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GEPPY

Jarenlang was zij een van de stille krach-
ten van ons Geel W'it Nieuws.
Geppy Veltman typiste van de Geel Wit
krant. Eerst samen met Wiily Kooiker,
later alleen en weer iets later met Coty
Tieman.
Maar zoals bij alle grote bedrijven maak-
te ook brl Geel Wit ialthans brj de redac-
tieleden/schrijvers) de computer zijn
opwachting met het gevolg dat alles op
schijf kon worden aangeleverd en afge-
draaid via de printer.
Dus was de aloude vertrouwde typema-
chine niet meer nodig, hetgeen inhield
dat het vertrouwde typewerk van Geppy
ook steeds minder en minder werd.
Toen tot dit seizoen weer begon deelde
ze zelf mee dat het voor haar niet meer
zo hoefde.
Ze had werk genoeg en daarom gaf ze

vriendelijk als ze is de pijp aan Maarten.
Een vrij lange periode werd afgesloten.
Reden voor mij om nog eens een klein
vraaggesprek met haar te hebben.

Geppy wanneer ben je ook nog weer
begonnen bij het GW-nieuws ?

De juiste datum weet ik niet meer, maar
je woonde nog in het andere huis aan de

O.Edskesstraat waar jU en Ids de krant
maakten.
Lieuwe en ik pasten nog wel eens op brj
jullie en omdat ik op het gemeentehuis

het typewerk deed, was het eigenlijk niet
vreemd dat je mij vroeg om de krant te
typen. Ik denk dat het zo n' 23 jaar
geleden is.
Ik weet nog wel dat ik helemaal in het
begin de typemachine van het gemeente-

huis meenam. Overigens de krant werd
daar toen ook gedrukt.

Hoe heb je een en ander erYaren.

Ik vond het een leuke tijd eerlijk waar, Hoge Eggeweg S, Nes
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som§ wel eens een beetje gestÍe§st als je

's avonds binnenkwam met de medede-

ling "Het moet morgenavond klaar.zijn"

Maar al met al toch wel erg leuk'

Wat vond je de leukste tijd, het begin

of het einde van je looPbaan'

Eerlijk gezegd vond ik het begin leuker

Oan frei einàe. Dat kwam omdat ik de

typemachine beter onder de knie had dan

een computer.

Hoe vond je het werk als zodanig?

Zoals ik al eerder zei het werk voor de

GW krant vond ik erg leuk' Het was ook

altijd een leuke groep waar ik mee sa-

menwerkte.

Je was typiste op het gemeentehuis je

kon dus góed typen, rryas dat een reden

dat ie het leuk werk vond ?

la, ook wel, rnaar eigenlijk heb ik ja
gezegd omdat je me vroeg om mee te

ït.Ë., en omdàt ik veel typte koÍl ik dat

op deze manier doorzetten en zodoende

mooi bijhouden.

Vele mensen die de krant lezen hebben

geen enkel benul hoe veel tijd je in het

iypewerk stak en wanneer deed je dat'

Vaak bracht je de geschreven kopie voor

het weekend en omdat het dan snel naar

de drukkers moest, moest het ook snel

gemaakt worden' Omdat de kinderen

klein waren moest er wel eens wat ruim-

te gecreerd worden en werd het ook wel

eens laat.
Toen Willy er bij kwam ging het al een

sruk makkelijker.
Het werk werd gehalveerd en daardoor

was het ook sneller klaar'
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Geppy je bent dit jaar
eigenliik officieel gestopt met de krant-
werkzaamheden hoe ervaar je dit. 

\
Als ik nu de GS/ krant lees, is het vbor
mij nieuws, Toen ik nog typte wist ik de
inhoud al voordat de krant uitkwam.
Wel een aardige ervaring.

Mis je het werk ?

Eigenhjk niet, want eerhjk gezegd, heb ik
werk genoeg en daarvoor zit ik ook nog
wel eens achter de machine.
Aan de andere kant had ik graag de 25
jaar volgemaakt.
Het computertijdperk heeft mij het niet
gegund.

