Jezef Erouwcr

ËeuorgiaE $8§;
lfiLLen Be*jaar§
&elt §iesstra
Fraas Èer 6ehure
Faèer FerB&§
Benno Femes
Fr&is Kicwi"ed

EeueaE*eg B§R§§s
§csae3 -Br§erw@§
§ea Ëc Kruàiff
Ge6rE€ ito&enasr

B e z ergàa g §O&e@{-BÀ§u&B'Ël
§eak Rcpeaars

Ook geschik wor reunies efi paftiien.
Het gehele jaar g&pend.
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Voor een dagje wadderen
<l

I

/ WADVAARÏEN

met de Lange en de Sne11e
gewoon effe be11e

Henk: 42686--Oeke; 4286O
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De tsakkerii
Hoofdweg 4a, Buren,

I YYa'ïAI|ELAXO
L


