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bij d"e jaarwisseling"
misschien is het wat a:i.n d.e late kant,
ï3ff ï:"rffi1"i",1'i": ":,ffiïià ":i:r-
achterom en vooruj.t te t<i;tcen.
om met het eerste_te begiir,nru l9T3 wasvoor geel wit zond.e" **ó= een succesvol

i33ft*.ïïx,l il $:;ffi§,ii t.ïà",ö4.
het geheel genomen zi;n mochten, maarvooral omdat in dit 3àar onÀ sportcomplexmet de riante, zelgeÈoui.+d"-if"àAg"l;;;;:-
heid gereed kwam" ioo" 

"ii" leden ensupporters, rnaar meeï nog voor alle bouwe:ploeteraaïs en sjouwers fen-gebeurtenisd,ie grote voldoeàins rrà"it' g,egeveno
, ::^j:1eh^van_primitief beheipen met eenwz:aKKe oÍ' geleend.e kleedaccomod.ati*, *ut
,i :-::^lobbelig.-meelta] rcaargàirapr ve1d,J Jaïen ook van.zod.enleggenl speelveld. ver_plaatsen of uitwijten-naa.r noodterreinenbeschikken w

1if ", h-t ";d;"T:"|]**:;i"ff ;§:'"=-rcq'cn en enkele buitenstaand.ers örro.,. oahcomplex waar geel wit als 
""""aisi"à-ui",,amel_and. als toerj"steneiLana-Àuu voor d"e

i::Iy11:ï komen. de resurtaten in de
;::,,í"",1r1e. sremd"en ook tot tevreden*rrero. net derde elftal behaalde na eenspannend.e eornpetitie het kampioenscnaf van
*:-f:.Sr:*" I o,, pro*o,r";;;;" het leuuj.el_Kïe een d,eröe plaats in de 1e klasen kwam slechts entàte p;;;" tekortvoor promotie naar de ICd\fB. het 2e eÍn_digcle eveneens als derde ;; ;"_ irr riareseïve 2eklas C voor arr" con"";;";;"een ged.uchte tegcnstander. bij d.e Sunioren::::i5!: het b órrt*r r.,"t"r"Ji" resul*uaci. r, Iler een tr+eed.e plaats in groep Bachter het sterk". 

"91_tu 
i"r"l de jongenslran c waïen d.oor het kampióenschap vanhwr grotere br
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fegin erg moeilijk" d";;-;;ilàusia*èetraining onder_ ràiai"g, ,r*r--ià] ,."u"nr*
:::*:i.1""resuttat"r. fr._J"ruÀ l"tu, unv,rLr-LE(ru oe S0ngste geelwit _editie toch
::*,1ï de middennioot" tret o uirtu.t t oO.rld rre {, Kamploenschap in , /1 heel watprominente spelers qan d.e senioren moetenaístaan, en d.at wreekte zicn àulbe1 ondatmen jrr een zwaer:èère klas";;; i_ngedeeld,.docr noedig volhoud"r;;;;;ï*.."r, au1si i+r.o r.:r,zr^- : ^ ,
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nu we in ons 4e competitie jaar zitten
en met B e1ftal1en tot een voluassen
voetbalclub zijn uitgegroeià, d.ringt zích
d.e vraag op, of we niet naar een wat vo1-
wassener aanpak toe moeten. in menig op-
zicht zijn we d,e kind-erschoenen ontgroeid
en al zal h.et door onze nog altijd. wat ge,
isoleerd"e ligging wel altijd moeilijk
blijven om bv. d.e training aen vakmensen
toe te vertrouuen, toch noeten we, willen
we zelf d"e voetbalsport met aninmo blijven
beoefenen en ons publiek aantrekkelijk
spel bied-en, aan onszelf iiogere eisen gaa
stellen" d.at ge1d.t niet voor ied.ereen i:r
gelijke mate, maar bestuur trainers, eIf-
tal]eiders en voetballers d.ienen zich te
realiseren d.at de club alleen goed. kan
blijven furrctioneren, als we steed.s blijve:
proberen het spelpeil te verhogen, d.e or-
ganisatie te vervolmaken en d-e sfeer te
verbeteren,
tot slot een woord. van d.ank aan a1len d.ie
in het afgelopen jaar hu:r krachten aan
geel wit hebben gegeven en d-e beste wensel
aan d.e hele iroetbalgemeenschap voor L)l!,

r', " hulsebos n

koosies cornertje"

in het wintercuptoernooitje zíjn aL J2
C"oelprmt j es gevallen.