Met het stratenvolleybal zag ik je
optreden als een van de actieve dames
van het Fabriekspad, ben je van plan
om een volleybalcarriere te beginnen
nu je toch niet meer in de redactie zit
?

Nee geen sprake van. In verband met
blessures kan ik het me niet veroorloven.
Ik was dit jaar de oudste dame van het
Fabriekspadteam en erg blessuregevoelig.
Dus maar niet. Ik vond het echter wel
heel leuk.

Ben je op
betrokkken
dan.

andere manier
club en zo ja

Niet meer, maar tot voor kort heb ik wel
de kantinedienst meegedraaid op zaterdag
en als supporter bij mijn zoons was ik
natuurkijk wel aanwezig.
Ook ben ik als ouder geregeld met Foppe
van Agnes met de junioren naar de wal
geweest. Ik vind dat je als ouder dat
minstens bij toerbeufi moet doen. Maar
blijkbaar denkt niet iedereen er zo over.
Dit seizoen is voor mij eigenlijk een
dubbel eind van mijn GW periode.
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Heb je nog leuke annecdotes meege-
maakt in die jaren dat je machinaal
actief bezig was ?

lYat een vraag, weet ik eigenlijk niet.
Soms veranderden we op eigen houtje
wel eens een stukje tekst, waarvan Willy
en ik dachten dat het niet kon.
Soms corrigeerden we wel eens stukjes
van kinderen waarin wat spelfouten ston-
den. Hetgeen niet wil zeggen dat de
krant altijd vlekkeloos getypt was.

Hoe was de samenwerking rnet lVilly,
je collega op het gemeentehuis en later
op de redactie.

De samenwerking met Willy is op het
werk en in de redactie altijd geweldig
geweest.

We voelden elkaar goed aan, hielpen
elkaar lvaar nodig was en deden de
minder aardige klusjes, zoals standen
typen om de beurt. Onenigheid hebben
we nooit gehad het was echt een prima
en leuke samenwerking.

Geppy, heb je nog iets op te merken
omtrent een en ander?

Ga zo door met de krant zou ik zeggen,
want een krantje binnen de vereniging
hoort er zeker bij het kan de contacten in
de club versterken.
Yooral de stukjes over de jeugd kan
stimulerend werken voor de jeugd zelf.
Ook heeft de GW krant in al die jaren
toch ook financieel een steentje bijgedra-
gen denk ik.

Geppy dan wil ik je bedanken voor het
interview en tegelijk namens de redactie
wil ik je ook hartelijk dank zeggen voor
de manier waarop jij at die jaren op een
geweldige manier hebt meegewerkt aan
dir blad.
Nooit moeilijk doen we konden altijd
je rekenen, geen gezeik van ik heb
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geen tijd of iets dergelijks. Je stond er
voor, ook als ik wel eens op een oÍlmo-
gelijke tijd langs kwam
Iets dat best wel eens in dit blad vermeld
mag worden.
Nogmaals Geppy hartelijk dank voor al
die jaren.
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Als tweede lid van de kantinecommissie

had ik tot nu toe weinig van doen met het

kantinegebeuren. tsehalve de derde helft

dan natiurlijk. Toch loopt het allemaal niet

zo als het lopen moet. En daar wd nu een

hele mooie kantine hebben, moeten ws er

met zijn allen voor zorgen dat wij er ook

samen van kunnen genieten. Ergernissen en

misvattingen de wereld uit, te beginnen met

de kantine,

Als eerste punt zou ik mijzelf op willen
werpen als aanspreekpunt wat betreft het. 

,

kantinegebeuren. Niet dat ik enige invloed

heb, miar het lijkt rnij wel handig dat één

persoon van het goede en het kwade op de

iroogte is, opdat wij samen tot goede

afspraken kun en komen. ( Het lijkt wel

een verkiezingscamPagne' )

De indeling van de verplichte vrijwilligers
wordt uoor de zaÍerdagen de zondagoch-

tend door mij geregeld, Frans ter Schure

regelt de zondagmiddag' ploeg. Eénmaal

in[edeeld kan er aïleen onderling geruild

wórden. Misschien kan er iets bedacht wor'
den, waardoor er beter rnet persoonlijke

voorkeuren rekening gehouden kan worden

maar mijn hersens hebben dat niet meteen

paraat.

