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BESTTJTIRLUTN MEDEDELINGEN

Vanaf het seizoen 199611997 worden de
afdelingen van de KNVB in Nederland
opgedoekt. Hiervoor in de plaats komen
districten. Voor Geel V/it betekent dit dat
wij deel gaan uitmaken van District
Noord. Voorheen vielen alle elftallen,
met uitzondering van Geel V/it 1, onder
afdeling Friesland. Geel Wit 1 voetbalt
namelijk al onder de KNVB-vlag.
Naar aanleiding hiervan heeft de KNVB
een regio-indeling gemaakt voor District
Noord. Als deze in de Algemene Leden-
vergadering van het district Noord op 29
januari 1996 vastgesteld wordt (en men
mag ervan uitgaan dat deze indeling
ongewijzigd wordt vastgesteld), dan bete-
kent dit dat Ceel V/it in regio 2 inge-
deeld wordt.
Regio 2 bestaat uit alle veldvoetbalver-
enigingen uit de gemeentes: Achtkarspe-
len, Àmeland, Dantumadeel, De Marne,
Dongeradeel, Ferwerderadeel, Groot-
egast, Kollumerland, Leek, l.eeuwarde-
radeel, Marum, Schiermonnikoog, Ter-
schelling, Tietjerksteradeel, Winsum en
Zuidhorn.
De indeling van de andere regio's hangt
op het publikatiebord in de kantine.

Op I juni 1996 vindt in Heerenveen de
Jeugdvoetbaldag van de KNVB plaats.
Als hier meer over bekend is wordt u
daar uiteraard nader over geïnformeerd.

Promotie/degradatieregeling 95 I 96

De jeugdelftallen en het dameselftal
worden na afloop van de najaarsreeks
ingedeeld in nieuwe klassen en spelen
daarna de voorjaarscompetitie.

Geel Wit 1.

De kampioen promoveert rechtstreeks
naar de 3e klasse van de KNVB District

Noord. De drie periodekampioenen
spelen een halve competitie. De winnaar
hiervan speelt tegen de winnaar van de
periodekarnpioenenpoule vàn een andere
4e klasse. De winnaar daarvan promo-
veert ook naar de 3e klassen van de
KNVB District Noord.
De nummer laatst degradeert naar de
nieuw te vormen 5e klasse van de KNVB
District Noord. De overige elftallen
worden in het seizoen 96197 ingedeeld in
de 4e klasse van de KNVB District
Noord.

Geel Wit 2.

De kampioen, de nummer 2, alsmede de
winnaar van de nakompetitie tussen de
drie periodekampioenen promoveren naÍir
de reserve 2e klasse van de KNVB Dis-
trict Noord.
De nummers laatst en voorlaatst degrade-
ren naar de nieuw te vormen reserve 4e
klasse van de KNVB Disrrict Noord. De
overige elftallen worden.in het seizoen
96197 ingedeeld in de reserve 3e klasse
van de KNVB District Noord.

Ceel Wit 3.

De karnpioen promoveert naar de reserve
3e klasse van de KNVB District Noord.
De nurnmers laatst en voorlaatst degrade-
ren naar de nieuw te vormen reserve 5e
klasse van de KNVB District Noord. De
overige elfïallen worden in het. seizoen
96197 ingedeeld in de reserve 4e klasse
van de KNVB District Noord.

Geel Wit 4.

De karnpioen promoveert naar de reserve
5e kiasse van de KNVB District Noord.
De overige elftallen worden in het sei-
zoen 96197 ingedeeld in de reserve 6e
klasse van de KNVB District Noord.
Degradatie is dus niet rnogelijk.
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§hirtje vermist.

Er ontbreekt al enige tijd een shir[ van

het tweede elftal. Het ontbrekende'shirt
heeft rugnummer 2. V/il iedereen eens

kijken of het betreffende shirtje niet per

ongeluk bij hem/haar thuis ligt? lndien

iemand dit shirtje gevonden heeft kan je
dat in de kantine afgeven.

Contributie.

Er zijn nog een aantal leden die hun

contributie voor het seizoen 199511996

nog niet betaald hebben. Indien zij dit
niet voor L december 1995 gedaan heb-

ben, mogen zij vanaf genoernde datum

niet meer voetballen voor Geel V{it.

