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-:-i3e opnerkinger] noacv.
trlnlaanroor dj-ent een clubkrantet

-:àoucl en strekJ,:ing .ran nijn artikel PtGeen

-.n over bc,,ïd-rr konen in het kort irierop

--:.r, clat het Geel- lij-t alleen xlaar ten

--r,ed.e kan kcmen a1s op de juiste tijcl

::- plaats d-e problenen. i-n a1le openhartig-
.eid, r.rorCen ui-t6;epraat" Dat is op de laat-
:re led-enveri.pd.ering i;eber-rrd-, het Jrccft
':eC, gclvcrkt, a)- is noi,l nict alles in

,:innen en kruil<en en dat het raet enÍg ge-

.:rakeel gepaard- gerpan Ís nai; ied.ereen
"ateno ÀIs d.e (vui1e) was 51cec1 6ei,,esscn

:n g'espoeIcl is, mag d"ie best buiten han-

:-'n clubblad is er niet all-een voor d.e

:;jectieve berichtgeving, naar ook voor

:-et ai,n de i.,rdLc stcllen van kr,resties,
',.,'1aïcveï ilen vcrscnillend, oord"eelt en

'..'a.aÍvan het goed 1s dat leden eï hurr per-
sccnlijk ocrd,eel over publicereno Als clit

-eid-t tot een inte:ressante geclachtenwis-

-.ehn;l clan is clat zotrcl voc)r de clL-,.b als
--:,cï c1e clubicrant eerr gr-:nstige ontlliklce-

--n6" Dat clie persoonltjke visie in ons

:1acl vrijr,rel- steecls uit d.ezelfd.e pen vloeit
's iets clat nen ieclereen kan verwijten,

: eiralve r-rij.

-:=t artikel rrGeen riian oveï boorrfr? is ;e-
: , cn rrr het licirt van }:et bovenstaand.e

---=t 'ireste a::til'lel dat tlt Óu.sver in eniSe

-,ll-e:,rc-rir-i,.r v:.rt tr-:-,tI --'.tiiaL rs -rersclle-

---t ,, ,l- - --= - . --=-. 
-::. 

.-= -!- -' q: --e

;. : '' :':'' |.i1 i'

',t :'. ,l:.,t." i: :

' ,"., ,,,,:, i ..,^, ..

:.'.!'.,;. ..::', -;,.:'::

' -1 :.:"rtti.-.: !- ::, i

ftfl§WfiË .t- ffi[S*AFr

talr?S*S

'a ,,, ,i: 
ul

"' .,,'' ',r,, .1 L "i : " .*: .'1,'"1-, . , i;,' '' . ;i'f r,. r i:i,- I'!..;!r, ',

r" sË$? dereiastr

t?BB o s*Éi.eftd

nu ook
tPott-

ffi§r;Ë-flffi §

tcl.?886

DT§CfiïHEIi(.

6#d-
Ll.er



${0ruÉR§
LaLt &ï2

ÀÉELf,Í{E
tel: ?2t? .

r- rltrtoïEssTËH Í

uErHuriïNGCrir
t

TftAN§FBRTE$ ;

\iffi*:
HtË(}${B#L}w

o*gàtt3ts ?x per dag
vu " §doninssn-ticlu*rd

.. LeeutraFdÉn*AnssLSnd
1.

.deor heel Fledatlend

vàn 2 tot 32 tcn
ongrÉógeld'on

.. charter"

-:: d.e vcni va,n het artikel van cnze vo'-:

:itterr clat ik dalron alleen a} a1s een

':ardevolle bijclra;;e beschou-w, lnraard'etroller

-:n objectie're notulen, d-ie er overigens

:-j id;n ',ueten nog nooit in gestaan hebben.
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le winterstop is Yoor seiz"oett

als vol;;t -rast.5este1d.a

§.§Bt_c_{gns van 20 r}ecenber 1975

jani;ari 1976.

t:+;pgg4-i!3 van 20 decenibev lg75 tot 1

februari L976, Ïn c1e maand-

j anuari inhaalwecls trijC"en

conpetitic "

=:S+--Q;:IT 
+g§'ls ven 20 deceuber 4975

tot 6 i.raart 1976, In de

nraand- febn;ari Ínhaa1--

wed.strfld.en conpetitie 
"

clecenber 1975 tot 6

l-976.
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Beste Banana,

0p d.e Bureke:mis heb ik een heel lief
r:neisje ontmoet. We hebben saJnen ontzet-
tend. veel ged.anst en gezellig in d.e

botsautors gezeteno 3aÍrana, ze was ge-
weldig" l,kar aangezien ik d"e volgend.e

dag noest voetball_en kon Ík niet te
laat naar huis. 0p een gegcven ogenblÍ_Jc

keek ik op njjn horloge en tot mjjn grote
schrik les het al knart over 6én" ilals-
over- kop heb ik toenafscheid. moeten

nenen. Toen ik thuis was realiseerd.e
ik ne pas dat ik alleen rnaar haar voor-
nae.na wist en verd.er helemaal nietsl
Banana, 1k ben ten ei_nd-e raado Jij be+t
miin laatste hoop; help mel

Seste Eddie,

Waeht rustig
jou geeft a1s

ook van haar
De groetjes,

Edd.Íe.

af" ÀIs zij net zoveel orn

jij om haar, dan }«ijg ik
we1 een brief".,

Banana.

