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Aan- of aftraken

f\:ssen d.e kerstkrefisen en d.e oliebollen
dcnr is er nisschien even tijcl on enkele

zaken te overwegen d-ie het afgelopen jaar
onvo1d..--end.e aand4cht hebben gekregen en

clie in l)16 vart zo 6iroot belang kïnnen

worden, dat ze c1e voetbalsport op ons

eiland, - in gtmstige of ongrurstige zin -
kunnen beïnvloeden.

laar is a]lereerst het scheiclsrechters-
probleen. Van de B scheid-srechters die

) jaar geleden hu:r d,iplor:a behaalclen, zijn

er ncE raaar d.rie officieel in functie,
t.w" li. Ruysh, Tj. Visser en S. rle Jong"

In een ccnpetitieweekencl worden er genid,-

del,L 6 wed-strijclen gcspeclit, zodat het geen

betoog behoeft, clat hier van een ernstig
tekort sprake is. '

Verrrlgens het traÍ:rersprobleei,ro Na ruiil
J jaar ccnpetitievoetbal is er op Anela:rd"

nog steecls Eeen traÍner werkzaan d.ie oi-.k

naar de geringste opleidLing heeft gevo1gd,,

laat sta:,n enige bevoegdheid, bezit, uit-
gezond.erd J. Veenstra, jeugcltrainer rran

A-r.ie1and.ia" Dit cloet niets af aarr c1e waar-

d.eri:rg d.ie nen r:rcet hebben vooï cle huid.i-
ge trainers, integcnd-eel, ze werken hard,
r+eten hun spelers te stinuleren en kunnen

trots zrjn op d,e resultaten, Ilaar we kffinen

niet blijven rekenen op d,e toe6:eeflijkheid.

r.an d.e lCf\E wat betreft de verplichting
tot het aanstellen rraJ: bevce.'d.e trajle-rs
er ríre trcgen niei tevreíel zii :ver hei
pell ,zer: 'rs .r:etbal r z:L--; :-je: a.?:. alrs

m5,ryÏ0LtNAÀq
hef

Ft*}e j*er ge*P*nd

fpus§b

*#
r"''--s"w-

i+.I;"-ï,::lÉ L i: r :# r H

r{
eï

i
I
3

í

r

fr

I

!
§

È

E



Hfittei[ËC*
ÈË j-; 4 Íi

YCOC;

:'lríuhiÉ'}*l:i

Cfii Rtot)§SW€qK

:iïffiÀrut}tdfl:ff Í' F§[Ë * &ffif,'Lfq$§ àel;?fi?3

vocrwaarclen tot spelverbeteri:rg is vcfà:--'.

Ie oplossing van beicle, hierboven gesigna:

l-eercle problenen moet, àuLkt r:e, in d'ezelf-

d-e richting worclen gezccht. We beschildcen

langzancrhand over een 3r'rep van oud'ere

(boven d.e d-erig), ervaren spelers e die,

zo ze nog in het ee::ste elftal spelen,

bin:ten afzienbare tijd- hun plaats aarr een

jcngere clubrlakker zullen uoeten afstaan'

Hoe aantrekl:-elijk en belangrijk het ook is
or: in een lager elftal te spelen, d'e ver-

eniging lian veel meer van hun kund'e eo err-

thousiasr,ie profiteren, a1s ze zich als

scheiclsrechter of (3eu3Ö)trainer gaan in-
n a1-l aa

Àan de ]:esturen van AnelanÖia en Geel Wit

óe taak oi:r in overleg met cle 10'I\IB te konen

tot het organisererl Yan scheidsrechters-,

spelleiclers- en/of traÍnerscursussen op

Aoeland., want het volglen van clergelilke

cllJÍsussen op het vastelancl stuit op onover'

koi:relijke bezwa,reno À11een zo kururen onze

voetbalvereni5lingen ten vo1le blijven nee-

tellen in c1e millB"

De ontwikkeling van het voetbal gaat c1o-rr,

zowel in c-Le breeclte als in de cliepte; we

rlo$en Öe boot niet riiissen.
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Het trieed-e en d,e tweed-e klasse

Ie 2e klasse; in d-ie klasse speelt
Geel:\,r/it 2 nu al vele jaren" Zóveel,
d.at alleen Koosje (u weet wele van de
korner) het nog bij kan houd.en.
Telkens haald,en ze net niet d.e eerste
plaats. Ond.ergetekend-en vonclen d,it een
zeer merkwaard,ig verschijnsel , en ze vïoe-
gen zícTt aí hoe clit nou kl,ramo Waarom was
d-e samenwerking op d.e belangrijke momenten
telkens net niet goecl genoeg? Ond.erge-
tekenclen besloten het eens te vragen
aem Geel- I^lit 2 zel.f 