lnet 7Je d"oelpuntje in het wintercompe-

:::*r" 
werd- sescoord door paulus brouwer"

het openingsd-oelpuntje kwam op naam van
joop d-e haan 

"

sip d-e jong is topscorer scheidsrechtertjt
hij heeft aI J wed.strijd-jes gefloten en
speeld-e ook al 2 keer voor zijn tiempje.

o ( d.it is een balletje )
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FUPTL-'|lrl'0Efu\00I vw gct;1 * wit_

op d.ond"erdag 2l d.ecember werd_ i.n d.e rrsport_

halt?te Nes, oo1"v" j-.d"s hecrema en jan beÍj-
aard.. een pupillentoernooi gehoud.en"

er waïen 21 jongens d.ie in de volgend.e
gïoepen werd.en verd.ee1d,.

I ( amcland United ): benno hesselinkrd.ikkie ko1k,paul metz,
en and.ries molenaar.

B ( FC Buren )
- sietse d-c boerrerik van licrralbert

kier+iet, joop smid.rfred.d.y verschrageno

c ( crut t{es )
* artrold beijaardrmartin metzrkoos molenaar

en auke van d-er r,ral"

D ( leyenoord )
: jan tcienstrai jacob klaassen, theod.oor

kooikerrrudolf teuben"

tr (Ecrenvecn )
* harry kooikerrhend.rik metzrailje spoel_

stra en martin oud."

ameh.nd.:united. - fc buren o-2
§ïfiA*Ji-riië:fr 2 §[Ë * entrL.&fdt] tmàrËS?]"

ur*er *à uw *AÍf}{Hs]i{[tEj

FcÀïilUfiLïJK neer ds

in de eerste helft bleek het moeilijk de
bal in het doel te krijgen, maar na d.e
wissel knald-e een speler .r:an A keiEard. op
d-e paal. toch was het B d,at door joop smid,
en sietse de boer d.e overwinning greep"
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H-e-ri-qcrq o-2
n startte veelbelovend. d.ood.at theod-oor
kooiker meteen al scoord.e. In d.e 2e helft
liep D uit tot 0:2 óoor een d.oelpu:rt van
rudolf teubeno martín metz hacl d-e achter-
stand. kunnen verkl"ej_nenemaar hij miste d-e
toe§ekend-e penaltie 

"

ge"I_ellv",e-cl] - !e-!1lq,"p

door eer.:. afstand.sschot van hendLrik metz,
kwam E op een voorspïong" harry kooiker
maakte er 2-a van, hetgeen tevens de rust-
stand. i,rr&s;_na rust kwam B tenrg d.oor.een
d.oelprmt van sietse d.e boer. B kuam bijnagelijk maar het schot van joop smid. trof
d.e paalo martin oud maakte er J-l van.
joop smid. tenslotte bepaald-e d_e eind.stanctr
ar 4-)-
-v ) 1a
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.r.reland- united. - club nes a*2
A verloor ook zijn 2e wed-strijd.. na d_e

ee:rste helft keken ze aL tegen een 1-ó
ach-berstand aan, d"oor éen d-oelpurrt van
koos molcnaaï. in d-e 2e helft kreeg beruro
i:r::selink d-e gele }<aart lregens ::uw spel
(ioei benno); d-it was echter voor hem d.e
aanleid-ing om nog beter zen best te d.oen"
ma::tin metz bepaald-e d.e eind-stand- op O-2"