Seste Banana,

Hartelíjk d.ank voor je goed.e raad-o n<

heb d.eze' echter in c1e wÍnd- geslagen!
Ik zocht 

-een 
and"er alternatief en heb

eï een gèvonclen" I,; l_aat d_e meisjes en

het voetballen net rust en amuseer me

nu net een keu en d.rie ballen op d.e

biljart- tafel.
Karel K. te r't"

Bànana: Heerejee . o. e poehl
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Geel-Wit 7 5 0 2 tO 18-12
S.lYeenr-roud. B 5 0 I 10 2A-L2
BeQuickö 9 4 2 3 10 ZO-L[
Eclrserö 10244 815-16
IbieseBoys B 2 1 5 5 tj-27
Rcpta Boys 10 0 1 9 J- 6-ll
junioren C-1 groep I
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Geel- Wit
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Uit 1 d.e enige ploeg in d.e K.IJ.V.B.-
afd-e1ing }Toord. d.ie nog geen wed-strÍjd-

verloren heeft. (zie ned.ed-elingen).

- :-ï- Geel- Witter Sip Kooiker d.raait best
brj zijn nieur^re club E.SoV. uit Ejndhoven.

-"ïet d.rie .doelpurrten van hern en een

str.rk of wat van zíjn teamgenoten staan

z,j daat bovenaan in d.e vierde kla"s.

- 3ob RÍjpstra heeft j-n cle r,red-strijd. tegen

Bergun .r\ twee keer achter elkaar een

::enalty gestopt. De eerste moest d"oor

te vroeg inlopen van enkele teamgeno-

ten word.en oveïgenomenc

- Geel: i.{it 2, À en pup A ziin in hun klas-
sen het rainst gqpasseerdn Daarrraast zijn

d.e pupillen jn leun groep ook nog d.e mees'u

prod"uktieven.

---r'r.ri"i.,
- -- !:tult Ii!

-. tcr{a ; 1l C.r:cer-rtc;:

\t,,

I1. J" Srnid-

2" R. Teuben

1. G. Metz

4. W, Brour,ser

5. Th" Oud

6. R. Metz

7, N. Oud-

Bo R" ltTienhuis

9. R. Hamstra

10" H" d-e Jong

ooooaoooooaoo0

31" R" Bloem

elftaI
pup a

pup a

C1

ul-

Z

1

pup a
4

C1

B

2

SCir b

Geel- Wit C2

- Geel- Wit b

- Broeko Boys

1

Z

ii

zondg.e_l=A__qqqg&gts

Geel- hlit 2 - TFS 2

3uitenpostJ -Geel-Wit
C,ee1- Wit 4 - Ie l,rla1den

ïcutigehage À - Geel-1^IÍtAIs het neezit zijn d.e pupillen nog

voor d.e winterstop ka.npioen" nit
Ínag een opmerkelijke prestatie ge-

noemd- worden, omd-at d.it nog nooit
eerd.er d-oor een Geel- Wit tea^n is
gepresteerd..

Döord-at ïIubert Sneek zijn eerste rl€-
tlerlaa.g te pakJ<en heeft, is Geel-

DOf t+er »l\ftii
*ug€nclr À..1,

!/1 r

/( 'o uï

\ \__,, ivt
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5cvenve:mreld.e persoon heeft in zijn leven
al- vel-e bestuursfurrlcties verv.uld.. Zo ook
t.aovo het voetballen. I{oewel zelf geen
s;eler was hÍj toch wel aktief bij het ge-
te'.:ren betrok:r.en,
ïi:nen het bestuur yarr d-e R.K. Sportklub
leel-Wit was d.hro de Jong sekretaris varr.af
1934 tot 1p{8 en hÍeld- zích o.a.o ock bezi-g
:=t d"e opstelling van het eIftal. Verd-er
f-angeerd,e hi.j no§ a1s scheids- en grens-
-chter. Ie vergaderingen werd.en gehoud.en

