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zo Langzamerhand" gaat voor al onze e1f-
ta]len d"e }aatste fase van de conipetitie
in en als we even d-e balans op rnaken, d-an

ziet het er a1lemaal nog niet zo slecht
__: rUI Uó

om maaï eens bij d-e C jrmíoren te beginnen
ze staan ond"eraan, ze hebben een schip vol
tegendoelpunten, ze heb'ben nog geen enkel
wedstrijdpunt, Ttaar ze hebben een moraal,
een optimisme, een incasseri-ngsvermogen
waar Iad.rhonce van der Hart en I'Tichels
met hun peperd.ure vedeiten jaloers op
kunnen zí3n"
d-e E 2 jeugd- staat in d.e top van het
klassement en een kampioensehap zit er
ondanks enig prmtenverlies in d.e laatste
weken nog steeds ino
hr-rrr grotere broers, d.e B I ploeg (ook wel
de fc. epping geheten) heeft na d-e over-
wirurin5len op Dol<-kurir en VCR d-e titel
nagenoeg voor het grijpen, al- wil d-it
niet zeggen d.at d.e resterend"e tegenstanders
een zacht eitje zullen betekenen"
d-e a* junioren bezetten een positie in d.e

mid-d-enmoot, ietwat bened-en d-e verwachting
naar óe geringe trainingsnogelijkhed"en zijn
ook we1 een erg grote hand-icap.
het {e elftal heeft d-e }aatste weken een
paar knappe overwirrningen geboekt, wie
weet wat erin gezeten had- als öeze jongens
zich allemaal volled,i-g hadrlen ingezet, niet
alleen voor d-e wedstrijderre r,aar ook voor
de training"
net Je heeft nog kansen op d-e titel, maar
d-an mogen er geen prmten meer verloren
gaan en er staan nog nioeilijke wed-strijd-en
op het proga'amrnac
geel wit 2, staat op d-e tweed.e plaats,
frisia { zaT ïiel. karïpioen worden, n:iaar
afs we ze op ameland- pakken en ze laten
nog een steek vallen, dan is eï nog van
alles mogelijk,
het eerÈte, voert a1, vrijwel het gehele
seizoen cle ranglijst aan en pronotie naar
d.e {e klas KNVB kan ons haast níet meer
ontgaan, maar rroor het kanpioenschap za1
nog stevig geknokt rnoeten worden"
d.e bereÍd"heid. d-aartoe is zeker aanwezíg,
gezíen het enthousi&srrre l^iaarnee getraind"
en gespeeld word"t" het publiek verwacht
sons van d-e koploper wel betere en nooiere
wed-strijdene ri.aaï d,e tegenstand.er past
op aneland vaak een verd-ed.igend-e taktiek
tce en d-at kont d.e wed-strijd als kijk:
spei neesi;al- niet ten goede.
--i - h=* r^rr:'nc:=rnria nn : ïÈn ri =* a,rn-
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i !"T:"d.ien zijn bij sonmige elftallen de
I teidersgïoepen onderbezet. we streven
I :"": 5 ^?i { leiders per e1ftal, maar hei
I tn heeÍ't in adrí metz we1 een trouwe en
; oeskundige 1eid.er, maare,ewat is no.u. eeu
I mens_alleener om naar eens een gevleugeid
I woord uit Burea te i"ebruiken"
i ook lrii rio ioI __u *_ r_ugd. zijn het steeds d.ezèlfd.ei ilrensen die training en begeleiding: veï-I zorgen. in het nieiwe ""ifo"r, zuilen l:iermecr mensen voor beschikbaar r:ceten kcnenwe moeten wel |s6rnken dat het r+erk voorde jeugd in feÍte het bel:rrgrrjksie is

31 dat een groot d.ee1 van cJ gccd *.1J_clie geel wit bi j de bev-cikirg- ra.z b::re:.en nes ondervi_ndt te dar:k"r. i" aa: d-ekosten on iney__- *.ppaJtni:rgen die d.e club zichvoor de jeugd getrocst"
ook_de laiding van d,e wedstrijoen cpaneland. dreigt in de aaasie tJ.toasi eunlevensgroot probleen te -ruorden. verschiLien-de amelander scheidsrechters denken erernstig over on het bijltje erbij neerie leggen " ze verbeetd,ón iich heus nietdzr, ze nooit een fout nakenr-rnaar of zenu goed of s1ee4t fluiten, ór zijn eltijd2 categorieën die het er niet mee eens zjjnen dat dihrijls op rond.uit onbeschofte

T?"i": te kennen gevens de bezoekend.e cluba:-e a-L bevooïoordeelcl het velc1 opkont eneen d-ee} van het geelwit publiek dat bijde ninste, meestaÍ,."rr"niaàraanreid,ing,
de uÍt holk;n afkonstig" 

