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DE NEDERI.À!{DSE I{EDIÀ EN RO!íÀRIO
of liever
ROI'ÍÀRIO en de nederl,andse media.

Romario, een mannetje van no!Í
geen dertig en ongetwijfeld een
van de betere voetballers van de
wereld. Een man die echt aLles
met een ba1 kan doen zo als uit-
gebreid op TV in persoonlijke
interviews werd getoond.
(trouwens die Peter lloekstra kan
dr ook wat van. Peter Hoekstra
speelt nog bij Psv)
Bomario werd door de PSV bonzen,
mensen met veel, geld, naar lileder-
land gehaald om in het kleine
kikkerLandje zijn kunsten te
vertonen. Qua J"engte viel onze
kleine BraziLiaan in dit kleine
land zeker niet op.
Qua voetbal draaide hij aarctig
mee en maakte voor PSV vele
doelpunten. En a1s je in Neder-
land veel doelpunten maakt öan
wordt je verheven tot een soort
qodheid. TIant scoren al1een teLt.
Er wordt meestal niet. gekeken
naar de zeer belangrijke akÈie
ter voorbereiding van een doel-
punt.Scoren, scoren en nog eens
scoren. Ett rranneer de persoon
in kwestie dat in de gaten krijgt,
dan zijn dle rapen gaar.
Want onze ster uit Brazilie,
sommiEe verslaggevers voor de tv
vonden hem zo goed dat hun het
kwijl uit hun bek liep als ze
a1leen zijn naam aI noemden.

Deze Romario dus die met een ba1
alles kan, had een gebrek, hij
kon niet zo best in een team mee-
doen, Vaak deed hij niet anders
dan nachten op uat zijn medespelers
voor hem op het presenteerblaadje
aanvoerden en daar was in feite
ook all-es mee gezegd.
ÀLs er een straffe verdediger op
hem gezet werd dan liet de ster
het afneten. Dan stond de volgende
dag in de krant dat de parel uit
Brazilie zijn dag niet had.
tr{at echter niet in de krant, stond,
tras dat de hunebedsteen uit
§roningren, hem volledig in {e

de beste score
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U vindt hij ons
een pnma
Íngespeeld

Iro*ïtrg

amffse rnentsparÍr
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Als het om vezokeren, hyperhelten en finomieringea goot

T.Tönen
W.Wesselpad 1 te1 .429E;8

tang had en hem letterlijk aan
de lcant had gezet.

En de verslaggevers maar geilen
op de kleine man uit Brasil.
En die kleine man kreeg steeds
meer kapsones, hij bleef langer
reg met vakantie dan was afge-
sproken, maar geen probleem,
hij had toch al doelpunten
gënoeg giescoord.
Hij bLeef maar roepen dat de
trainer niet deugde, dat àe
sg»elers hem niet begrepen en
dat hij weg moest bij psV.
àchteraf hacl hij daar we1 een
beet,je gelijk in.
Hij jaukte maar door en deed
alles rat niet mocht. feder
andere speler had allang zo,n
douw gehad dat hij van ellende
niet neer zou voetballen,
maar onze kLeine ster uit
nrasil niet.
uiteindelijk bleelc dat de
kleine man niet meér te hand-
haven was en werd hij voor eenbehoorlijk bedrag overgedaan
aan Barcelona, want daar ras
een trainer die hem we1 zou
temmen.
IÍelnu deze trainer, ook van
Hollands fabrikaat echter,
had in den beginne geen kind
aan de kleine ster. I.{aar aI
gauw bleek dat ook bij
Barcel"ona dit zgln. supertalent
niet altijct deed wat van hem
werd verwachÈ" Door de trainer
werd^Bij van tijd tot tijd eensop zijn nummer gezet, doór hemnaast de basis te laten.
Dat vond de kleine man niet 1euknaar hij bleef grijnzen. En depersen de ÍfV verslaggevers in
Nederland bleven hem maar prijzen,
tot bijna boven de hemel.
Toen hij echter in Àmerika voor
?ijn land nog, een accepÈabel
toernooi speelde en meËhie1p om
Nederland op de knieen te fiiigen,hoerel de pers het, deed voorkàmen'dat het alleen Romario was dievan Nederland won, toen was hethek helemaal van de dam.
Hij bleef Íreer langer op vakantie
omdat hij zo moè rras, want per