Als journalist komt md weleens het één en

andàr ter ore, helaas zijn man en paard

soms ver te zoeken. De leden die kantine-

dienst draaien horen de zaak natuurlijk net-

jes achter te laten, mac$ vooral ook neties
-aan 

te trffin / Er is niets beroerder dan in

een troep te beginnen. Dat motiveert nl'

niet. Ook dient er kasgeld bereikbaar aan-

wezig te zijn. En misschien moeten we €efl§

een tap-oursus organiseren. Op zich ben ik
,roor ran alles in. Als het er maar toe bij-

draagt, dat men met plezier zijn of haar

kantinediensten draait.

lffarm aanbevolen, Henk Roemers

#M/sédr§s
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Uit elk elftal van Geel Wit (behalve het l',
die komen vaak apart aanbod), is een speler

geselecteerd door de redactie of de leiders

van het team.

U2[NTER4T@P

( getekend door Mark Kiewiet )

Waarom deze spelers gekozen zijn weten

ze misschien zelf het beste. Anders rnoet je

ze het maar even vragen.

GEEL WIT

JI.II{IOREN

Indeling * wedstrijdschema
voorjaarsreeks 1998.

Geel Wit C1 2e klasse CK

1 Geel Wit Cl
2 Stiens Cl
3 VCR Cl (Rinsumageest)

4 Broekster Boys C2 (Damwoude)
5 Mamrm C1

07 maan Geel Wit Cl - Broekster Boys C2

14 maart VCR Cl - Geel Wit C1

21 maart vrij - Geel Wit Cl
28 maart Geel Wit Cl - Stiens C1

04 april Geel Wit Cl - Mamrm Cl
11 april inhaal (Pasen)

18 april Broekster Boys C2 - Geel Wit Cl
25 april Geel Wit Cl - VCR Cl
02 mei inhaal
09 mei Stiens Cl - Geel \ryit Cl
16 mei Geel Wit Cl - vrij
23 mei Mamrm Ci - Geel Wit Cl
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Geel Wit D1 klasse AX

1 Frisia D2 (Leeuwarden)

2 Nicator Dl (Leeuwarden)

3 Rood Geel D3 (Ireuwarden)
4 Holwerd Dl
5 Bé Quick D2 (Dokkum)

6 Geel Wit Dl

07 maart Bé Quick D2 - Geel Wit Dl
14 maart Nicator Dl - Geel Wit D1

21 maart Geel Wit Dl - Frisia D2

28 maart Geel lVit D1 - Holwerd Dl
04 april Rood Geei D3 - Geel Wit Dl
i 1 aprii hhaal (Pasen)

18 april Geel llit Dl - Bé Quick D2

25 april Geel Wit D1 - Nicator Dl
02 mei inhaal
09 mei Holwerd Dl - Geel \ryit Dl
16 mei Frisia D2 - Geel Wit Dl
23 mei Geel Wit Dl - Rood Geei D3

Geel l{it D2 klasse AX

1 Geel Wit D2
2 MKV Dl (keuwarden)
3 Blauw Wit 34 D5 (Leeuwarden)

4 Frisia D6 (Leeuwarden)

5 WVfS Dl (Wirdum)

6 Flamingo Dl (keuwarden)

07 maart Geel Wit D2 - Frisia D6

14 maart Blauw Wit D5 - Geel Wit D2

21 maart Flamingo D1 - Geel Wit D2

28 maart Geel Wit D2 - MKV Dl
04 april Geel Wit D2 - W1VS D1

11 april inhaal (Pasen)

18 aprit Frisia D6 - Geel Wit D2

25 april Geel Wit D2 - Blauw Wit D5

02 mei inhaal
09 mei MKV Dl - Geel \ryit D2

16 mei Geel l4rit D2 - Flamingo D1

23 mei V/WS D t - Geel Wit D2

Geel lVit El Klasse DD

I DTD El (Jelsurn/Cornjum)