="nàià"rechtersopenlijk of ond.er bed.eÈte toespelingenvan antipathie tegen GinI beschuiaigt"helaas gingen onze eigen spelers in decnlangs gespeeld.e weAstrgat GW , _ Rood.-Geel {, ook niet vrijuit "nn tr"t resultaat.was een schorsing voor 2 wedstrijdenral
hebben we niet aà inanit< a"i-f.i*" d"e groot=ste |sssgoeneï werd- getroffen"
laten we toch bed.enkàn dat c1e scheiilsrechterhet ondanbaarste baantje in d-e voetbalsportbelangeloos op zich neémt, clat hij ,.""i--- 

"

l_ete1 met c1e spplïegel* oi a" r.""Ëtà-i"a1s de geniddelcle tàeschoir.wer"--dat ookscheidsrechterlijke dwalingen bij hetspel_horen (,'itts alt in tte g"*Ë,,)""r, aotnen door beledir---c
vlo erse ""i,"ra,ijï$:""1ï:ïïïï.:,ï,:iil;een slechte naam bezorgt" rnool:ten eï meït-sen zijn die d.esondankJ toch overtrtigd.zijn dat de scheidsrechterÀ--"r'r.i"t* ,rrr.terecht brengen en dat ze het zelf beterkunnen, clan wil het geeli,rit fesiuu" .fi"*in het werk stelte'4 àrn ,oo, t .r. een gratisscheidsrechtercursus te organiseren.
al-s a1le critici d.an ook tJr""-opaagen,
zwerir-ren we het volgend. scizoen Ín d.eschei d:.echters.
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geel:rvrt 2b : broei<stcr boys 2b

rie eerste r,*ei.lstrijd na Ce rvinierstcp.
vocr c1e ::ust - waarin ncg red.elijk ,u;e:rci

geslrec"id_ - bour^rd.en r,,e via hend.rik,
fransisco en jan een J - O voorsprong
op" d.e gasien echter wisten vlak voor
d-e thee nog tegen te scoren"
in d"e tweede ]relft kwanenilde broekjesr?
a] snel ap 3 * 2.
mecle dank zij d-e harC.e r,.rind werd. er
slecht cloor cns gespeeld" de sporailische
uitvallen leverde.n weinig gevaar cnvlor d-c brccxster b^].s Kieper.
in dc- ;l1e.rlaatsie sekonden lcr,iar:t
broekster boys 2b op ei:n tcch r,:ei r,.e:r:
ctiend- geliji< wel J - J"

-c_o-o-"*

.1e=-c_1.11r,r -t_ ?! - :.-9..o_f,lrg*. ?!"

o-n l-:::uc '.iil-rr i:: Je !-:r-L;tc ovcr hct
--- I tv -ru, :-..1.r-( 9L Iu'1._aCjttl8 na.ff weef :lCt
dorus ir c::s ::ir,,ier:"
geel wit haj eeis. ie i.'in,j. ficee iiiài;ï
wist slechts : }:::rt :re onger/eer 2) kansen
te verzilveren; ei r:e_r,C te geharst ge_
spèeld en d-e z.j.\-Íe!a-.:i va:r cie lases
I,IaS 7Cr te zr.È(e]]"
bovend-ien leverde ie }<ieper: van dokkui-r
kfltssewerk" i:ia de thec torni-en r^ro inror
uu s uur_i_l oi-," ries€Ilnietenj-n een zeeT
p;cec1 spelnnd g*r, 2b ,j-at ,i"f., ,"., trf
van kansen schiep. het vizier stond
iets scheïpelr: fransisco, roel nognaals
íransisco en hend,rít (*ie ook d.c Ie
treílcr voor z?n rekening haa genonen)
bepa,alCen ,Le eind_stand. op )-0"::est nc nog te zeg.len Cat peter bcel.ens
nr r-la ?',^+ --l^ *llqrru LrE pr&ë;ts van broer theo in
ni:-r fro'..ni ^^-!!').,rs rrdirbrsur_,t_en pehalty niste en
!c,.. 1'fc i l'pc lCc"
.-o.-ooo

,qecl-wit 2b - rollur 2t,.

onóer leiding van theo kooíker werd. pp
2J maart tegen koploper kollun gespeeld..j-n d.e eerste helft zwoegd,en wíj tegen
de wind in en het was een geweld.ige
ruggesteun d_at fransisco, net een beetje
ge1uk, L - 0 op het scorebord. bracht"
voor d.q rust werd. het echter nog 2_1
Yoor cle gasten.
in de tweede helft g-w konstant in d.e
aanval en nadat eerst hend-rÍk via d.e
kieper de lat raakte en peter de lat
ook nog eens gelÍe1dig liet tri-11en
scccïd.e roel op eer: -À.erkelijk gra::_
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zaterdagrnoïgen ) maart, on 11"00 uur
kwar:r het irrrer gevreesd.e oostergo lb cp

het eíIand. on d-e returnnatch te spelen"
groot rias echter d-e verbazing toen
bleek dat de gasten maar net ! rnan in
het velà kwanen"