DRANKEN H.ANDEL

Satlor*eewÉ.G Ë NËS TELí&V6.?.
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slot van rekening lraren z'e
nerelökamPioen geworden en dan
L=-a" noeïreia oàr groter dan bij
de andere teams.
Het sas oolc wel erg warm in
de §tates en daar kan een
Brazi}iaan oolt minéer tegen dan
een Belg, niet dan?
Àn hij Éieet Praten over Brasil'
Hij witae terug naar.Brasil'
veér verdienen, weinig trainen en
witte stranden.
Totdat Öe trainer van Barcelona
er moe van werd en hem zelfs niet

^Àt 
t"g.nzin naar Brasil lieÈ gaan'

s,omarió blij en cruijff niet on-
qelukkig.
É; zijn-per slot van rekening nog
rrel meer mensën die goed kunnen
voetballen en zeker raeer Öíe mi'nder
lrapsones hebben dan de kleine ster'
eiïenfijk denk ik dat Romari'o er

"iËt 
op gerekend had, clat hij zo

qenakkèlijf vertrekl<en mocht'
ó""-ei"g Éi: terug naar zijn eigel
land] tèrug naar het beaeh-voetbal'
!íaar tot oP heden Presteerde hij
aog niet zà erg veet Uij zijn nieuse
c1ub.
Maar hij kan nog weI veel met de
Èat, aoét tret zo nu en dan ook en
zorgt ervoor dat de §ederlandse TV

*".í van hem uitzend dan van menig
anaere goede voetballer, dichter
bij huis-
àà-oor vandaag 5 nnaart een §eder-
iandse filmPlóeg in arazilië voor
à*n interviè*r met Romario'
ó.r*" hoe het nu eigenlijl( met hem

gaat nu hij $eer thuis is'
íe zijn er niet achter gekomen'
want meneer lrenste nauwelijks
te sPreken.
fiij fan dus meer als al'leen
neÉ een uaf sPelen en kunstjes
à"à". Hij is óok nog.een kreine
siimmeril aie onze rrintereesantE
iv sportverslaggeversrr (smeets'
l*tt*in", Egbers, ten NaPeI enz')
Éij"" werérijrs bij de -neus neemt'
uiÉsehien is het voor de kijl<ers
van ae Nederlandse sportprogrammats
wel interessanter om eens wat
meer eehte sPort te zien dan öat
men zíclr nog langer bezig houdt
met, die belachelijfe afgoderij '

je.
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VIERDE KTJÀSSE A KNVB
l-. Rood Geel
2. Harlingen
3. frnsum
4. GÀVC
5. St Ànnapar.
6. Stiens
7. GEEL IIIT
8. DTD
9. I{KV r29

L0. Dronrijp
1-1-. Blauwhuis
1-2. SC Terschell.

REg.HOO.FDKLÀSSE
1. FVC 3

FVB

1,9-29
17 -27
L7 -26
1-8-25
r_8-21
16-l-5
18-15
L7 -a4
17-L3
l_8-L1
L7- 9
L6- 3

2. Sneek H. 3
3. Zr,traagwesteinde2
4. LSC 1,890 2
5. Cambuur/Lw 3
6. DlO/Oosterw 3
7. Rood GeeI z
8. CEEL WIT 2
9. de Sneach 2

10. Jubbega 3
1_1. Heerenveen 3
L2. Harkema Op. 2

RES.T§EEDE KL. B FVB
L. Lac Frisia 4
2, GEEI. WIr 3
3. St Ànnapar. 2
4. Nicator 4
5. Drachten 4

1 6.RES4
I l. Nieuweschoot 4

I e.DrD3
' 9. CambuurlLw 4

10. De Walden 2

L5-27
L7 -25
L5-2L
L7 -2A
L8-18
15-16
18-1-4
16-13
L5-12
t6-1"2
L4- 7
1-6- 7

L5-23
11-2 0
12-17
13-L7
13 -12
l_4-1 1
1_4-t-O
t0- 9
L2- 9
1,4- 0

DERDE XLÀSSE C TVB
1". ONB 5 !6-25
2. Cambuur,llw 6 L7-22
3. Surhui-sterv. 3 L7-2i,
4. GEEL WIr { L?_zL
5. Friesland 3 L4-za
6. Trynwalden 3 l_6-18
7. Buitenpost Z 1"4-Ls
8. Dokkum 3 15-t_1
9. Harkema Op. 4 16-10

l-0. lac frisia 5 :-4- g
l-l-. Rood Geel 5 l_5- I
12. FVC 5 13- 4
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Het roer gaat om 1