ANEKDOTE

Tijdens een wedstrijd van het

tweede elftal ligt een tegen-

stander geblesseerd oP het

veld. De scheidsrechter laat

doorspelen, waarna een aan-

valler van Geel Wit een schot

lost, dat naast het doel gaat.

Een G eel-Wit-\Uessel - sPeler

merkt op: "Dat doet hij om

verzorging mogelijk te maken.

Nu moeten z1j de bal weer

naar ons terugschoPpen".
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IL ÏM,DEiI

In memoriam: Sip de Jong

Een aantal jaren geleden vatte ik de idee

op om Geelwitters'van het eerste uur te
interviewen, Ik aChtte het van groot belang
hun verhalen op te tekenen, opdat ze niet
voor het Geel Wit-nageslacht verloren
zouden gaan. Zo kwam ik ook bij Sip de
Jong, in de volksmond beter bekend als

Sip van Rein.
Ik heb prettige gesprekken met hem gehad.

Hij wist zich nog veel te herinneren.
Later, bij het doornemen van oude
clubbladen, zag ik clat Frans Hulsebos niij
vor was geweest. De verhalen waren
vrijwel identiek. De gebeurtenissen zaten
Sip op het netvlies alsof ze zich gisteren

hadden voorgedaan.
Sip is een belangrijk rnan voor Geel Wit
geweest, hoewel hij zelf niet tot nauwelijks
heeft gevoetbald. Hij was het die de stoute

schoenen heeft aangetrokken en daarop
naar de (destijds machtige) pastoor stapte

en de plannen voor de cprichting van een

voetbalvereniging uit de doeken deed. Hij
vond een gewillig oor en zo kon het
gebeuren dat op 9 rnei 1934 in de

openbare school van Buren de oprichting
van Geel Wit een feit werd.
De notulen van die eerste bijeenkomst zijn
van de hand van Sip de Jong. De
aanwezigen stelden in hem vertrouwen als

secretaris. Sip mocht die functie lang
vervullen. Hij deed dat graag, in dienst
van de vereniging. Sip was geen autoriteit,
maar bezat wel invloed. Als scheidsrechter
had hij het een en ander te vertellen, lnaar

ook buiten de lijnen liet hij zijn
aanwezigheid gelden. In de oorlog nroest

Geel Wit in Hollum tegen HVV
voetballen. De burgemeester was
aanvankelijk niet bereid om benzinebonnen
te verstrekken; sportlui kunnen dat eindje
immers wel lopen. Toen Sip de eerste
burger ervan had overtuigd dat dan van
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een eerlijke strijd op de groene grasmat
geen sprake meer kon zijn, kreeg hij de

waardedocumenten alsnog.
Na de oorlog trok hij zich terug uit hpt
bestuur van Geel V/it. Het gezin kwa$1

toen op de eerste plaats. In gedachten zich
ik hem nog langs de lijn toen zoon Jan

deel uitmaakte van de hoofdrnacht van de

'geeltjes'. Inmiddels voetballen ook de

kleinzoons niet onverdienstelijk. Het
debuut van Siprian in het eerste elftal heeft
hij nog mogen meemaken.

Koos Molenaar

SrAru D9 N

de beste score
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STÀITDETI:

{e klasse A, Kl[ÍB

Irnsum 9
Rood GeeI 9
Nicator 9
D.T.D. 9
Stiens 9
Geel Eit 9
M.K.V. '29 9
Robur 9
Dronrijp 9
BLauwhuis 9
L.S.C. 1890 9
St.Ànnapar. 9

Res.Efd.k1asse

Rood GeeI 2
u.K.v. '29 2
Friesland 2
DföloosterÍÍ 3
Renado 2
L.S.C. t89o 2
Gee]. Fit z
Sneek BP 3
De Sweach 2
Heerenveen 3
Franeker 3
Jubbega 3

Res. le klasse B

R. E.S. 3
Rood Geel 3
Sneek BP 4
SC Joure 3
G.A.V. C. 2
wzs 3
cÀB 2
Geel Bit, 3
Dronrijp 2
§tieus 2
LSC L890 3
Heerenveen 4

-22
2L
18
L7
16
14
13
10

7
7
4
2
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10 L7
10 16
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10 13
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107
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9- 3
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Res" 3e klasse C

Nicator 4
§urh.veen 3
GeeL Íit a
Trynwalden3
E'riesland 4
Dokkum 3
w L'uard 5
LÀC Frisia
Buitenpost
Rood GeeI
Zwaagi'!Í. einde
Harkema op.