Í-s:!s:Ts-9*rus4 1-1
h icle teams hielJen el-kaar keurig in
evenwicht" d-e spannend.e eerstc nàfft
r,,rerd" afgesloten met 0:0" in d.e tweed-e
l:elft kr.ian D door een cloelpunt van rud,olf
teuben op een 1-0 voorspröng; B steld.e
al les in het wer:k om gelijk te komen,
hetgeen lukte" albert kier^riet schoot
i.orrri c yn:ir

anc].gnö united. - eerenveen L - 2

a,nd-rj.es rnoienaar opend"e de score"
n:, d-e doel-wissel.lnt was het martin oud-
c:-,,c raak schoot" met3erl hierna was het
Itee: and,ries molenaar d.ie raak knald_e,
ho-] aa.s ech'ler in eigen d.oe1 hetgeen d.e
crcri;iruring vooï E betekend.e.

iq_!:rig-q-g*!-Ees t - 2

:r,: Cic r:eöorlaag tegen n wo,s C niet meer
te i:ioppeí]o B kan hieroveu meepraten"
voct ::ust scoorde koos molenaar en i_n
de 2e helft maakte mar-'cin metz er zelfs
2:0 .ran" a-]-bert kiewie"b red-öe voor B

Épre-:s-arÈ -,eerenveen aaa_eL

d-e. eerste helft van d.eze wed-strijd_ bleef
zond-er doelpu.ntens na rust benutte martÍn
oud. een penaltÍe, maar rud"olf teuben maakte
meteen d.aa:ma gelijk 1-1. toch kwam E
ldeeï voor maar theod-oor kooiker wist d-e
eind.stand.te bepalen op 2-2.

ameland" united" *"ÉsLerg3l4: o-2
d-irect na D J- E moest deyenoord" weer
spel-en. ze hacl ,len een goed. uÍthoud-ings-
vermogen vant ze. rronnen met 2-0o
doelpuntennakers jan kienstra en rrudolf
te'aben"
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nadat d-e stand. opgemar"kt was bleek d"at
er een beslissíngswed.strijd" nod.ig was
tussen club nes erl eerenveen

d-eze weCstrijd. verliep zeer spannènd-
cle eerste helft werd cian ooli nct ei,n 0-.C
stand, afgesloten" ín d.e truee dc nelft
kwara C op een i-C voorsprong ctoor een
d-oclnunt v'-n koos mcfcnr: r"
C blecf d.eze vocrsDrong i;ct hct eind"sig'-
naal behorrdeneh'aerd.ccr zij d.e grote
overwinnaa,rs l'Ierd.en.

Hierna reikte id-s heerema
uit aane koos molena r

arnold. beijaard-
auke van der wa1
martin metzo

d.e ileclailles
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I
Ieind.stand-e

cl-ub nes 5
d.eyenoord 5
eerenveen 4
fc buren 4
amelanö united- {

6
5

7

0

martin oud (eerenveen) 4/ - -\d.o1Í teuben ( deyenoord) 4
koos molenaar ( cluh nes ) I
martj:r metz ( club nes ) 1
joop smid (fc buren) z
sietze d.e boer(fc buren ) Z

albert kiewiet(fó buren ) Z

theod-oor kooiker ( d"eyenoord.) 2

401
221
211
112
004

7-4
5-4
otr

6-6
1-B
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agend.a algemene lec1en vergadering Geel Wit, te houd.en op

zaterdag 1p jamrarí l)lQ Ln hotel d-e Klok te Buren"

:

1. opening

Z" notulen

5. financieel verslag

4" clubblad geel wit

). bestuursverkÍezing:

aftred"end. f.hulsebos ( secretaris ), nÍet herkiesbaar"

het bestuur stelt voor d.e taak van d-e secretaris te splitsen in
verenigingssecretaris en wed.strijdsecretaris,
kand.idaten voor d.eze fi.rncties zijn achtereenvolgens d.e heren
j. hamstra en d-o kooÍker"

6. bespreking viering {O jaríg jubileum van geel-wit.
Ln 1974 bestaat d,e verenigi-ng veertig jaar" wai gaan we d.oen our

d.Ít feit te vieren" afle suggesties zijn welkom. laat je ged.achten

er at vast over gaanc 
ItJ. rondvr;r.g

Bo sluiting

fianancieel verslag

ontvangsten

d-onateurs

leden

entree

uitgaven

f 1360r*- k.n"v"b.