van neet af, was het geel wit dat net
snell-e aanvallen d.e oostergo d"efensie

in moeilijkhed.en en het publiek in extase
bracht" het werd- een waar schuttersfeest
want oostergo ging net l4-O c1e boot in"
helaas heeft oostergo zícl:" uit öe con-
petitie teruggetrokken, zod.at d.eze ilonster-
zege niet in het doelgeniddetde word.t

op8enonenc

o-o:o-o-o*o

-L\^iijzel lb - geel wit lb

op een veld. waar een vis zich. beter
thuis zou voelen d.an een ulens, tracl
geel wit aan iegen cie lb ploeg van
twijzel" het was een natíge wed,strijd.
(aant zij de gladheid van het veld ) waar-
in geel wit d,uid_elÍjk de betere ploeg
,*=. irarrs kiewi:;d- nail ) van d-e 6 d-oel-
punten voor zijn reltening, terwijl
jan hanstra 1 rnaal_ scoord.e"

- l1

geel r,'it I b - doklsui,i I b

in een spannend.e maar goed.e .en faire ,

wedstrijd. kon.geel wit revanche nenen

op d.okku:n, d.e iiiecled-inger naar d.e kan-
pioenstitel in groep B.

d.e rr:ststand, ging in met een gelijke
^lo-À A AÈ uarfu vEw o

d.g tweed-e helft was nog geen ! ninuten
oud-, toen geel wit scoord,eo 1 - 0.
claarmee was neteen d.e einstand. berei-kt.
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1" antoon metz 2e 2L (2\')
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L-i r<N Et<

het 2/.0-ste d.oelpunt d_it seizoen
werd. gescoord. d.oor antoon metz "

CO

een kwart van d.e d.oelpr:rrtenprod.uktie

kont op naa.m van 1 b
( 6Z van de 2\L )

000

- !.--

=tcJ CeeI j.s voor het c- tean
( ,, --n- ,7r ?A1 \t1* I

CCO.lr

he i ee:s-te e]íi;a1 heeft eind.elijk weer

ee- -'laf,i d.e 1I- neter geseoord.

bari nolenaar r.ras c1e gelukkige, ín d.e

:.redstrijd tegen warge.

00c00

200 ste corapetitied,oelprmt
( g"nolenaar Ib)

2{J s*e corapetit*ed-oe1pi:nt

( f.t<iewied. lb )
000000

voor het eerst kr,ram I b thuis niet
tussen d-e J en d.e lJs tegen Dokkun

werd. slechts 1x en tegen d.e wald"en

J x gescoord."

0000000

piet hanstra j.s de 2e geelwitter d.ie

:en bal d"eed. sneuvelen, hij d.eecl d"it
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nildan l- - seel:wit 1 7^

rloo::d-a,i ,_";ec1 wit ! -e i:1esse crd-en lta,j.,

liocsten vri.n het ti.recàe jos bu.lter &[-
toon erl. johan iretz en dor.;-r,re beijal:rd
iree naeï nilclan" a,1 rt:,t een kwartier
i<r,.,,ail :rilcl-ail o_it ecn 1-6 voollsprong ri-co::

een snelle r:itval " ua rust uerd ]re-b

zelfs 2-C, toen kieper r+illen brcui,,rer

een nild.an aanr,,aLler brj zrri bcnen, het-
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warfla l- - geel wit 1 0-2
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gepakt" penaltie besliste scheid.srechter
lautenbach" bart nol-enaar faald.e niet van
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spelers die tij..rens een vedstrijd- een

ongeval krijgen en zod.oend.e niet i:r
staat zijn on nornaal_ hun d-agelijkse
werkzaanhecLen te cloen ( o.ào beënbreuk)
moeten C.it in verband net d.e verzekering
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een boete krijgt van d.e bond- voor
kleinigheden. cn d.eze boetes te iaoor_
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clature weclstri jcl, uitslag wed.strijcl
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een groot succes geworden.
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dat geel

d.at d.eze

d.at deze

- -i r -: rvr- ir ecn tand-arts heef t

alleen nraar gaatjes vult

tand.arts i heet

dat hij gratis vult
-a-a-a-

dat hij eigenlijk gastvlrller is
-o-1-ara

da,t tt obertje een kunstg€bit hecft
-o-lrara

dat piet hanstra een dodeli.jk schot in
d.e benen heeft
-ooc-o-a

ud.L elKe K1eper zich 2

denken yoord.at ihij zi.:cht

zo-n schot werp-u"
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d-at trirar.ren gezond is
*t-oeo*

dat ied-ereen het ecns noet d.oen

-o-o*o*a

dat ons eíland_ daar erg geschikt vooï is
omd.at eï veeleqfïisse luchtÍr is"
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d.at ons obertje ook een verr^roed. trimner
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d"at hij dit op lage
kraag d.oet
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gin-pici l:t ;cj,u--i r".

d.at dit biertje op pÍertje af is
€o-iÉaoar
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Ín de ba:r.n yan

weer hoi
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