2 Nicator El (l*euwarden)
3 WWS El (Wirdum)
4 Geel \ryit El
5 Mamrm E1

6 MKV '29 E\ (Leeuwarden)

07 maart DTD Ei - Geel lvit El
14 maart Geel Wit E1 - Marntm El
21 maart Geel lVit B1 - WV/S Ei
28 maart MKV E1 - Geel Wit El
04 april Nicator E1 - Geel Wit El
1i april inhaal (pasen)

i8 april Geel Wit El - DTD El
25 april Mamrm Ei - Geel \ryit El
02 mei inhaal
09 mei Geel Wit E1 - MKV El
16 mei \!IMS E1 - Geel lVit El
73 mei Geel Wit El - Nicator E1

Geel lVit E2 Klasse CT

1 VIOD E2 (Driesum)

? Broekster Boys E3 (Damwoude)

3 Blauw Wit '34 E5 (Leeuwarden)

4 Rood Geel E7 (Leeuwarden)

5 Ropta Boys E3 (Oosternijkerlc/Metselawier

6 Geel Wit E2

07 maart Ropta Boys E3 - Geel \ryit E2

14 maan Broekster Boys E3 - Geel \ryit E2

21 maarr Geel l{it E2 - ViOD E2

28 maart Geel lVit E2 - Rood Geel E7

04 april Blauw Wit E5 - Geel Wit E2

i 1 aprii inhaal (pasen)

18 april Geel lVit E2 - RoPta BoYs E3

25 aprll Geel lVit E2 - Broekster Boys E3

02 mei inhaal

09 mei Rood Geel E7 - Geel Wit E2

i6 mei VIOD E2 - Geel Wit E2

23 mei Geel lVit E2 - Blauw Wit E5

l

)



Geel \{it Fl Klasse AT

I Frisia F5 (keuwarden)
2 Geel Wit Fl
3 Warga F1
4 lreuwarden F3

5 Blauw Wit'34 F5 (l-eeuwarden)

6 GAvc F3 (Grouw)

07 maart Geel Wit Fl - Warga Fl
14 maart Geel Wit Fl - GAVC F3

21 maart Blauw Wit F5 - Geel Wit Fl
28 maart Frisia F5 - Geel Wit Fl
04 april Geel Wit Fl - l-eeuwarden F3

11 april inhaal (pasen)

18 april Warga Fi - Geel Wit Fl
25 april GAVC F3 - Geel Wit Fl
02 mei inhaal
09 mei Geel Wit F1 - Frisia F5

16 mei Geel Wit Fl - Blauw Wit F5

23 mei lreuwarden F3 - Geel Wit Fl

qsAAN EE BAbPa

In deze rubriek komt iedere keer een

jeugdspeler aan het woord'

DE AFTRAP
Naam:
Jan-Pieter ter Schure

Geb. datum:
19-10-1988
Ik woon..
'Worteltuin 12 inNes.
Eobby's
Voetballen, punniken.

DE WEDSTRIJD
Favoriete club:
Ajax
Beste speler:
van der Sar.

Hoogtepunt in jouw voetbalbestaan:
Ik ben keeper bij E-1. Ik vloog een§ tegeÍt

de paal aan en had een bult op mijn hoofd'

PAUZ&
Lievetingseten: rode bietjes.

Ik drink het liefst: Sinas

Ik kijk graag naar: Fox Kids.

Ik lees graeg: striPs (Asterix)

VOORZETJES
Nagano
Ze doen het goed dar in JaPan.

r#K in Frankrijk ?

Derde plaats.

\Uinterstop.
Niet leuk, welke winter ?