69§-@ANKÉ'T"'
gS en eem LEKKER

bak"le KCIFs§§

N&ËB UW WARM€

g§KK6qHet zijn roerige tijclen voor een

schrijver v an zgn-'humoristi:*h*.'

stukkjes in een verenigingsblaadje'

ïË;;; voetbalde i" óP sffaat-en dat

;;; ;ed uit *'it daar lag de hu-

;;;**ers ook' Ir'[u jagen en racen

," i*.fl je van de weg weg-en de

humor 1i6 aangereden in de berm'

Neem nu het derde' Gewoon een

'r*dutn"uu*ts v.or de zondag'

"*.tí'., aie het nog steeds uiet kun-

neu laten het ledeà rnonller af en

ï". ," f." kruis te jagen' 
{1ets,1tis

;;;*, zoals ik al oPmerkte' 1e

il;;;."* 9t straat' wrj gaan voor

goud, maar ruet ten koste van de ge-

zondheid van de tegenstander' De

tegenparti; woiat geacht ons van dat

;;;;;.g"te nouaen' dit ook uit lief-

hebberij *n *tt respect voorans lijf

en leden' Een tegeristander als Nica-

tor hoeft "* o"J hier dan ook niet

weer te komen' Sowieso willen ze

fr* ,f niet heen (de zeikert*)'-**

ïit"* a* 'ttttn 
t"men orn te treite-

ren en,t utf'oP'en dan is hetPlezier

in en van het voett'at ureer eens ver te

zoeken' Celukkig won1en we wel'

maar het waï Je"'t"eelste wedstrij d

om snel te vergeten' En elkernaan-

àri -o"t * Oíc het zoveelste re-

laas over ttiàttg*lijke rotploeg' Ik

waag mi1 welee"t ui of er soqs be-

Paalde typen gedwoagen worden om

te voetballt"'ïtt als woeger in de

USSR, dePortatie en dwangarbeid'

omdarde FYB of een of andere vËre-

nigrng anders de competitie niet vol

trijet Out'itwet niet het geval zijn
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maff er gebeuren wel meer weemde
dingen tegenwoordig. Het is in ieder
geval weemd \ilanneer dergelijke
teams ook voor hun plezier blijken te

voetballen en dat het hen wordt toe-
gestaan dit op dergelijke wijze in
competitieverband te doen. Ja, het
houdt hen ook van de straat, helaas,
anders kon je ze fiogeens voor de
bumper ......... !

En als het nu niet aan het voetbalspel
op zich ligt, en als ik nu op zich niet
gek ben, dan wordt het toch zeker
wel eens tud dat er ingegrepen
wordt! Het roer moet om anders vaaï
de Voetbal-Titanic op een ijsberg en
daar is nog nooit iets goeds van ge-
komen.

Vorige week speelde het derde ge-
lukkig weer een norÍnale wedstrijd,
uit brj Res-Bolsward. Mede dankzij
twee onnavolgbare doelpunten van
Rudolf "De-bus-is-er! "Teuben een
terechte zege voor Gw3. En de afge-
lopen week heeft Jan Kiewiet zijn
deelname aan het naderende kampi-
oensfeest zeker gesteld, door in het
hol van de leeuw direkte concurrent
St.Anna naar ëen 0-l nederlaag te
koppen. Dat schip vaarÍ dus de juiste
koers en Nico hoeft niet bij te sturen.

De koers van ons vlaggeschip, Gw1,
moet ws. wel opnieuw uitgezet u/or-
den. De huidige kapitein heeft, naar
ik vernomen heb, besloten aan het
eind van het seizoen het stuurwiel in
te leveren. Het echte hoe en waarom
zullen we tvs. pas over een jaar of
wat te horen krijgen. Toch moeten
wij deze man eigenlijk nog even

-1-
I



strikken voor een diepte-interview.
Want de belevenissien van de eerste
betaalde trainer van onze vereniging
moeten voor het nageslacht bewaard
worden: rwart op rvit!

