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tijd,ens d.e laatste algemene led.envergad.e-
ring zijn een aantal zaken aan d-eord.e
geweest, die voor Grul, WIT in ae naaste
toekonist van groot belang kunrren zijn;
bij de bestuursverkíezing werd.en enkele
mensen gekozen d"ie a} ruimsehoots hebben
bewezen, dat ze in het verehigings - en
organisatieleven hun mannetje staan en
d"at ze onze verenigi-ng een goed hart toe
d.ragen: tjeerd, kooiker werd- d-e nieuwe
voorzitter, d-ie geen voctstuk nod.ig heeft
om d.e zaken te overziene maaï met wÍe we

toch wel blij zijn in deze functie, omdat
hij in d-orpsbelang buren heeft bewezen
een vergaclering te kunnen leiÖen en ecn
vereníging waar d.at nod.ig is, te kunnen
vertegónwóord.igen. jelte hamstra za! zích
in zijn kwaliteit als secretaris belasten
net ooao de 1ed-cnadministratie en d-e

korrespondentie voor zover d-ie niet d,e

wed.stri j d"organisatie betref t.
berocpshalve is hij weliswaar neer op het
financiele georienteerd,, maar het is be-
kend., d"at hij ook in het adminÍstratieve
en rcpresentatieve vlak van wanten weet.
d-e wed.strijd. administratieve en alles wat
d-aarmee annex is zal beharti.gcl worden d.oor
d.irk kooiker, d.i-e als elftaLleider van
het eerste zíjn waard-e voor GEEL WIT a}
heeft bewezen" een bizond"er woord vao wa,aï-
d-ering en dank is hier op zijn plaats aan
het ad.res van d"e scheidend"e voorzitter
piet kiwwiet" óoor zijn enthousiasme en
zijn optimisme is hij d-e laatste 4 - 5
jaar, wat het kompetitievoetbal betreft
een pionierstijd-, voor onze klub van on-
schatbare waard-e gertreest.
we hopen aIlemaal, d.at d.e persoonlijke
cnstand.ighed.en, d.ie zÍjn aftreden nod.ig
naaktenr zich spoed-ig in voor hem en d-e

zijnen gunstig zig zu11en wijzigen"
een and-er belangrijk pu:rt van diskussie
r.ras het aanstaande {0 jarig jubileun.
à. suggesties d-ie uit d-e vergadering naaï
-Èoren kwamen, word.en op het ogenblik uit-
geverkt. in het volgende ntunmeï hoop ik
aet nad.ere bijzond"erhed.en te kunr:en komeno
uii een oud. exenplaar van d.e statuten,
iat ad-rj- metz u-it zijn ronmelkast heeft
:'pgeóolven, is konen vast te staarr, d"at
ie opriclti::gs,Jaturl ! i:ei 1911 ís.
I zten al ,; 
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behalve veel za]<en d"ie ter vergad-ering
grondi-g zijn besprokene zí3n er ock een
aantal onbesproken gebleven"
zo zíj hier öan, en niet ten overyloed_e,
ve::raeld- d-at GEEI, WIT bijzonder gelukkig
is met d-e aktiviteit van d.e heren
joha.nnes blorn en petn-rs beijaard., die
zargen voor het innen van d.e entreegelden"
vooral aan d.e eerstgenoenóe is een ecrÈte
klas d.eurwaeird-er verloren gegaan, want
met ecn wat oneerbicd.ige varíant op het
bijbelwoord- mag word-en gezegd., d.at het
voor een kaneel gemakkelijker Ís óoor het
oog van een naald- te kruipen dan vooï een
toeschouwer on zond-er betaling het geel:
wit terrei-n op te komeno
d.e med.ewerking die we d.e laatste jaren
hebben ond-ervond.en rran d.e heren theo brou-
lrer en douwe molenaar bij het vind.en van
tijdelijke trainings cn specltemeinen na§
hier ook nog wel eens word.en vermeld,,
tenecr orad.at beid"e heren zici: steed.s oost-
ind"isch d.oof houd-en als het bestuur orir
d.e rekening vraagt" i-nmid.dels is een d-epu*
tatie van bestuursled-en bij hen op bezoek
geweest om d.oor een passend. blijk van
waardering de d.ank van hecl geel-wit over
te brengen.
d,e op d-e1ed-envergad.ering aangekondigd.e
werving van abonnees op het klubblad. loopt
als een trein om met t$eerd molenaar te
onralra-p i,! v§vra o