À-junioren
2e klasse D

GeeL fit
Aengwirden
Heerenveen
DTiP
Renado
Heerenv. Boys
Oudehaske
FC ?Iolvega
8.O.P.63

C-junioren
3e Xla§se A

GeeL Yit
§parta '59
Stiens
LÀC Frisia
D. T. D.
À. v, c.
Leeuw. Zwalunen
l,tinnertsga
cs Berlikum
Blauw lÍit 34
Beetgum
Foarut,

{e klasse B
De Lauwers
Hardegaryp
Ropta Boys
Surhuis . veen
Geel Eit
sc Twijzel
Kol}um
wroc
BCV
Zwaagw. einde
wr
Buitenpost

5
2
5
4
4

10-26
10-20
10 19
10 16
10 15
9-X3
9-L2
10 L2
10 11
109
106
105

a1
a1
a2
a1
a1
a2
a1
a2
a1

c1
c1
c1
c2
c1
c1
c2
c1
s1
az
c1
c1

c1
c2
c1
c1
c2
cl.
e2
c1
c4
ë2
c2
cz

-B-

-18
16
13
10

9
I
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1

7-2t
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819
7-16
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810
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824
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GEEL-WIT 3 verpletterd

Natuurlijk was het begin van de competi-
tie voor ons een spannende gebeurtenis.,
Op onze leeftijd praat je daar echter nie\
over. tffij zijn imrners de mannen met
ervaring in onze botten. Wij horen niet
zenuwachtig te worden van een eenvoudi-
ge promotie. Nee, die kerels van het
derde zijn COOL !

Bovendien kwamen al snel de punten
binnenstromen, dus wie doet je wat. De
Geelwit-krant was nog maar net uit, of
het tij keerde. En hoe ! Niets geen dooie
tijen, springvloed tegen !

Zo kwam hier weer eens een team uit
Sneek op bezoek. Daar hebben we wel
drie van in onze cornpetitie, dus zien we
dit jaar niet veel van de wijde wereld.
Maar dat daargelaten. Deze mannen
\À/aren geloof ik van de oude glorie van
Hubert Sneek. Hoog gespeeld, rnaar nlr

op retour. Nou, daar zijn we achter
gekomen.
In de eerste helft hadden wij de zaakjes
nog redelijk onder controle. Zij hadden
weiiswaar een 0-1 voorsprong, maar wij
hadden het beroemde veldoverwicht, het
nog meer geroemde balbezit en de bijbe-
horende uitgespeelde kansen. Geen vuiltje
aan de lucht, even een bakje thee en dan

afmaken die klus.
Zij waren evenwel nog slirnrner. Ze
lieten ons komen en de bal gaan. En toen
onze krachten afnamen, legden ze ons
genadeloos op de pijnbank. Uiteindelijk
niochten we nog blij zijn met tnaar 0-5
aan de broek. We keken elkaar aan en

schudden het hootd : "Dit was niet noctig
geweest !?"

Dan de uitwedstrijd bij CAB. Dennis "de

Nooyer" Ytsrna was onze gelederen

kornen versterken, en hij scoorde meteen.

Twee gelijkwaardige ploegen in de eerste

helft en een dito rust-stand : l-1. Na de

rust zou Francisco zijn opwachting rna-

ken, na een paar weken afwezigheid. Dus

eerst maar een bakje thee, en dan klaren

die klus. Voordat deze spelbepalende
rniddenvelder een bal aangeraakt had,
stond CAB na twee doeltreffende uitval-
len met 3-1 voor.'Nu moest toch echt de
beuk erin ! En daar had CAB wel oren
naar en mochten \/e pas na een 7-l pak
slaag richting boot. Beslist niet best!