Dit betekent natuurlijk wel dat het
bestuur nog het een en ander te doen

heeft. Er is weliswaar geld gereser-

veerd voor de opvclger maar of deze

zich spontaan aimmeldt na een aÍm-

trokkelijke advertentie is nog maar de

waag. De huidige trainers zoeken
vaak naar een club rnet ambitie, of
iets bijzonders. En dan bedoel ik na-
tuurlijk trainers me'[ ambitie. Een trai-
ner die alleen nog ffiaaÍ trainingen
geeft voor zijn plezier of de poen, zal

het veerbootgedoe iloch als een moei-
hJk te nemen hindernis beschouwen.

De trainer met ambitie kijkt daar mis-
schien overheen, tnaàr hoe overtuig
je die van de ambitíes van Ceel-wit.
Mocht het bestuur er niet op tijd uit
komen, dan stel ik i[et volgende voor:
"Mocht u door het hesfuur benadert

worden om het roer in handen te ne-
rnen, zegdan spontaan ja!" Dit geeft

hen de nodige adenr en speelntimte
om wat te ondernelnen. Dat is bij
deze dus afgesproken.
Verder is het bij soffiicitatie procedu-
res gebruikelijk dat er een profiel-
schets opgesteld wordt. Nu heb ik
langs de lijn begrepen dat er binnen
de club veel mensear zijn die ong-
eveer wel weten wat een trainer wel
en wat hij juist niet moet doen. Ik stel

voor dat wij die overwegingen op
papier zetten en doorspelen naar de

redactie van de Gw-krant. Die maakt
daar een compleet profiel van en dan

kan het bestuur dat meenemen. Ook
dat scheelt hen een hoop werk en
shess.

Want ook het verenigingsschip is niet
alt{d even gemakkehjk op koers te
houden. En als het aantal bezoekers
van de feestavond een graadmeter is
voor het huidige enthiousasme van
het gemiddelde lid, dan zie ik de ba-
rometer al zakken. Jeugd was er ge-
noeg en de sfeer oke, maar in een
halfuolle zaal is het moeilijk genoeg
om de zaak aan de gang te krijgen.
En dat ís gewoon jammer! Met de
koers van de feestcie moet dus ook
wat gebeuren.

Hebben we eigenlijk ook een Colum-
bus binnen de vereniging?
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B JUNIOREN 3e Klasse À
1. St Ànnaparochie
2" Minnertsga
3. GEEÍJ VTIT
4. Marrum
5. !{ykels/Ha1}um
6. Dronrijp
7. FC Birdaard
8. VCR
9. AVC

l-0. Carnbuur/Leeuwarden

c JuÈïIoREN 3e klasse IÍ
1. GEEL IÍIT
2. Ànjum
3. Drachten 2
4- BCV 2
5. VIOD
6. de Griffioen 2
7. Canbuur/Lw 3
8. Drachtster Boys 4
9. WTOC

10. Bergum 2

D PUPILLE§ K1AS {05
1. SCL
2. Robur
3. Berlikurn
4. Stiens
5. Sparta '596. ÀVC
7. St Ànnaparochie
8. GEEI, VíIjt'

D PUPIIJLEN K1AS 45II
]-. AVC 2
2. Tzumarrum 2
3. Berlikum 2
4. GEEL IíItr 2
5. Sparta t59 2
6. Leeuw.Zwaluwen 2
7. SCL 3
B. Nicator 2

E PUPILLEN K1AS 509
1. FC Birdaard
2. GEEL TÍIT
3. VIOD
4. Broekster Boys
5, Trynwaldster Boys
6. Trynwalden
}. VCR
8. Dokkum

WTST TJ;

E PUPI&LEN klas 5{3

1-. Oostergo 2 4-6
2. ASC 2 4-6
3. Broekster Boys 4-6
4. GEEIJ IÍIT 2 4-4
5. Buitenpost 4 3-3
6. Kollurn 2 3-3
7. Ànjum 2 4-2
8. Blija MP 4-0

DA}!.ES DERDE KÍJÀSSE B

1. scKootstertille 4-8
2. GEEIJ IÍIT 4-6
3. Bergum 3 4-6
4. Wykels-Ha1lum 4-5
5. ODV 5-5
6" Houtigehage 2 4-4
7. St Annapar. 5-3
8. Houtigehage L 5-3
9. SC Berli-kum 2-L