B personen- spelersrelftalleid.ers en be-
stuursled-en- lopen stad" en land. (nes.br-:ren)
af om zoveel rnogelijk inwoners ecn
a,bonnement aan te b:-ed-en en blíjkens d.e
eerste reacties met zoveel sukses, dat d.e
iran d-ie het allenaal nÍet zo zag zitten
het schaarnrood. naar d.e kaken zou stijgen,
ware het niet clat zijn wangotjes schuil-
gaan achter een jr.rngleachtige baarC.groei"
d.eze belangstelling zal zeker voor d.e
red"aktie een stimulans zijn on net her-
nieuwe ijver het werk voor ons waard,evoll-e
kontaktorgaan voort te zetten en voor d.e
Led.en on ook eens een bijd_rage Ín d-e vorrn
v&n een wedstrijd.verslag of een artikel
net een persoonlijke raening over het een
of and.ere a.spect van d.e voetball_eríj in te
sturen.
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slechts 12 led.en kon secretaris hulsebos

welkon heten op d-e 1ed.en vergad.ering in
hotel óe klok tc buren.
eerst werd. d.e heer p.kiewiet bed.ankt

voor het feit cLat hij ged.urencle { jaar
d.e voorzittershaner heeft gehanteerd."

( Zt 3an fO werd. hij benoencl),

hierna las d-e seretaris de notulen voor.
ond.at het financieel verslag aI in het
vorige nuirrleï stond. afged.rukt, behoefd"e

het niet neer voorgelezen te word.en"

hiertra volgd.e een. bespreking over d.it
blad- en claaima d-e bestuursverkiezilg:.
de bespreking van het {0 jarige jubileun
rran onze verenigi-ng was het vol.gencle

pu:rt d.at a*n de ord.e kwa;a,

and.ries netz wi1c1e ecn ïea.,rue op het
toneel- laten konen, Ïraarmee nen d-e oucl-.

voetballers een plezier kan d.oen.

and.ere suggesties wafen een toerrrooi te
organiseeerr net eenefnaamr' .

enkel-e nerfen waïena d,e oud. interrratonals
sc c,ambuur, heerenveen en d.e fc groni.ngen.

ook wercl een pupilLentoernooi nog even

gcnocnd"

verd.ere suggestie w&ren, een tentoon-
stelling r,ret fotoes eod.. een kwis,
een prijsvïaag in d-it kluhblacl,
puÍrt 7 van d.e agcnd,a was d.e rondvraag"
jan d.e 

-jong 
vïoeg of d-e band-en net d-e

volleybalvereniging nes-buren ook ver*
beterd" kond.en wcrden o.ao iorrnn" d.e

trainin6len. het antwoord- uas d.at d.e

kontakten goed. waren en zo moesten blljven"
willen kooiker rrroeg of er in buren een

aanplakborcl kon komen"

hierop verklaarden d.e heren y oud. en

thrbrouwer en sip c1e jong, grati.s .roor

glas, hout en schildenrerk te zorgon.
i::.:::id.iel-s i s cle C.azd- bi j het xoord ge-
-r'se::: e:: s-;aa: er eei ft*:.: i:: ce.sserd-e
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antoon r.tetz vroeg naar uitbreiding van
het klubgesouw (kantine ) C.aar hij ite
huid-ige situatie verre van Íd,eaa1
voncl- (t<leed.kaner-kantine 

) "
tevens lreril nog gevraagd voor een be:
schutting voor d_e kaartjesverkoper van
de zijingang.
d.irlc netz vïoeg naar brancard_ en
het antwoorcl hierop wasrdat C.eze

roocle krr_is l,roïd-en verkregen,

d olro- o

.r;;n ltct

b.rijpstra kwaa net het voorstek on een
kaseo::,:tissie in het leven te roepen,
-.'izar àe i:eru:ingneester w.nolenaar d-irekt
-.':::f 'rí-?,S c

i.ri-;:si-ra en j.netz werd.en toen d.adelijk
É=::c e:d-.