Lijntrekker

G€EL.WIT TI
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KOOSIESCORNER

Drt voorjaar doet Geei Wit voor het eerst

mee aan cle competitie met een F-pupillen-

team. ln 1970 werd begonnen met een

B-team. Het jaar daarop kwamen A en C aan

bod. Daarna volgclen gauw de diverse anclere

jongensteams, met E2 ais laatste in 1981'

Na de meisjes- iruniddels alweer van het

podium verdwenen, volgen dan nu de F'jes'

1 1970-nu
2 1970-nu

3 1971-nu
I 1973-nu

5 1983 1988

Jong sen. 1980-1981

A1 r971-1982
1984-1986
1 989- 199 1

t992-r994
1 995-nu

A2 1918-1919

81 1970-191r
1 972- 1 980

198 1 - 1993

1996-nu

B2 1913-1914
1976-r917
1 979- 1 980
1982,1983
1996-1997

Cl 1971-nu

c2 1,914-1918
1980-1981
1989-1990
1 995-i996

Dl 1975-nu

D2 t917 -1980
1 983- 1985
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Meisjes 21991-1994

Het is een traditie dat Geel Wit in het begin

van het nieuwe kalenderjaar bezoek krtjgt
van RES uit Bolsward. Voor Meinte Bont"

huis hebben deze duels een bijzondere bete'

kenis. Het zijn de wedstrijden van zijn oude

vereniging tegen zijn huidige club. Volgens

Meinte spelen de clubs al een jaar of vijftien
vrienschappelijk tegen elkaar. Volgens mdn

crjfertjes begint de historie pas in 1990. Ng

moet ik zeggen van dat ik van de tijd ervoo$

gegevens mis omdat ik toen niet op Ameland

woonde en niet alles even intensief bij kon

houden.
Een computercrash heeft bestanden van de

laatste jaren doen vernietigen. Ik houd mii
derhalve graag aanbevolen voor aanvullingeS

op onderstaand rijtje:

GEEL ïYIT - RES

JAAR UITSLAG

1986 niet gespeeld

1987
1988 waarschijnlijk niet
1989 waarschijnlijk niet
1990 l-4
1991 3-3
1992 4-r
t993 2-2
1994 1-3

1995 uitslag onbekend
1996 waarschijnlijk niet
1997 niet gespeeld

1998 1-3

gespeeld
gespeeld

gespeeld
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*41 -



Yette vtetballers in de wei ?

ldy'anneer straks het lederen monster weer

over de grasmat wordt geiaagd,is het voor

de meesÉ spelers alweer drie maanden ge-

leden dat ,t dut mochten doen' Natuurlijk

is er hier en daar nog wel eens wat getraind

of een oefenpartijtje gespeeld, maar echt

afgezienis ei niel in de afgelopen maanden'

Het is me dan ook wel een winter van lik-

mijn- vestje. Ergens in november begon ik

in-Hollum weer bij de asielzoekers te wer-

ken. Koud hè, zeiden ze toen, en ik maar

lachen ! Koud, wat nou koud ! \ffacht maar

tot het straks gaat vriezen, met een lekkere

oostenwind, dan zul je nog eens wat bele-

ven ! ( En dat natuurlijk in het Farlmpr
dat kan ik niet typen want dat schrift zit

niet in mijn computer. En al zat het er in

dan zou it t.t nog niet typen, want dan

t<on u het weer niét lezen.) In ieder geval

moet het nog steeds gaan vriezen, en ze

kijken mij aan alsof ik naar de dokter moet

in plaats van zij. Het is ge$roon niet zo als

het hoort te zijn.

AIs er niet gevoetbald kan worden, hoor je

je energie ii andere zaken kwijt te kunnen'
'Wu*tït het trainingsveld onbegaanbaar is

geworden horen wij onze broodnodige

ïondjes te draaien op de sfeervol verlichte

ijsbaàn, voortgestuwd door de house-dreun

in uun biilneo lvarm door de choco-speci-

aal. En dan oversteken naar de wal om ki-

io*.tu**tslindende tochten te voltooien'

liefst drie op een dag En ook hoor je de

wekker wat eerder te zetten, orndat 1e 1e

eerst een weg moet graven door kubieke

meters §neeu\il, voordat het fietsenhok be-

reikt is. En dan graven naar de openbare

*.J. En dan deioute naar school of super-

*uïtt. Pas dan wek je vrouw en kinderen

voor het ontbiit. Kijk, dan praat je ruet o\ier

utilritt.n. En dan gioei je ook niet dicht'

Nu durf ik al weken uiet meer oP de

íàgschaal. Normaal deed ik dat ook al

,i.i,-**t nu durf ik het gewoon niet rneer'