10. Be Quick 2 5-L

!{Ef§irE§ klasse 7A3

1. VIOD
2. St.Annaparochie
3. Robur
4. GEEIJ IÍIT
5. Harlingen

2-4
2-4
2-2
3-2
3-0

SÍderius is

- ll -

6-9
4-8
3-6
3r-5
3'4
4-3
5-3
4-2
5-2
5-0

7 -L2
5-10
6-9
7- 9
5-7
7- 5
4-3
5-L
5-0
5-O

5-8
4-6
4-5
4-5
4-4
4-3
4-2
5-1

4-5
2-4
3-4
2-3
3-3
2-2
4-2
4-1

4-8
3-6
4-6
4-4
3-2
3-1
3-1-
4-A

I
I

I
t

i
1
I

í:; rir:,

';ix;tY
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ZOMAAR EEN WEEKEND

Er wordt gebeld, een speler yan het
tweede elftal deelt mede dat h[i het eind
van het seizoen niet meer wil voetballen.
Reden: Niet eens met de rryissel van
afgelopen zondag en het werkvoetbal.
Bii het derde (waar hij vorig seizoen
speelde) werd meer getikt en dat lag
hem meer.
Ik probeer hem nogmaals de reden van
de wissel duidelijk te maken en dat het
derde elftal 2 klassen lager speelt dus
een lager tempo en dat er dan misschien
wel ontspannerder gevoetbald kan wor_
den. Maar het mag niet baten, zrjn
besluit staat vast.
Vriidagavond voor de training, een
afmelding ivm ziekte. Om 8 uur naar de
training, daar melden zich meer spelers
met blessures. Michel kan nog niet,
Richard, Stefan en Niels proberen het.
Er wordt door de dames op een redetri.ik
stuk van het veld getraind tot 9 uur.
Voor ons is het tot die t[id behelpen
Yanrryege water en modder. Daarna
redelijk tot l0 uur getraind. Om half 9
komt Jaap terug van de wedstrijdbe-
spreking en geeft door dat Jan Dirk en
Jan Kiewiet bii het eerste moeten spelen
ivm schorsingen.
"Nou Jaap dan wordt het moeilijk yoor
zondag, Jan Douwe ziek, Michel niet
aanwezig, Stefan, Richard en Niels nog
een vraagtekentt.
Jaap telt nog 9 fïtte spelers.
Ik vraag is §jors daar ook tuj. Jaap zegt
van niet. Bel die dan en yraag of hij
zandag bij ons kan spelen. Na tien mi-
nuten komt Jaap met de mededeling dat
Sjors mee gaat. Gelukkig denk ik.
Na afloop van de training zegt Niels, dat
hij niet kan spelen, maar wel mee wil
als derÍiende man. Stefan en Richard
willen wel mee voor een halve wedstrijd.
Jaap en ik beslissen dat het zondag dan
maar zo moet.

Zaterdagavond om 6 uur komt Jaap rne

vertellen dat Sjors niet meegaat voor de

kat zijn K.
Maar hij speett toch, zeg ik. Hij wil niet
zegt Jaap, want vorige week lryaren we

hern ook niet nodig,
Inmiddels heeft Jan Douwe gebeld dat
hij wel mee wil als dertiende nran, want
het gaat al weer wat beter. Dus die
maar mee in de hooP dat het zoudag
nog iets beter zal gilan, want een der-
tiende man hebben we al.
Om half 10 belt Stefan nog of hij wel

echt mee moet. Ik leg hem uit hoe het er
voor staat. Dan ben ik er zegt hij.
Zondagmorgen half 9 boot, geen grens-

rechter, geen vrijwilliger onder de ge-

blesseerde wissels en Jaap niet, dan zelf
maar vlaggen.
Precies om tien uur in Sneek bij het
LSC veld staat de scheids ons al in vol

tenue bii de ingang en stelt uiterlijk
kwart over tien spelen.
Ik probeer nog^iets meer tijd te krijgen,
tot half 11, maar de wedstrijd moest onr