Dan weer een Sneker ploeg op bezoek,
dit keer is het VIZS. VÉij hebben ons
voor genornen dit keer niet zo dom te
laten vangen. V/e spelen geconoentreerd,
met Piet safe achter de laatste linie. Het
ballede moet rondgaan, dan volgt de rest
vanzelf. En inderdaad, de bezoekers
kornen er slechts sporadisch aan te pas.

De ene na de andere aanval goift richting
vijandelijk doel. Voor de rust is het
alleen Chris Rijpstra die scoort, maar na

een bakje thee moet hij wel navolgers
krijgen, dat kan gewoon niet uitblijven.
En wanneer die toch weg blijven, is er
nog niets aan de hand want wij staan

immers voor. Zij moeten dus komen. In
de laatste 8 rnin. scoren zij twee keer na

een corner, en'zwaaien "Dag" met hun

handje, en nemen drie punten mee naar
de boot.
Moedeloos en depressief drinken wij er
een of twee in de kantine. We kijken
elkaar aan en we weten het niet meer.

Zijn wij nu die geweldige kerels van het

derde, zijn wij nu zo COOL ! Is het een

dipje, of is het structureel ? Ligt het aan

ons of aan het bakje thee ? V/e kunnen

ook Rudolf "de-boot-is-er" de schuld
geven, want die wa§ er steeds niet bij.
Maar dat is natuurlijk t-lauw. Alleen om
op onze leefiijd de hand in eigen boezem
te steken, dat valt ook niet mee.

Laten we Ted Troost rnaar bellen, wie
nurnmert hem even om ? Nico belt wel.

Henk Prozac!
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EEN VOETBALNÀTIE, EEN TAAL

Ergens, niet ver hier vandaan, is

er sen voetbalvereniging, die zich
gedraagt als de trots van de natie. i

De club is gehuld in de kleuren van

de vlag van dat gebied. Die regio
gaat er prat op om een taal te
spreken die anders is dan die van
het land, waartoe de provincie
eigenlijk behoort. Orn die eigen

taal (of dialect, wat is het

eigenlijk) te ontwikkelen vraagt
de provincie van het rijk een finan-
ciéle bijdrage, en wonderbaarlijk
genoeg worden onze centen daar nog

aan besteed ook.
Nu is er iets merkwaardigs aan de

hand met die voetbalploeg. Er speelt
namelijk geen enkele autochtoon in.
Volgens de UEFA mag dat heletnaal,
niet. Voor mij is dat een aanwijzing
dat de Europese voetbalbond deze

regio niet voor vol aanziet.

Het gebied zelf denkt daar anders over.
Het taalbeleid is een van de speerpunten.

O wee als iemand in het gebied het waagt
rrreer waarde te hechten aan het vijandige
(en subsidiërende) Hollands, of er
voor uit durft te kornen een of andere
gebrekkig dialect te spreken! Voor die
mensen gloort er licht in de duisternis.
De provinciale voetbalbond wordt name-

lijk opgeheven. Daarvoor in de plaats

komt een organisatie mel een veel groter
werkgebied. Daarin zal aanzienlijk
mirider ruimte zijn voor provinciale
sentimenten.
Nu de provincie zelf nog. Opheffing eryan

zou betekenen dat de taal (of dialect)
verwordt tot een rninderheidstaal. Het
zou de positie van de huidige
minderheidstalen er alleen maar

op verbeteren.

H. OTER,DOOM

IGrd. de Jorgweg I, Na (Àn")
ïereroon 
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En als we allemaal zouden worden
verplicht een hoofdtaal te leren,
wat zou het dan mooi worden oP de

noordelij ke voetbalvelden.