r=rier }:wan nog ter sprake d.at bij een
pro::otie van het 1e elftal een trajrer
net een d. licentie noest worclen ae,nge_
trol,Jcenn c1e heer hanstra r,rist te vertellen
dat d,e geneente een brief van de nsf
had. ontvangene clie een sportleid.erscursus
wÍlde begirrnen, waarbij het ninimar aan-
t?I óeelnerijeïs 18 zou nocten becrragen.

ovcr dit clubblail werd besl-ist Jat
men abonnee kon worclen rrooï een bedra,r,
van J guid"en"

B nensen steld.en zich beschikbaar on
ecn d-cur aan d.eur aktie te houclen on
zoveer rrogelijk abonrrees te werven.

o o..a-o:a é

del tÍ /iiyrÍ:l-i{lfi}i:!-'i " v à I
sr//tS ítes$aq te fiiae

I * fr*i:x

7- * t3'{

..; ,. ,; .a

/- l_1 !.] Ít

l, l- ri i{.

Il ri t; iï

r-. t{
r n *Ís*

."dru.
\t--*1

haI

'tcsj.; ?ilSS f:e*rtrini;r*Ëë f4' Í'$t** [
E

#fl,fl&, -bJff'"ë- f,y:3
irriït*ÉÍiÍcï r:i[ rr É. Fi r r: q f, 

* 
_]

TÈËffiffi MsË.WEHf- é_\ ,l
ljl" RlÍ/rl;ífríï' Di. l1 tJ i Z í: fr :' ','4i '' M/'ffi

à Ë t{àl

ï
ïl-1[0 li] ilrÍï[ï I '**ï t
H,";lËlÈ5f Ihl5ïFíAI]ï !; E.^-"* Ë t'*-

rjf§ * n$ii-Àt{i}
'i'f i".r 2 :. S ii

Ë*ed rt*rr
It-H.
m*t

Irí+ír§
d*

EfiÀS.

fi

§

§
u

t
!l

lí

li

r
B
tÍ
l!

i-l

Ë

É,
n

T

È

Ë

r

ít
r
1

Ë

!
n

l
ii

fl
É

í
n



verslags de wald-en 1b - geel ruit 1 b

iijie:rs =er :ichtc sneeuwsiorrl (iets
bLJZ.r!e-.:s 's-winte::s) siartte .gee} wit
L b zzteriagnorgen 2 r.,rt on kwart 'rocr
iC zíir- ;:i:ste co.rpctitiewedstri;J- na

cre I,JLJTERSTOP, op het nogal zand.erige

---'1 I +.. n-rVrCUleo
È!,cErvu!u

L-ar I o^1r o-n rran6lg cn sn;llc weltstrijCilv v rv ua!

te worden iuant in cle eerste r:inuut v;as

lict al raak" Gec::ge }lcl-enaar zette zijn

beste beentje vcor en scoorde behecrsi.

c - 1" ]ïij trok ctadelijk dat beentje

l^leer in or: het voor rust wat doelp',mten

betreft niet treer te gebruiken"

Tot ru-st gebeu::cie:: er d-an ool'; nauwc

1ij<s dingen d"ie cle -coescho';weL:s in

YcrlÍrJ-i{king braehten "

le 2e helft bracirt iets necr kiik-
genot. Rud.olf lletz zotgclc na een in-

Clrr.:kwekkencle oharge d"at hij net ba1 en

kieper achter in het net tot stilste.ncl

).lrolai,.i, 0 - 2.

Dcor ec'n ;4er.ve1d-rge i:isverstand, in ile

g-'nr achte.ri:oed.c werd- de bal .'rci een

ecn verre trap over onze Laa.r'ste ,:rarl

gespeelcl en kcnd.en àe gastheren tegen-

scoren L * ?-"

|iet r,ras tenslot-Le George i{clcna:r wecrt

,1ie d-e einàstancl op L -1 bracht.