-. d-e schorl te Buren (nu hotel De Klok).
--an d-e eerste officiële wed.strijd"en rran
}eel-Wit tegen I1SC (Nessener Sportklub)
:zd- dhr. de Jong niet zotn plezierj-ge
;eririnering. Het ging hÍerbij om een be-
<er, rnielk twee- wed-strljd.en llu zijn ae--d:nnen (evt" d.rie bij gelijk spel). De eer-
sie match werd- gehouden in lTes en resul-
:eerd.e in een gelijk spe1. De volgend.e
z,;nd.ag zou de returyr. in Bi;ren word.en ge-
speeld-. Maar, aangezien NSC over een be-
;na.lde speler beschÍkte, F. Veenstra ge-
:eten, d-ie d.ie zondag niet mee zou kurrrren
spelen, }<rnlan 6én van d-e Nessemer bestui-rs-
l ed,en plotseling op zaterd.agnorgen bij dhr.
ie Jong aand::aven. ïn plaats van zond.ag
:rild.e hlj op zaterd.agrnid,d.ag tegen Geel;WÍt
zcetbal-len, dus rrvanmid-d.ag:rr. Dhr. d.e Jong
rzs hier natuurlijk rad.ikaal op teg;en, om-
Lzt àe rneeste Geel-Witters of rrin het
i.:oi zatenrr, of op het Oerd. waren, kortome
i-rr.ik aan het werk op zaterdag. Sovend.ien
-rzs het niet volgens afspraak. Àangezien
l-]"-r. d-e Jong zich niet liet overronpelen

=-ilg d.e NSCrer naar de vocrzi-tter varl
3ee1-Wit, d.ie echter wel toestemde. Deze'rl:atste nu gaf dhr. d-e Jong toch óe op-
iracht voor een elftal te zorgen. Nou,
iat elftal 1§,lam er dan; er speeld.e zelfs
esn zeeman in mee, Het resultaat spimk
'r:or zichc NSC kreeg d.e beker.
l.SC bleef niet lang bestaan" Àls tegen-
;tend-er bleef er dan eigenlljk niets an-
:ers over dan Holk:mo
I: d,e oorlogsjaren kreeg Geel-Wit eens
een uÍtnod,iglng van rfhet víestenfl. 14aar I ; o

hce noesten d.e Geel-Witters daar komen?
).rs stapte dh.r. d.e Jong naar d.e brirge-
-eester om een bon, welke hen yetrroeï zo11
i::nen verschaffen. De burgemeester zei
echterc rrAls sportlied.en zijnd.e kunnen ju1-
1ie toch r^re1 naar Holh-m lopen?tt nit was
-=i;uurhjk flauwel«rIe d-e Hollumers fit en
-:ee1-Wit moe na zotr!.wand.e1tocht. Ihr, d.e

Jcn6 ging d.aaros niet ueg en kreeg tenslot-
- toch een bon"
l,:< is d.h:. d.e Jong wel eerlS rrroi;rd.e1i$
:l: .le vuist geueest net d.e pastccr, on-
:zt ,leze bliv. niet er=^:.€ zt-g C-z.t een ka-
-::lieke ve=eei-j::; al-s Ge=l-rr'it re:.!'
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=:11-rln ging te voetballeno Omstanders
;-lsten soms niet wie het neest rod.e hocfd-
:zd,r-c1e pastocr of clhr. cle Jongn

-l.s scheirlsrechter heeft d-hr. c1e Jong ock-;:l ecns nj-nd.er leuke wed.strijd-en neege-
-':ktr zoals trvee wed.strijden waarin twee
'-=er een been werd- gebroken.
-veneens a1s grensrechter hoort hij het::lluner publiek nog zegilena Írd.eer kont
:zi verekte vintke heer anr.tt; orad.at hij d-e

-ensen daar steecls van dc lijn stuurd-en
lr:k is clhr" d"e Jong penning:eecstcr íle-
irecsto l{ij kon zich nog gocd herinneïen
iat, toen hij öcze fmktie overclroeg aan
:=n and.er, hij slechts 46 cent tekort had"
l:en wÍj vroeg;en of er vïceger ook kontri-
i:tie r^rerd- betaald, wist dhr. d.e Jong het
::-et mei;r zeker, maaï rnet:nd.e van ZrJ cent
:n later een stuiver in d.e weeko Een toe-
schouwer betaalde een kwartje. Hierbij
:.erteld.e d-hr. d-e Jcng een leuke anekdotes
lit i'Jes kwaia ienand. Buren inlopen en za1
iat er iets gaande was. Enfin d.eze per-
scon wilàe r,rel een lo,rartje betalen, naar
-cest d-an eerst van &hr" d"e Jcng weten
';"at d-at gehol achter een ba1 aan d-an we1
ieduid.cle 

"llct was er binnen het bestuur nocit. Hoe-
tel c1hr, c1e Jong een voorstand.er was rran
1at d.e jeugd. op het veld- geregeld- een
:alletje schopte, want tenslotte rrwie