Koos Molenaar
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HET ZONDÀGSE SPELLETJE

Zondag 12 novernber 1995, Sint Marti-
nus is reeds weer terug naar huii, de
kinderen hebben gisteravond zoveel snaai
opgehaald en daar zijn ze de volgende
dag zo mee bezig dat de ouders vandaag
een rustdag hebben gekregen.
Dus tijd voor een potje tussen Nes en
Buren.
Het is even voor drie uur, als ik op het
veld kom staat de noordzijde al bijna vol,
terwijl de tribune ook de uitstraling
begint te krijgen van een echte tribune,
want bijna driekwart van de zitplaatsen
zijn ingevuld.
De strijdende partijen staan al klaar dus
kan de scheids direct beginnen.
Iiangs..de lijn staan de mensen, de ken-
ners allemaal weer in groepjes bij elkaar.
De voorbeschouwingen zijn weer in volle
EanE, de een weet het nog beter dan de
ander. Ook op Ameland, bij Geel V/it is
het precies hetzelfde als in de rèst van
Nederland.'Iedereen heeft verstand van

Aan de geluiden te horen hebben zich
inmiddels ook enkele supporters van zlts-
tervereniging Arnelandia op het veld
gerneld, hun eigen favorieten zijn vrij,
dus
zij blij en wij ook voor de kas.
Het wordt een aardige eerste helft, waar-
in de thuisploeg eigenlijk wat te lichtzin-
nig met de kansen omgaat, maar iedereen
is het er over eens dat het goed gaat.
Ook wordt er al een beede gehoopt op
een positieve uitslag deze dag.
De tegenstander wil eerlijk gezegd daar
nog niet zo eÍE aan meewerken, zodat
het al met al nog spannend is ook.
In de rust wordt de eerste helft nog even
kritisch
doorgenomen er wordt gegist wie de
wissels zullen worden en waarom. In de
kleedkamer is vennoedelijk nreer duide-
lijkheid dan aan de lijn, want we zien
een van de jonge invallers zich inrniddels
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warm lopen. Eert nieuw gezicht een

nieuw talent, .laat ze maar even meespe-

len is het commentaar, daar worden ze

sterk van.
De tweede helft is zeker niet minder dan

de eerste.
De tegensiander probeert het nog wel

even lllaar wij geven geen krimP en

maken de doelpunten.Het peil wordt

echter niet veel beter dus gaat de praat

over op iets anders dan voetbal' Zo

wordt èr al geopperd dat nu de tribune

vol loopt dat er ook wel een goede reden

bestaat om aan de noordkant van het veld

vloerverwarming langs het hek te maken'

De vraag wordt even voorgelegd aan de

voorzitter, die srrel maakt dat hij weg

korttt.
De (iege)Frambus gaat voorbij, commen-

tuar uólgt. Triest gezicht zo'n lege bus'

Ook de vorige zondag, vanmorgen en

wat niet nleer zij wordt besproken' On-

dertussen wordt ook nog wel gekeken en

commentaar geleverd.

Tegen het eind komen er nog twee wis-

seli aan onze kant, weer twee jonkies'

Het commentaar blijft positief, logisch

ook als de score Positief is.

Het begint al aardig donker te worden als

de scheidrechter voor het laatst fluit'
Geel Wit is weer drie punten wijzer en

wij weer tninstens drie punten te koud

nràar wel tevreden. Want zo gaat dat in

de voetballerij, als je wint dan ben je

tevreden,
niaar als je verliest ..-...

Het is nu eenmaal het zondagse spellede'

jan e.
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DÀMESVOETBAL TUSSEN DE
HEREN

I

De burgerrechter heeft besloten dat ene

Nicole mag voetbal]en met de jongens van

GVAV-Rapiditas. Deze uitspraak heeft
verstrekkende gevolgen. Het is een

principiëIe uitspraak die de KNVB in
verlegenheid brengt. Immers, de bond had

voorgeschreven dat bij het pupillenvoetbal
gernengd voetbal de gewoonste zaak van

de wereld moet zijn, daarna rnag het niet
meer. Net zoiets als sex voor en na het

huwelijk, maar dan omgekeerd, zeg maar.

De juiste beweegredenen van de KNYB
om een grens te trekken weet ik niet, maar

ik kan me er wel wat bij voorsteilen. De

fysieke verschillen gaan zich openbaren,
daar komt br1 dat ons land nog altijd
calvinistisch genoeg is om de bokken en

geiten niet alleen in de kleedkamer, maar

ook op het veld te scheiden.