" 3a75r** ballen enz"

f 15tr9,80
!r qtr2 --/ J* 9

It 861115 stÍchting sportvoorz" " j94ro4
subsid.ie gemeente ir 1500r-- gascentrale tt 276 ?48
toto r! B50r-- reinigingsrechten ', l2or--
kampioensfeest q\ lBS5tZT autohuur 11 7'71 7 -7.'7)t t)9 I I

wed.strijd. mj.litairen rt 1000e10 terreinverzorgín en thee ,, 54Or*
kawravalsavond. rt 705110 overige onkosten rt 193916A
stickers en pennen tt 44Or--
dubieuze debiteuren 'L_ --|65r::

L-11221é3
voordelig sa1t1o f 11-5 r95totaal in kas f 249L,Bl

,. 't 1 ,1 "7c, Act- 
-::L:!L. 

) t-\-!--

penningneester geel wit
w. j " molenaar
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VEiSLAG WEISTRIJD a

zwaagwesteind-e 2 b - geel uit 2 b
gespeeld" op 10 november L975"

d-eze laatste wedstrijd. van het jaar voor
d.e 2 b jr.:nioren werd. een bijzond.er
lastigeo zwaagwesteind-e had" nanelijk na

de eerste wedstrÍjd op 1 sep JJ ( geelwit
2b - zwaagwesteind.e 2 b {-O) geen enkele

wed,strijd. meer verloren.
meteen na het begÍnsignaal ging G W in
d.e aanval.m na een korner schoot peter
boelens vanaf zotn 20 meter hard. in d-e

rechter benendenhoek; d.e kieper redd"e

echter Íyaai. in d.e l)e ni_nuut leek een

prachtige aanval afgerond. te zullen
word.en met een d.oelpwrt, maar fransisoo
werd" op d.e rand- van het strafsfu:pgebied
gevloerd-, hary d.e jong belastte zÍch met

d.eze d"irekte vrije trap" het werd. een

d.reunend. schot €fl ooo.ooooo rarë stond-en

verrliend rnet 1:0 voor een juweel van een

d.oelpr:nt. tot d-e rust bleef het zo hoe-
rueL we nog een keer d"e paal en d_e lat
raakten, na d.c rust hctzelfd.e spelbeelcl"
geel wit met eèn geweld.ige Lnzet spelend-

en knoklcend- voor e.lke meter" op d,íL zwaat

besleelbare veld, bleek nog eens aat'Ae
kond.itie optimaal was. doelprmten bleven
ech'ter uit vooral ook oind.at d.e kieper
rran zwaagwesteind_e een paaï schijnbaar
lijkende goals op fraaie wijze uít zijn
doel hield.o vlak voor tijd" werd het toch
nog: 2:r0 d.oor onze topscorer fransisco
een d.ik verd"iend"e overwinnÍng"
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orn d"e winter goecl- d.oor te komen heeft
geel wit een r:rid.wintertoernooi georganí-
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1. hessel kooikcr (")

2, piet kooiker (")

5. joop de haan (")

4. jan de jong (A)

!. paulus brouwer (")

6, jan kienstra (")

7, joop de jong (")

8, bart molenaar (")

9. jaap metz (")

1{ spelers scoord-en ied.er

1

1

2

L

2

2

2

í

2

1 keer"

FVB.CROSS

zaterdag I januari 7974 trokken er maar

]iefst B geel witters naar RUS, om1].
hier te Grossen in d.e gaasterland_se he

heuvels. geelwit was met d.it aamtal
d.eelnemers de grootste leverancier aa,n

d.e seniorencross.
er moesten I ronden r.rord.én afgelegd_.

na 1 ronde waren er aI { d-eelnerares,

d.ie met grote vo-orsprong op d-e reet d-e

2e rond-e ingingen.
al gauw hierna kwanen d-e beid.en JANNEN
/-( d-e jong en kienstra) voorbij draven
d.e overige ameland.ers volgd.en kort
hierop. bij d.e cloorkomst van d.e 2e

rond.e kwamen d-ezelfd.e { weer a1s

eersten d"oor. hiervan lipp er een van
buiten neded-inging mee; d.e kar:rpioen

van vorig jaar, cor vd. meer (roe), lag
nog rraar op de Je plar.ts
na Cit { tal kwan een groepje met oo.a.