"fot onze grote verbazilg kregen r^re ten
antwoord. d.at ze het l'rel grappig vond.en,
a} d-ie tweeën. trWe zijn een tweed,e elfta1
in een tr.reed.e klasse, dus r^laarom d.an ook
maar níet een tweed.e plaats? Daarora heb-
ben we nu en d.an ook onenigheid-. Als.we
d-at noqit eens hadclen, zoud.en wer ond.at
we zo ln goed-e ploeg hebben, tefkens eer-
ste word"en i:r plaats van tweeclere, aldus
Geel-WÍt 2.
0h, ohr.wat dom gerecleneerd- van clat
tr^ieede, heh? l,laar enfin, we hebben hen
tenslotte, zij het inet veel moeíte, toch
kr:rirren overtuÍgen dat eerste uord"en veel
leuker is en d.at ze d-e Geel: Wit- aan-
hangers d"aar ook een plezieï mee d.oenn
Zo, hiermee is d.at probleem ool< weer uit
d.e voetbalwereld geholpenr en wij, onder-
getekenden, hebben onze goed.e d-aad rrooï
het jaar weer ged.aan.
Er nu kan ied.ereen zien hoe Geel- \t{it',Z
in d.it nieuwe jaar, eend.rachtig saten-
werkend, zonder op elkaer te mopperen en
te scheld.en, kampíoen wordt, heh Geel-
rJit 2?
Beter laat dan nooit (aulletzinnig):

Roel Spíjker (tekeningen) en
Frans Kooiker (tetrst)"
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Johan Metz is d.it jaar d.e enige elf-
talleid-er d"i-e zowel heeft gefloten

a1s gescoord (voor het {e).

De senioren hebben nu precies 100

goals bljeen gescoorcl. De jubileum-

treffer kwam op rulan van Sart l{ole-

GEEï- hl-IT t halve::r^rege (r* g koopetitie-
wed.strijden).
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1. SP = speler
Hlf = hele wed.strijd.

IG = ingevallen
UG = uitgevallen
T0T= totaal

- De drie d.ie all-e ! wedstrijd"en voluit
hebben gespeeld., hebben d-it gedaan

op een vaste Plaats in het elftal.

- Barend Kooi-§er is alle wed-strijd-en

aarrvoerd.er geweest,

- Geel- wit t heeft nog geen penalti.es

vdór of tegen gehad"

- Topscorers c Rud.olf Metz 5

Ja"n de Jong t
Piet Koorker 2

Tjeerd de Jong 1

Bart l'lolenaar 1

Jos Br.rltd 1

- Ira op 66n na aIle wed-strijd-en is het

4-T? systeem toegePast. Tegen DTn

bei" 4-4-2- systeem.

- Geel- rit heeft nog geen offici§le
ra,rso-hrrrin-íelr) q lof toetin(en)

_)
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SP IflÀI

D de Jong 9

tÍ de Jong 9

B Koojker 9

D Beijaard. B

J de Jong B

R Metz 7

I de Jong 7

0 Brcruwer 7

B Molenaar 6

P Brouwer 6

J BeÍjaard 1

P Kociker 4

U Brouwer 1

J Bulté 1
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1. J. Smid.

2, R.Teuben

1. WnBrouwer

4, G" l4etz

5, Th. Oud.

6, R, Metz

7. J. l{etz

Bo R" Nienhuis

9. Y. de Jong

10. J"i(ienstra
11. H. d-e Jong

12" N. 0ud.

49 " R.31oera
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Voor onze laatste clubkrant van àit
jàar hebben we Willem en Antje }'lolenaar

3psàro"Ïrto Beiden zln zeer nauw bij het

"íilg"t""ren 
betrokken: Will-era op het

veld- en Antje -i-n de kantine"
0p àe vraage naar aa'nleid"ing waar\ran

lrtitt** ae zitveren I0\YB- speld" heeft
gekregen, antrvoorcldLe hij tot onze ver-
i"rufi aàt nii Öat eigenliilc niet precies
,i*t."Witlern is voor de oorlog geclurend"e