:e jeugd heeft , heeft de toekonstrr, tua-
ren er enkelen d.íe clat ni.et r,rilclen, otl zo
:.et veld. te sparen.
f.aovo het Geel-Wit van tegenwoord.ig ligt
1e interesse rran dhr" de Jong necr rrop

::et veld zelfl?, wat uiteraard niet wi1

=e6'Cen dat clat rrroeger niet het geval was,
:rtegend.ee1. trIe cnttroeten hera nu altijd. op
iet veld. a1s een enthousiast toeschou-wero
=ij vindt het echter janner d-at Geel-Wit
:-i et kan beschikken over een echte trai-
:-er, zoclat nisschien het accent wat neer
::u kunnen word.en gelegd- op het technísche
;:erleelte, alhoewel het kond.itionele as-
::kt ook nie-b noet worden vergeten.
-reneens vinöt hij hei; jantirer d.at het
:rainingsveld. er zo slecht bij 1igt"
-=::r ja, rtwe r:oeten roeien raet c1c rie-
-er d-ie we hebbenrt"
l::oewel wij nog veel meer oveï vroeéIer

:r: nu te horen hebben gel<regen, eind-igen
ï: nli llre8ens gebrek airn rr-:-jlte. À1s laat-
::e willen ,r\re d-hïo d-e Jong' langs d"eze
;;3 d-an no€t eens hartelijk d-anken voor
: -= be::eid-wi11Íge ned.ewerking"
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HerzÍening: van een opnerking geplaatst
in K,Korrrer3 Àangezien d.eze krant later
is uitgekónen d.an wij zelf van plan wa-
ren, is cle opnerking betreffende r?het

tot nu toe ongeslagen GeeI- Wit 1"
niet meer terecht. Afgelopen zondag,

JO nover.rber, heeft Geel- WÍt tot ons
gfote verd.riet verloren vari Stiens.

Eet ged.rag' van d.e jrmioren aan boorcl:
Àangezien de leicling cle. klachten van
het bootpersoneel, betreffencle het
gedrag van cle jeu6o1, gedLurend.e d.e

overtocht van Àneland- naar llolwerd-
en terug, serieus nee:lt, overweegt
zij maatregelen te nerrien, zoals bjjv.
een speler één of neerd.e.re wed.strij-
clen ilbuitenspelr! te zetten"
Daaron ouclers d.ruk ó6k u d.e kind.eren
op het hart zich aarr boord. goed- te
geclragen. Iit orn te bevord.eren dat
teler:rstellingen word.en vocrkoileno

0pkonst op de trainigr vo,.ral- ged.u-

rend e d.e winterr'.raanclens

Ied-er jaar blijkt clat ged,urencle c1e

wi-ntermaand.en het bezoek aan de

trainingen sterk afneent (ge1c1t

nÍet voor ied.er e1fta1)o plensen,

ve::toon toch niet een dergelijke
instellÍng, en we1 on d.e volgend-e

reclenen g

- d.e opkomst va.n allen houd-t d.e

teangeest in sta,zrd.;

- bÍj geri:rge opkomst d.enl<t d.e trai-
ners ItIk ka"n mijn v-rije tijcl ook wel
nuttiger bested-enrr;

- het is bepaald_ geen stimulans voor
d.egenen d-ie wel aantwezig ziy-t
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d-at Jan Beijaard net zeven trainings-
jacks d,e kou trachtte te trotse-
ren trin d,e d.ug- outrr.

d.at d"e spelers van Geel- ÏIit 2 een

keeper tt*an Jly jaar niet kond-cn pas-

À L f a .

Ea-r-cr

d.at bovengenoend elftal f6 noveilber

een gezel,t-ig' reisje naar Holwerd-

heeft gcnaakt.

-0EcEoCI

d"at het ninÍ- voetbal in d.e Soeg een

groot succes is.
-r-c-o-

dat we daa.r een volgend.e kecr op terug
kortcn.

-o_o_oo

dat een teef een d.arneshond.je is"

-a-a-a-

d-at Jelte net fir:ts en aI d-e sloot in
reed.

-a-t_c-

d-at Roel en tr'rans het af laten weten.

-c-o-r-

d,at Jan ïlpr:,ing nu oolc a] d-okters- as-
sistent j-s 

"

-c-o-e-

d,at voetball-en soias is te vergelijl.:c:r

met kanlbalisme.
_c-o-o-

d.at ied"er het zijne claar ilaar van noet

clenken.

oooooo-

d.at er voetbal1ers zijr-l d"ie het vcrschil
niet .,,ieten tussen links en rechts.

_o..o-o_

d.at ons trainingsveld nog riel ecns d,e

roC-igc vcrïas-Ín.-c:: cp k:.:- 1:-re:=2"

_o-o-o"
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