10 uur beginnen. Daar sta je dan
één WC en geen !Y.Up. Zonder W.UP
en een paar spelers die het tot de pauze

moeten ophouden, starten we om kwart
over tien. Na 10 minuten sPelen we

staan dan al met 1.-0 achter, komt Rob
strompelend naar de kant en kan niet
verder. Niels valt in. Na de eerste helÍ't,
stand 2-I" pakt Stefan de lVUp en zal
invallen voor een van de niet fitte spe-

lers.
Stefan staat klaar om in te vallen.
Dan raakt Siegfried ongelukkig gebles-

seerd en kan niet verder. Helaas voor
hen die gewisseld wilden worden.
Àls Maurice de keeper Yan LSC tot
enkele moeilijke reddingen dwingt, denk
je nog even aan een gelijkspel. Maar
dan scoort LSC een duidelijk buitenspel-
doelpunt.
Protesteren tegen deze goal is niet moge-

t[ik ook al geeft de LSC speler eerlijk
toe dat hij wel 3 meter buitenspel stond.
Een gele kaart voor protesteren en het is

$
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over en uit hli de spelers en de grens-
'rechter.
Uiteindelijk wordt het nog 4-1.
Snel douchen en $€gl?€z€n. 

1

Onderweg stilte en ik denk bij mezelfttlï'e moeten er wel wat voor over heb-
ben Jaaprr.
Op de boot liikt alles al weer vergeten.

l{illem

dat Geel ÍIit, 1 dit seizoen
in maart voor het eerst de
teeunarder Courant heefÈ
gehaalö ?

dat dit lcrram doordat er
teveel gepraat werd in het
veLd ?

dat de Glt feestavond opviel
vanrege de geringe opkomst ?

dat de aanschaf van een copy-printer langer duurt dan het,
bouuen van een tribune ?

dat GïÍ 3 op neg is naar het
kampioenschap ?

dat dat komt omdat ze daar
meer tikken ?

daÈ ,fvo te !{ op lreg is om be-taald te fluiten ?

dat van Dieten vertrokken is ?

dat er nogr steeds damesvoetba}
is?
dat Siegfr. K. weer Í.e was ?

dat één wondje aan de hand al
een reden i.s om een redstrijd
af te zeggen ?

dat zoiets valt onder de
"bijzondereu blessures ?

dat Dug Out gelijk Lourdes
wonderen vemicht ?
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op verzoek van Ytzen Siderius
zàt het contract met hem aan
het ei,nd van dit seizoen niet
vrorden verlengd. Dat betekent
dat na twee seizoenen een eind
komt aan de relatie tussen
Siderius en Geel wit.

TRÀIIIING§VELD E}I PÀRKEERPI,ÀÀTS

In een brief , geri-cht aan het
college van B & W, wordt me1-
ding gemaakt van de zeeY sl-
echte staat van het trainings-
veld.Indien dit veld, volgens
plan naar het oosten wordt
àpgeschoven kunnen er lichtin-
stallaties en ballenvangers
worden gePlaatst en kan ten
uresten het Parkeerterrein ko-
man. De afwatering blijft ech-
ter een probleem.
Tevens is gevraagd om stenen
ter verharding aan de westkant
van de kantine.

BEU OEti eA$BuuR / LEEIrÍÍÀRDEN

Een aantal D2 PuPillen za1 een
thuiswedstrijd van Cambuur-
lleeuwarden bijwonen. vijf
jongens zullen meedoen aan de
penaltywedstrijd en een. zesde
speter wordt de wedstrijdmas-
cótte. Nader bericht hierover
vo1gt.

WEGBLI'TVEN IEGEN§TÀ!{DER

De B's maken een vervelend
seizoen door. Ze behoren tot
de favorieten in hun klasse,
maar of ze aan het eind van
het seizoen de vlag in top
kunnen hijsen is nog maar de
vraag. De jongens zijn name-
lijk geconfronteerd met een
serie afgelastingen. Het begon
met een duel tegen Marrum. Ïn
dit rustieke Plaatsje aanqeko-
men moesten ze vernemen dat
hun tegenstander zaalverPlich-
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tingen had. Een paar r,leken
later zou VCR op bezoek komen.
Dat ging niet door omdat VCRte ureinig Leiders had ! nenweek later was medekoirloper
Minnertsga aan de beurtf, maardie had maar 9 spelers. geel
Wit is deze qíang van zakengoed beu en overr*eegt samënmet de andere eilamnder ver-enigingen een brief aan de
bond te schrijven over het tegemakkelijk wegblijven van de
tegenstander.
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IJIEVE VOETBÀL-
§UPPORTERS