. -o-ooo""

pïograrana;

in het weekend van f6 en 17

sensatie in d-e ku.ip tussen

gge]*fq1.t-.?g - dokku:e 2b

twijzel 1b - geel wit lb

Ëej]-J*1..t*g - wowoso c

f ry ,-.^^-ÀIÍ lrcLLtr U ó

geel wit 1 - black boys 1

se_q 1- qf.l:_? -E waagi,Íe s t e Lnd. e

bergu:: 1 - geel w:--r J
-crc:nal àen .'! - eeel l;i; .'

naart
nes en buren,

11" oo uu-r
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11.00 uur
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he.t openingsdoelpunt in d.e wÍntercup
kwarn niet op naam van joop d-e haan, z,o-
als abusievelijk in het vorige nuir-roer
was vermeld, maar we1 op naarl van
hennie nofenaar d.ie 1 minuut eerder
scoorde.

00

van öe )l d.oelpunten d"j-e er gescoord.
zíjn, wareïI er slechts 2 in eigen d-oel.
beiden in d.ezelfd"e wed"strijd."

00

het d.oelgeniód.r:l-öe trt deze konpetitie
was 4, 1 per wed.strijd"
u hebt dus wel wat gemist a1s u niet
op het sportveld" bent geweest"

000

j ub i1 eu:ndo e lpurrt en :
10 e A theo metz, in d-e wed.strijd- B-C
l0 e s ys d-e jongrwedstrijd- ÀrC

000

het 20Oe d.oe1p'unt van GW 1 kwam op naalïI
van oeke brouwer, d-ie d.e openingstreffer
in frnsr::n voor zljn rekening nara.

000
-a

geel wÍt heeft vanaf 1970 nu al 270
wed-strijclen achter d.e rug"

00

theo inetz heeft na d.e winterstop weeï
2 naal gescooró, waardoor d"e gebroed.ers
nets nu op 21 staan"

00

geel wit t heeft d.it seizoen { straf-
schoppen mogcn nemen, waari/an er
slechts 1 werd. benut.
d-eze schuttcr was tjecrd c1e jong, tcr-
wijl hij ook al 2x hecft gefaald.

000

:l
\1,
\,1 lr
'V,

\. /,Gl,l

-'-"1 z .7,4
? rI a o ) o I L!

1. antoon riretz

2" johannes klein
J. maarten elgersma

{, rudo}f metz

francisco netz

!" marcel brouwer

paulus brouwer
jan de jong

b " hesscl l{oor-Kcr

d-ouwe beijaard-
jan hamstra

2

1

1b

1b

2b
'l 1-IU

7)
I
5

Z

1b

-LÖ

L2

11

9

9

7

7

7

6

6

6

gaat d.eze kecr

van het eerste
I
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wil1en

,i a&\
\. #,'

,tr

onze {noe t*{ 0.,.

naar de kieper
elftal \ran gxdo

hou je taaJ.
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-'e.] wit a - ic r.ui:1< 2a

in d-eze niet erg aantrekkelijke wei.:

strijC. waïen het d.e gasten d.ie aair

het langste eind- troklien.
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c1c vir"lLlen 1 -r - Jecr i,'it 1 b
z i n rrat--l c -'v L! Df,JLr 0
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geel lrit c - roocl gecl c

ook d-eze keer sla.;gd.en cnze benjanins
eï niet l-n een overvinni-ng te behalen.
de ned-erlaerJ ties Can ook weer fern
_- l
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itrta. I .. :ne-l lrit l
in een d"oor gecl r,rit -be traag ge-

speelcle weclsirijd wcrurcn d-e gastheren
verÍicncl irctr-0.
( Ait ..,oct rie l::,tste ztSn! (rcf . ) )

su-r:hu"isielrrecn J - geeJ. tri_t J

geel wii J deed weer w3t lran hen ver-
wacni l,/erai en braehten c'Le surhuister-
.zeensters een ) - 2 neCerlaerg tceo

bcterschap frits"

.-':--L tvit L - r ok.rro .'.