""lrt- 
jaar aktief geweest in het bestuur

a1s pànningraeester; d-at was volgens hem

í-aà tijd. óat À.Ï'teiz voorzitter: en S'c1e

ío"à "*Ë"eta::is 
was. Ook was hlj in la-

tà"E ti:a kaartjesverkoper tijilens d"e

sportwàken d-ie hier zomers werd-en geor-
ganiseerd..
iii ,li" tÍjc1 als peruri::gr:reester- herinner-
d-e Wiilem z::Lt nog dat hij een keer l;en

rekeningetje krecg van dhr' Wagenaart

ioy.bo lret een busrit van Geel- wit naar

tràirrr*, T an f22, !o en d"aar stond op e

ttbusrit + wachtenrr.
Hj-erna maakten we een enorne sprong l.-n

de tijÖ, nf . naar 1972, Vanaf die tiid
,i:" iïiir"r'-r en Antie salren aan de club
vérbond.en" Geel- Wit voetbald.e in d-at

jaar op het gelegenheiÓsveld achter
Ë. Brolr"r ià gu;en en Àntje verzorgde
d-e thee in d-e schuur van Ys OuÖ' Voor-

al voor haar was het een gËote staP'

want ze was een fanatiek supportster van

Geel- Wit, naar docr het werk wat ze

rp-ri"r. nàr,r mist ze een gtroo! ged-ee1te

"à.rr 
a" r+eclstrijd. Antje verteld-e àat er

Soor een sigaret in cl-e schr-rur eens eerj

beglnr:end brand-je ontstaan was'
tcEn Ceet- wit óverstapte naar de nieu-

'*-e velclen tussen lies en Buren gingen

*itt"o, en Antje mee en sinils kort be-
heren ze ook Óe kantine' I'Iet zou het

noriste zi,in a1s 1ali1lera een vaste baan

l5 C""f- fit zou krijgen, ua'ar dal zal
*iti;a riel een wens b1!jven'
;;-Ë; .rrorgt 'rYinÓt u dat uitbreidj:rs
var: het bestaarrde clubgebouw wenselijl"
; 
=iir--r:rt*ocrd-d,e 

Àntjer t?l,vam leer
t=.Ltu*a, 'dat het er veel te i<lei-n ist
-\.ooral als er .^'--.ea 'reistrij'1en cp heti
,.tti" ti3esi;iP be;r:::e: is ::ai ha"ast
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lille:i snijclt nog hct bron- en fietser-'-
;robleen aar" i-Iet zou wenselijk zrjn Ji':,
:r rekl .en zoo.d-en kolien; het tegel';a::)3:.
-s vaah bezet en Antje noet d-an net d-e

rir.ee .J.oor d-c nocl.,l"ero crlll cloe solts ge-
i,rcon d-ienst a1s survS;}Ierend. agenttr"
:.Ld.us Wi1-'l-en"
jok zouclen Ce supporters, vooral de
jongeren, d-e papie::tjes en 'l:ekertjes
:.recr in c1c bak,,.en nocten -;o:ien.
Cnclanks d"e i,rat bekrorapen ruilte hecf"l;

^ntje veel ,olezier in hzlar t"erk. [Ïl
lcor vaak d.e besprekingen van cle trai-'
iers net c1e -,'oetba11ers, 'rocr c1e ttecl-
strijd- en in d"e rust, en het nakaarten
na ecn weclstrijd. is sons reuze gezcllig!?.
:iet d-u-L;rt vaak zolang clat I,rlí11era soep
neebrenilt, zod-at Àntje tussen ile be-
lrijven c1-oor ook nog even aan haa- zel--[
l;an d-enken.
--.a.vn .-Lc vral',,-'s t?l'ia',al<t u- wel eens ';a-';
Ieulcs rieeer, .r"rt"ld" ze het vol,1;eniie:
Ien Fries pratencl voetbal-l-ertje vrcc,-l
naar rrha jó ek in fleske poeiemolke
íoar ::r;rrr. Àntje wist eerst niet wat
:tet was, naar be,3recp later Cat het
:l:ocolaclenelk lroest zi.jr:.
ien paar jaar ;;elei-cn was het tlreede
elftal haar favoriet, naaï nu r:raalct ze
,:een onclcrscheirl r.leero Ooh zie-b ze ïlos
zel-C,en een l+ed-st::{jcr'; vaak t*e} een ge-
j-eel-te, íiaar: ilan noet ze 1,íeer snel in
lri'l hnl. io zil:r, rrEn alS ik àan i,,recr n,iar-rs q rrva-ue ëroi-f,e

::irinen ga, clan valt er neestal- een cl"oel -

:iintl?.
-Is r,rij d.e faiail j e l{lol,enaar vragen cf
- ii - ^f a ^ - 1- ^t--; r-f i,r Ol,-t :f Cft Z'',1 ._.i -
-' LY!L IiUr! LL,-UI--

-,;eest, ant',,^loorclt i;ii-l-l ell ontkennencl.
-'ntje cla:,rentegen j:e;ft r-tet veel- verl-e
-.et iloel van d-e: hand.belclub cl_e Schall:cn
-ièrded-igc1" Vooral de r,'rerlstrrjcien te-ell
--:11r-ur herirrneróe ze zích no6 gced-.