jan ki-enstra voorbij. weer even later
j'l ,3,e Jo:lg en --!reïrr-clEens syb_cano b:rc,;-o;er
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venrolg FVB cross

jan land-nan beeind.igd.e d-eze cïoss als
eerste, maar omd-at hij buiten med-e-

dinging liep viel hij niet in c1e prijzen

hierd.oor werd douwe brunsma (mulier)

lvinnaar.

tweed.e roet geruime achterstand, werd

cor v d meer en d-erde lycklana à nij-
ho1t.
een goed.e 6e plaats was weggelegd. voor
jan kienstra, die nog 2 harlingers vooï
moest laten gaanc

jan d.e jong behaald-e een Be plaats,
met een kleine achterstand. op het
groepje jan kienstra"
sybrand. brouwer eind.igcle als elfde en

wil1em kooi-ker als d.ertiend.e.

d-e l{e plaats was voor bart molenaaïo

piet kooiker, jos bulte en frans

hulsebos eind-Ígd,en niet bij d-e eerste

24.

er d.ed.en ruin !0
fvb cross mee.

d,eelneners aan d"eze

koos molenaar.

'r-";*tqfi,rc8, h,#ï#

ig ffi-\ o ï! ;.

v.#, ,;*rxrxffi

era ?e*à

Í- 
^e6 

ffd

"=1#ï.'; fu, fuh

I]J 
-'-'--,\'V

,/--\ 4*ir= i./, i
nri , (--i ),,'i., '1,', /, )> 1"1 \o',) :,

.r'.'' '*-tg- 
,:lia( tl :

i 1.-_/\ i")
\r -r'*j-l-r \Y'

\, \.\.,i i\_l '=--__*_4
\i i,.r\\!+ i Ir ..\ i I\1_4. ,,'--h)a

4uJ.\',tb'/t({ (J ' \)'/

\ /,,, [L Uu,. \ LLL( .

.\-

a4É;r*i
ffi *rut" #3 Ë# § \-d É""F ï'1 ,9-"

eet1
Haeyle
VC*P
*ïke

'1 *t?qe[eft*mr3ërc4

t È I Í. l

mfuy**:*br*ïq*r,
il

,"*iqíj.àBr'? 1*..e+w.{ .,, "

iFli{ il" i"+r Ë éu&,'

fl r ,9 r".*
" 

j Fr,{.§".9-s
r'1n! A Arr
{ie;,t"
' I A,lÀ i/=
+r rd í a4J

**rrqa"lx'*i:erur;,

eë"§ * ËfgTÉlijReï§ï

I-' í,ul=+r*+É

+k;'=

È* i,-Àt
*"à*ts;
íFíi,

tr4

i* ,i

E4

i+r c i-;.i" r;f; i;* r*tl

i:r**rr.!r": i:3- j i:*r.:r,:l
E

p rrdmr."h*i*r$s*tark

I

5 F Íi[s ? ii$tL&*'j* ï[L * i:153ï



Lf,
af

dat er bij het zaaltoernooi voor d.e

pupillen op 27 d.ecember ook verscheid.ene
oud.ers waren ?

.000

dat deze oud.ers van #e red.aktie een

compli-ment verd.ienen
ï000

d.at in d.it toernooirbenno hesseljrrlc d.e

gele kaart kreeg ?
000000

d-at hij daar ontzettend. blij mee was ?

000000

clat wij het obertju ( , rnreet we1 flet
mannetje van het brilletje ) ond.anl<s

alles yeel beterschap 3n L974 toewensen.
o000

o.at hier wat gestaan
- O0OOO ' 'od's r'- ' a

cia't de ::eilaktie u een

sj-.ortJaaï toevrcnst ?

heeft ?

sportief en sparxrend.

( )0000

d.at er op sommi-ge d.insd.ag- en zaterd.ag_
avond.en ook van goed.e sport te genieten
valt ?

)000

d-at d"at i:r de rf sporthalt te nes is ?
,0000

d"at dat volleybal voor ied,e::een is ?

)0000

dat d-at hard-stikke mooi. is ?

0000

d.at u d.aar naar toe moet gaan ?
)0000

d"at het obertje helaas niet kan vo11ey:
bal1en ? ( omöat ie altijd. ztn hand.en vo1

:0000 heeft )
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