Hoewel ik op principiële gronden de

uitspraak van de rechter volledig kan

onderschrijven, lijkt het mij op praktische

redenen moeilijk ont te allerr tijde naar

deze beslissing te handelen. In het geval

van betreffende Groningse is het er oln te
doen geweest een meisje tot een

jongensteam toe te laten. Heeft GVAV dan
geen meisjesteam voor haar

leeftijdscategorie? Of is zij daarvoor te

goed? Vfie bepaalt dat overigens? Is Nicole
zo clubtrouw dat zij in die grote Groningse
stad geen team kan vinden waarin zij tot
haar recht komt?
Nu de acceptatie van de omgeving. Nicole
moet worden toegelaten tot de B's van

GVAV. Kan zij nu ook eisen in Bl te
mogen spelen? Nicole zal zich moeten

bewijzen, net als de jongens en het zal mij
niet verbazen als zlj op een andere manier

wordt beoordeeld als de rest. En dat tnag

dus niet van de rechter, want die heeti

bepaald dat voor iedereen dezelfde rechten
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gelden. Maar hÍj hoeft niet op kwaliteit te
selecteren.'
De problerxen met de sexeverschillen
kunnen op deze leeftijd meevallen. Nicole
kleedt zich om in de bestuurskamer of
scheidsrechtersruimte, maar hoe te
handelen als er zich nog meer Nicoles
aandoen en wat als ze ouder worden?
Nicole wordt senior en wil tussen de
mannen blijven voetballen. Ik kan mij
voorstellen dat heel wat kerels het bestuur
voor de keuze zullen stellen: öf zij eruit öf
wij zijn vertrokken. Hoezeer het bestuur
zich als Salomon zal willen gedragen zal

het een besluit nemen zoals Salomon dat

nooit zou hebben gedaan.
Ik schenk op deze pagina's aandacht aan

deze gebeurtenis omdat onze vereniging
ntet iets soortgelijks te maken kan krijgen.
Gelukkig hebben wij dames- en

rneisjestearns, zodat de vertegenwoordigers
van het (tysiek) zwakkere geslacht in eigen

kring tegen de bal kunnen schoppen. Maar
wat gebeurt er als het dameselftal uiteen

valt? Moeten de overblijvenden worden

verdeeld onder de diverse herentearns,

want dat mag nu? Zullen we binnenkort de

eerste dames in herenteams op onze velden

mogen begroeten? Ach, was het destijds
ook niet een bijzonderheid dat een

donkergekleurde speler zich in de

voetbalplunje hees?

Koos Nlolenaar
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Wie herkent deze hoofdrolspelers uit een oude
klassieker ? Ik heb ze uit een ouds nr* g.pfrLt
en in mijn computer gescant. Vervolgens heeft
Jan hen daar weer uitgehaald en als I Oit l*u*,
staan ze in de Geelwit-krant. Op dergelijke wij_ze aillen wij de advertentie, ook orí", A" to*p
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Hontage:

Eet §EtL-tfI ai.euws ver-schijnt 9 tot 10 keer perjaar.

Op1age: pln. 350 exemplaren.

ÀbouDrtneut G IÍ uieuts:
f 15r= per jaar

Àdverteutie e f uieuws:
f sor= per jaar.
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Redalctie: Fraas Eulsebos
Koos ltoieuaar
Eent Roaherg
Jaa Epping

.faa Epping

Ceppy Yeltuau
Coty Íiemaa

Rudy Bloen
Dolf Kieastra

Fraas ter Scbure
Bea de Knrijff
Nico oud
Ida Kiewied
Luc van tiggelen
Jozef Brouner

Bezorgiag I{ES:
lÍillen Beijaard
Dolf Riesstra
Prans ter Scbure
Peter Foruer
Benao Forner
Praas Kieried

Bezorgiag BIÍREICl
lÍessel "Erouser
Ben da XruiJff
Georga l,íoleDaar
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Voor een dagje wadderen
<l

I/ WADVAARÏEN

SPECIALITEITEN O.A.:- 
STEENGRILLEN

. AMELANDER I.AMSVLEES
- DIV, VLEES- EN VISGEFECHTEN

met de Lange en de Snelle
gewoon effe be11e

Henk: 42686--0eke : 42960

Ook geschikt wr reunies en paftijen.
Het gehele iaar g&pend.
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