--:cit heeft l-Io1-l-ur,t gewonnen verteli'e
--':tje ons en ze heeft claar bijna nooít
;el cloelp'unt toegelaten. Ze haclden geen
-rai-ner, :-,iaar r1e spelregels kenclen ze
:'=1 goed-. Beiclen weten 7'e noi: d.at er
..-'bijd- veel p-rbliek kwan, zelfs uit
iiii-.m, en volgens líi}len iilaron.d,e roil*
-=s nog niet zo kort als heclenteniLagc"
--.< is 1-\ntje i^rel ecrrs op c1e vuisi 5c-";::;t; ze ging niet voor een tegens-'-"
.*-er: uit de weg.
--a nog ecn tijcLje lezellii; orrcr al1es c r

.-:-.' r.;at te hebben nagepraat nalaen ,,'i:j

-:-:i=r ia, kzeg-iirg afscheiC rrau l/illen
*+;^ --^'l 

^,-^^..:-- --.LJs r!. +Y1 -a-1 .
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Stand.en Geel- U5.t senj.oren (Zf- n- t757

{e k'las A fÈÍfB.afcl. NoorcL

Geel- rrit 10 6 I 1 t5 +5- 7Stiens 10 6 z z t4 le- g
tr'raneker 10 6 0 4 lZ 19- B
r,rKr r2g 10 5 2 1 t2 1r- B
Daeonrijp 10 4 4 2 72 S- 6
D{E g 2 4 3 B 6-a
kX4crÉ1de,n101541 6-tl
St.Ànna 10 2 r 5 7 4-LZI.rzS 9225 6 g-10
Ierrg,reerl0 116j5-W

res. 2e klas C afd. tr"riesland

R.Sergun J 11 10 1 0 21 44-1:0Geel-ldit2 12 9 2l20 ]5-t}
TE'S 2 a2golLB4g-L2
Drachten5 11 5 3 1 L1 23-16
FTC 4
llarga 2
ONB 

'

tt t É, D 17 21_12r! :: ) c L)

i) A 1 tr 'tx 1-t_21v r ) t) at-LI

115A610t5-21
it,.::;t:er-[ 11 4 O 7 I 2C-Z(,
Zi,',:.-...'cst,4 II 3 2 6 e n-27
rr;.t:'.;. 1 LZ 3 2 7 8 L\-ZT
F::Í;ia5 71 2 011 4 L3-t3
Iriesl. zf 11 1 0 10 Z 6-j7

Je itlas D afd.. Frioslaiitl
L'r+ariLen 7 71 10 3 A 25 4E-L2
R.Bergun{ 10 7 1 2 15 3Z-LL
Houtigeh""{ 11 5 3 ,s L1 27-Lí)
Geel-Wit 3 72 6 L. 5 t3 2g_31
ri.ireland_ia 2 10 6, 0 t_ L2 2T^2L
B,.r.itcn]1 172 5 L 6 rt Z1-1A
Oerterpl 12 4 3 5 11 22-3L
Draichten6 fO 12 j e U-L9D,cklcr-im{ 9 L 0 3 2 tt-j/
lloodGeelJ11 1 010 2 LO-I,Z

zfe klas ll afC.. Frieslan,r
i,rt{ t2gf4 t2 7 3 2 t7 10-72R"Ber.1m5l,2 B 0 4l6 4A-22
Geel-Wit 1e 10 7 t 2 t5 21-10
Friesl"7 g 6 Z L It, 16-tj
Dei'Iàlclen212 6 2 4 ttr 25-ZO
lok;n;ir 5 9 5 2 2 72 3C-'7
Trlmw. z| l-0 rl 4 2 tZ 15-10
iricator9 14 5 f B 1] ,+l.tr2
Kollu,l2 17. 1; I 6 9 2a-25
FVC 7 113l-77L5-26
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Friesl,B 9 0 I B -I 9-!,L
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z iina tJt! a
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d.at Jaap en lirk, bd]<end. van d-e FC

Knud-cle, in Geel- Wit 2 spelen.
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d-at lL1 ook wecr boven water is gekor:en.

clat Bertus ztjn d.ebuut a1s grensrechter
heeft genaakt.
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d.at d.it riet h.chteffekten gepaard. is
gegaanc
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ilat er bargjes bestaan r:et ond.erkinnen
en blubberbiriken.

rln * c1e grensrechter van St. rtnna zich
niet de volle !0 i:inuten staand.e

}<on houclenr bij cle inzet van een

sprint verkoos hij het zacihte gïas.
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zlh.
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