De donkere dagen van kerst en oud-en

;;; is het uitpuffen en biitanken' Daarna
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moet eigenlijk de conditie weer naar het

oude niveau, Meestal gaat dat met een

beetje winter zoals doar mij beschreven wel
vanzelfl Nu bleef ik ire januari maar op de

bank liggen wachten tot de temperatuur
zou gaan dalen, In februari kwam ik gebro-

ken overeind en ja, wet moet je dan ? Je

wandelt wat, je fietst wat en je jut wat.
Maar echt moe word je er niet van. Onder-
tussen smaakt de boerenkool met worst en

de stampot zuurkool met vette jus opper-

best, dus verschijnen die gerechten nrct
grote regelmaat op tafel, en vervolgens be-

land ik weer uitgeteld op de bank. Ik wilde
graagop fitness bij mijn zu/ager maar die
moest zo nodig weer verbouwen, dus dat
zette ook al geen zoden aan de dijk. En ik
had natuurlijk ook gewoon lekker kunnen
gaan joggen. Lekker zweten en ondertus-
sen genieten van de natuur in hos en duin
of op het strand, Maar als ik ergens een

hekel aan heb, dan is het wel zweten in de

natuur. Dat is meer voor ingebouwde spoi-

lers in trainingsoutfit.

Al meÍ al kunnen we dus spreken van een

relaxte winter. En eigenlijk is die nu ook
alweer voorbij. Het is dus te laat om nu nog

aan de conditie te gaan werken. En volgens
mij is dat toch wel nodig. Misschien is bij
ons de basis ook wel zo goed dat we zon-

der problemen de draad weer oppakken. En

met ons bedoel ik dan alle senioren boven
de dertig natuurlijk. Toch zou het mij niets

verbaeen, wanneer wii weer in het geelwit
door het groen dartelen, dat er vanafde
Noordwal geroepen wordt :

" Hé, de zwientjes binne ok weer los ! "

Henk Roemers
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NAMEN Deel 4

Dierennamen komen ontzetten veel voor in

de voetballerij. Merkwaardig genoeg betreft

het veelal benamingen van vogels, terwijl

van lang niet al die clubs kan worden gezegd

dat het hoogvliegers zijn.
Vele namen zijn 'ter plekke' bedacht, en

daarmee bedoel ik dat ze refereren aan de

(ligging van de) plaats waar de club is opge-

richt.
Om maar eens wat te noemen: Ireuwarder

Zwaluwen, Lrkvogels (kxmond), Maasvo-

gels (Maastricht), Markvogels (Markelo),

§paarnevogels (Haarlem), Zuiderzeevogels

(Lelystad) en de Zuidvogels (Huizen)

Dieren komen ook voor in gemeentewapens'

Daarnaar verwdzen namens als:

de Adelaars en Go Ahead Eagles (Deventer),

B.E.G. (Bijen En Garven, Hengelo), de Gri-

ffioen (Oosterwolde) en de Ooievaars (Den

Haag). Namen die zijn afgeleid van stadsde-

ten iiln Rietvogels (Almelo) en Rivierwijkers
(Utrecht).

Niet alleen 'normale' dierennamen passeren

de rewe. Gelukvogels (Dordrecht) en Pech-

vogels (Rotterdam) zouden evengoed bena-

mingen kunnen zijn van personen die het

goed, danwel slecht gaat-
pt.ri* (Enschede) en Phoenix (Rotterdam)

hebben hun naam ontleend aan de mythologi-

sche vogel die uit de as herrees.