3.rn 3 'ual nl<veeers rdas lang niet op*

:eir!-ssen teler. een ílitsend. en bril-
. :.:ri sl;e lerlrJ l;e elftat"
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op een verïe va,n cgaal- veld tracl geel

r*it 1 j-n irnsun aan tegen d.e klub van

d.ie naano

in ecn gewelclige wedstrijd. opend.e oeke

brouwer d.e score d.onov. een prachtige
zwecfd.uik: 0-1.
in d-e eerste helft rvercl echter niet neer
gescoord., ondanks het feit d"at er nog

we1 enkele d.oelrijpe kansen wareno

d.e tweede helft was nog maar nauwelijks
begorureh of jan d.e jong pikte d.e ba1 op

passeerd.e L.2 olortarxtetjes en scoord.e

sublien.
piet kooiker en theo metz lieten het
d.aar niet bij zitten en haald.en hetzelícle
grapjeuit O^4,
De eerstgenoend.e en tjeerd. d.e jong nisten
d-aarrra nog een penalt;r,

st jacob 1 - geel - wit I (Z4tef7+'l

gecl-wit kr,ran a] na 10 r:inuten spelon

op een 0-1 voorspïong, toen sip kooiker
d.e bal voorbij d.e kieper kopte" of c1e

bal d-e lijn gepasseerÉ heeft valt te
betwijfelen, r:ra&r óe scheiclsrechter stond

op d-e juiste plaats en kenrLe het d.oel-
pr.trt toeo flog voor d.e rust kwan st-jacob
op gelijke hoogte, toen d,e linksbuiten
d-e ba1 via c1e binnenkant van c1e paal
tegen het net joeg.

na rrrst kwan st-jacob zelfs op een vooï7
spïong en wat geel wit ook probeerd.e

net Dle cI z--L .
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op 18 r:ei word.t weer het yfOs _
pupillentoernooi gehóud.en.
geel-wit zal weer naar oosterhessel-en
gaan net waarschijnlijk 2 elftal1en.
om eon zo goed nogelijk resultaat te
behalen, zal ey hard. getraind. noeten
word.en jongens en zullen er Ín d.e
korrende weken nog enkele training:s_
wedstrijd.en gespeeld" noeten word.en.
dtts,n.!oe e doe je best"

_o_gÈo:o-

een week later en wel van ZJ tn 26
is er een groot voetbaltoernooi op
ane1and., voor b en c jur:óoïeno
ook hier zal geel wit raeestrijden tegen
ploegen a1s heerenveen, rood geel enzo

-l-1-4-o-

op 50 en J7 naart a.s. organiseert
geel wit een grote bazay in hotel
Itd.e klok n te bureno
d.it is tobov, het kor:iend.e jubilcrm_
feest ( 4o ;aar ) van onze yeïeniging.
lcont allen en doe een d.aad_.

no-9È6oo-rs

pupillen heeft tijclens de
de zaal zijn horloge ver-

eëq
A=fffir".
b.t)* r*
-,. j,
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wie van c1e

training in
loreno

Je Kan het terug halen bij j"epping"

wie heeft nij op het veid. f )r*_ voor
d"e krant gegeven ?

deel dit even mede. j.epping.
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clai ons obertje (;a aie van óe overkant)
ons nog steecls geen nj-euwjaarskaartjc
heeft gestuurd"

öat hii d.it nog wel kan d-oen

Il* u" spelers van het {e elftal de
winterslaap bijna uit hebben

d.at ze tret publÍek straks een ui-tge-
slapen voetbalspellétje zul1en Yooï*
schotelen.

d"at hrxr konditie, dank zij het intensieve
trainingsverzuim, het peil rran een er-
varen slaapwand.elaar hecl d.icht benad.ert"

ïd-at d-irk d"e jong in d.e wed.strijcl
st jacob - g.w" 1 volgens johan wil-
d.ervank uitgevallen is net wiskie j-n
de knibbel-

dat er aich nog steed.s geen ad-spirant-
scheid.srechter heeft gemeld.

::dat d-at misschien wel iets is voor ons
autoritair obertje.

clat hij d.an echter ztjn brilletje niet
moet vergeten

d.at wÍj a1le geblesseerd-en veel beter-
schap toewensen

clat voor een kampioenschap 10 glazen
bier in d-e lucht beter is C"an I in d.e

hand.

d-at er we1 veel komrentaar is op de
seheiösrechters ( vooral als d-eze uit.\
hol-Lu,m komen/

il, ,:.rn*rnd er mee gebaat is

dat er een trej-n op ameland- 1iep.

II* U" red-aktie daarom het brilletje
van het obertje eens wil lenen.

clat d.e red.alctie aIle supporters en
spelers weer vecl kijkgenot toeuenst

11"t" 
bij d"e buis of wa.ar ook op arneland.
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