Rixt van Doniastraat 10d
9163 GR}IESAMEIéND

Telefoon 05191-43241

Er was eens een jonqetje in
een Tukkerland, hier ver van-
daan. Hij ging vaak naar zijn
voetbalclub. Die woonde in een
stadion. Het was echter heel
gevaarlijk daar naar toe te
ó..n, wànt er waren andere
jot g".,= die hem Probeerden
Li:í sjaal en zijn P!!i.e. -ar tep.Éf"t . Ze lraren altijd erg
iervelend, waar ze ook kr*amen.
Dat begon al als z,e van huis
vertrok1en. Het leifst reisden
ze met de trein en met de bus'
Die waren toch niet van hen,
dus konden ze die tot oP het
bot sloPen.
ïn het stadion gingen ze vro-
1i- jl< verder. De bazen van
tréin, bus en stadion waren
ten einde raad. Ze dachten dat
de jongrens vrel vriendeli jXer
zoudón forden als hun kaartie
goedkoper zou worden. Nou ver-
qeet het maar.
Ínrniddels is het jongetje ou-
der geworden ën naar Ameland
verhu-isd. Dat ligt vlak bi j
Friesland, daar hebben ze een
cl-ub d,ie Heerenveen heet ' Die
club sPeelt inmiddels ook in
een voetbalwahalla, met aIs
gevolg dat die kwajongens ook
ó*2" icant oP komen. En einde-
Iijk hebben die rotzakken eens
iels voor al de tiefhebbers
van het voetbal teruggedaan'
Met het oog oP het van hen te
verrnrachten gedrag heeft de
voetbalbond besloten de wed-
strijd Heerenveen-Feijenoord
op TV uit te zenden.
Jàrenlang heb ik, want. u zult
beqrijpei dat ik dat j.ongetje
wai, Ïet gedrag van di9 rot-
zooischoppers veraf schut'rd '
Nu kan ik niet anders zeggen
dan: rfGa zo doorrr.
En de uare voetballiefhebbers
leefden nog lang en gelukkig
met fris en chiPs voor de
buis.
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oh ja
niet.

een ding beqrijp ik
Waarom moeten daar 25 volwas-
sen kerels in de houding staan
voor een volkslied dat niet
het hunne is ?

Koos Molenaar.

FIOTEL.R.ESTAURANT

Tel. $5191'420.L6
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vmr al uu: te ku-en an te verLa,:r":cre I

objeebere 6tean uii uoar u klsar. 
t

1. eredivisieploeg uit het nrrrden

2. ajax,psv,japan (spelerJ

3. geie iekkerni.l

4, kaasstad in nh.

5. speler die niet krom laapr.

ó. koml acv v*ndam

7. speelt in de meer

L scheidrechler (bet,.voelba, )

zuek het juiste iloord uit:

ríj. b
Letter:

9. 7e letter rl'fabet
10. oiyopÍsche spelen (afki

11, spsËl je hanbal npe

12. vogei

lJ. raler
14. speelt op spàngËít

15. traÍner vh ned elftai
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§FECIALITEITEN O.A.:
'STEENGAIL,i-EN
. AIÉELANDER LAMSVLEË§
'Di\l VLEES. EN VÍSGERECHTEN

Bet GEsL-Efl aieurg ver-schijat 9 tot 10 keer per
Jaar.
Opi.age: pIE. 3So eremplaren.

ÀJrouneaent G II ai.eurrs:
f 15r= per jaar

ÀàvertÈDtie e p D,ieuwss
t, S0r= per Jaar.
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Redaktie: Praas Eulsebos
Koos t{oleraar
Eealc Roeuers
Jaa Eppiag

Jaa Eppiag

Ceppy Veltuaa
Coty Eieaaa

Rudy Bloen
Dolf Kienstra

Fraas ter schure
Beu de Rruijff
Nico Oud
fë,a Kiewied
Luc vaa Tiggelen
Jozet Brourrer

Bezorgiag NEs:
IÍiLlen Beijaard' Dolf Rieaslra
Fraas ter Schurepeter Fosrer
Benao Forraer
Sraas Xienied

BezarEiag BURS!Í3
§eseel -Brsurer
Ben de f,ruijff,
Ceorge t{oleaaar

Bezorging EoLLUU-BÀI.IUU
Eealc Roeners
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Voor een dagje wadderen
<l
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./ WADVAARTEN

net de Lange en de Snelle
gewoon effe belle

Henk: 42686--0eke: 42860
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aak gexhikt voor reunies en partijen.
Het gehele jaar g*pend.