En dan het rijtje 'min of mee norÍnale' die-

rennamen: Albatross (Apeldoorn), Flamingo

(o.a. Ireuwarden), Kieviten (Voorthuizen),

de Kraaien (Sittard), de Kraanvogels (Soe-

rendonk), Meervogels (Zaandam), de Meeu-

wen (Zoutelande), de Muggen (Roosendaal),

de Musschen (Rotterdam), Oeverzwaluwen

(Koudum), Patrijzen ('s Heerenbroek), Peli-

kaan (Zwijndrecht), Pelikaan S (Oostwold

WK), De Pelikanen (Appingedam), Picus, nu

de Spechten (Eindhoven), de Postduiven

Loosduinen, de Raven (Luykgestel), Reiger

Boys (Heerhugowaard), Roodborstjes
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(Den Bosch), Stormvogels (IJmu*:n)' Stran-

dvogels (Onderdijk), S.V.Z.W' (Sport Ver-

enig-ing Zwaluwen Wierden), the Swallow

(SteeníUterwold), Terrasvogels ( S a n t -

poort-Zuid), de Trekvogels 1Nijmeq31), de

ïak ffalkenswaard), de Valken (Venhui-

zenlHem), de Valieivogets' §cherpenzeel)'
de Vogets (Groningen), \ilatervogels (Den

Helderi Z.A-P. (Zwaluwen Anna Paulown-

a), Z.í"H. (Zwaluwen Den Hoorn, Texel)'

Zeemeeuwen (Zandvoort), Zeester (Zout-

kamp/Ulrum), Zeevogels (Egmond a'd'

Hoei, Zilvermeeuwen (Zaandam) en Zwalu-

wen (o.m. Vlaardingen).

Hoe weinig niet-vogels zdn wordt wel aange-

geven met dit bescheiden njtje, dat overigens

íordt besloten met een naam die ook hierbo-

ven niet had misstaan: de Gazelle (Deven-

ter), de Hagedissen (Borculo), de Krekels

(Enschede), Liont '66 (keuwarden)' Sprink-

Àun", (Didam-Nieuw Dijk), de Zebra's

(Hilversum), Zeerobben (Harlingen)' de

ZwarLe Schapen (Amsterdam) en Vliegend

Hert (Apeldoorn).

En, vergis u
plaatsnaam.

niet, Dieren is gewoon een
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ÀFGELAST

"Hallo is er iemand thuis".
Jansen komt binnen, de klok in de huiskamer
geeft zeven uur aan. Hij is duidelijk in een
overmoedige en luidruchtige stemming. Ook is
zijn tred niet meer die vaste die hij gewoonlijk
heeft. Er is kennelijk iets met hem aan de hand.

"Ik ben hier" roept vrouw Jansen vanuit de
keuken.
"!Vat ben je laat, waar kom je in hemelsnaam nu
nog vandaan".
"Laat ?, ben ik laat" roept Jansen,"mens hou
toch op ik ben zelfs eerder naar huis gegaan de
wedstrijd was nog niet afgelopen, want Sjoerd
zat er nog".
Vrouw Jansen komt de kamer birmen en ziet
Jansen ín de weer met de TV. "Hoe zet je klo-
tending nog weer aan" vraagt hij.
"Gewoon de knop indrukken en de zender kie-
zen" zegt vrouw Jansen.
"Ach mens d'r zit helemaal geen knop aan"
bromt Jansen en maakt zo'n onduidelijke zij-
waartse beweging dat de staande lamp naast de tv
omvalt.
"Ik moet sport zien" briest hij.
"Hoe rras de wedstrijd vanmiddag" vraagt vrouw
Jansen belangstellend,
"Welke wedstrijd bedoel je" zegt Jansen.
"Die van vanmiddag natuurlijk" "Oh die wed-
strijd, die is afgelast door de scheidsrechter en
dat was maar goed ook want het was pokkenweer
en toen konden we alvast een uitgebreide voorbe-
schouwing houden in de kantine".
"En dat is een gezellige wedstrijd geworden lijkt
mtj" zegt vrouw Jansen.

Ik heb bijna gewonnen, alleen Sjoerd kon ik niet
bijhouden maar die bleef langer en kon daardoor
nog net een keer meer scoren dan ik".
"Ik hoor het al" zegt vrouw Jansen "het \ryas een
echte sportmiddag".
"Hoe bedoel je" vraagt hij terwijl hij haar ietwat
onbenullig en enigzins glazig aankijkt.
"Laat maar" zegt ze.
"Een kopje zwarte koffie lijkt rnij een goed idee"
en zonder verdere vragen schenkt ze hem een

bakje zwarte leut in.
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