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nr. 4

Een rrstichtel!ftn sttÈje

Hry#tuffiMeeffi
het

hela jaar geepand

Toen Jan Eppilg rle op d,e langza.aerhand.
vertrouwd.e wijze - met enigszins sc?n:]d-
bewust gezicht en r::lterst somber stem_
geluid - vroeg of Ík een sà;kje, dat
ook best een stuk mocht zijn, kon schrij_
rren yoor d.e clubkrant, heb ik met meer
d,an gebn:.ikelijke gretigheid toegestemd.
Het komt namelift nog a1 eens voor d.at
de bereÍdheid. tot schrijven groter is
d.an het enthousiasme, omd.at d,e stof niet
altijd. voor de hand. 1igt, tenminste niet
de interessante stof, Eh. ik ben nu een_
maal geen n{jver statisticus à la Koossie,
d.ie onve:rooeibaar de ene ranglijst na d.e
and.er uit zijn mouw tovert en geen enkele
moej.te schijnt te hebben om maandelijks
zíjn pagj:ra (of meer) vo1 te krijgen.
nle Stichti_ng Sportvoorzieningen Ame_
ITd", ten gemeentehrrize iovoà. bepaald.e
rekeningen ook we1 ftle Natte Stichting'r
geheten j_s een zo veelbesproken ond.er_
weïp, d.at het tijd, wordt d.at er, maar
d.a,n we1 j:r alle openhartigheid.; ook eens
wat over geschreven word.t. nat d.it ge_
beurt door een 1id, van het illuster ge_
zelschap roept m_isschien twijfels op aan
de onpartijd.igheid. van het betoog, naar
d.aar staat tegenover, fut tret iààer vrjjstaat de schríjveï op zijn vÍngers te tik_
ken, maar dan wel graag in d.À yolan van
een artíkel jn het volgencle clubbIad.,
zod.at Jan en ïd.s hrrn redactíonele gewe_
ten niet hoeven te kwellen met zeliver_
wijt over d.e a1 te beperkte oorsprong
van de hoofdartikelen.
Y"t- d: Stichting de laatste víjf jaar,
dankzij een gelukkige samenw"=È:og mei
d.e gemeentelijke en provincÍale overheid.,tot stand. heeft gebracht, kan hier onbe_
sproken bl{jven. Ï,of en kritíek vi.elen
:?s t= dee1, eyt zo hoort het ook, AmenlZinvoller is het de plaruren voox d.e naas_te toekomst onder de loep te nemen en
we1 net name d-ie waarbij C,eel l.Jit nauw isbetrokken. Die voor d.e aanleg varr eeo v€]3_
antrsoord-e oefenaccomodetie ór: ,roor d.erritlreiij::6: va:1 de kleed-ielege*,eií en
1e k*.tine z1p_ :iz€erlaet rc,::i e:: hz.c!:te::
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Het ziet er naer uit dat zi-eh hie: gee:
e-nstige problemen zu11en voordoen, a1
bl-ijft het de lffaag hoe het half- verhÉràe
gedeelte van het oefenveld zich zal hou-
d.en bij intensief gebmik tÍjd.ens period.er,
met veel regenval, zoals we d.e laatste
wi::ters beleveno Ie uitbreid.ing van d.e
kantine kurrnen we met omrerdeeld. gunsti-
ge verhiachtingen tegenoet zíen" De Geel
Wit- spelers hoeven dan jr: d.e rust niet
tussen d.e supporters van d.e tegenstand.er
door te scharrelen en de oprechte sport-
liefhebber kan rnet een ge:rust ?lr,.rt zigt
elfta1 vanaf d-e lijn aanraoed.igen i:r d.e

wetenschap d-at d.e rtsupportersr? d-ie zich
aarr. een bierfiesje moeten vasthouden
hie:rroor nu alle :ruj.nte en geleger:heid.
hebben i.n d.e kantine.
Maar bouwen en uitbreiden zijn niet de
enj-ge taken waarrrooï o-e S11sh1ing zích
ziet gesteld,. Het ond.erhoud van d.e speel*
veld.en vraagt blijvend.e aandacht en bin-
nen het Stichtingsbestuur zljn hierrnee,
op voorstel van voorzitter Jaap Klaassenn
dhro fheo Metz en ondergetekend.e belast"
trr de lange en d-roge zomer wan L975
heeft de zorg voor d.e terrej-nen in be-
paald.e Geel Wit- kringen en d.aarbu-iten
geleid. tot enig ongenoegen. Iat kuam oua^
tot uiting in een artikel in paniekerige
stjjl in Tanjaf s Arneland.er. Met aIle res*'
pect voor he".; streven om Ameland-ers en
toeristen in het vakantiesei-zoen een aan.*
ta1 slantrekkelffie wed-strijden voo:: te
schotelen, noet wat het zwaarste j-s in
fi:rancÍëe1 en sportief opzicht toch het
zr,uaarste wegen. En het lijd.t n"i. geen
twijfel C.at d"it d.e cond"itie van de speel-
velden is. Ie Stichting zal d.an ook on-
verkort vasthoud.en aan een sluitingster*
nijn va"n ti.*ee maand.en, temeer ond,at het
and.ers voor d.e leiàing van Gemeentewer.-
ken en d.e werklui van d.e G"Sn!tr. onmoge-
lijk is d.e nod-ige herstelwerkzaamhed.en
aan d-e grasmat te verrichteno lrfe nogen
ons gelukkig prijzen d.at het onderhouds-
werk, dankzij d.e bereidwilligheid van met
name d.e heren S"Baad"jes en P.Ynsenr op
deze basis kan worden verríeht en hle
moeten yan onze kan* al}es doen om d.e

g:oed.e samenwerkirrg met genoemd.e ins*an-
ties te stabiliseren.
We1 kan erover ged"acht en gepraat word.en
of het werk niet zo is i-n te d"elen d.at
niet beide velden tegelijk gesloten ziin,
naar ook da"n zijn begrip en med.ewerki:rg
rrarr d.e zijd.e va,n Geel I*Iit, err dol^I,z o van
a1le Ied.en onontbeerlijk. Daarom zou ik
ied.er d-e volgend.e purrten j:r ernstige o-
verueging wj.llen gerren (hekias kont
hier d.e schoolmeester i,reer on d-e hoek
Kr.JKenl 3

a. Eet is van bera:5, àat het re1à det
ir Àe c'I anlr*qte ei>,at -;e-{ra:'i^*- i ^n-
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het hooftlvqld, zoveel nogel!ft ontzien
wqriLtr. laat daav dus alleen het ee:r
ste elftal op speleno

IIet - meestal 3-angdurig - Íntrappen
voor d.e doelen is volstrekt u:it clen
bozeo Gebmik daa:rroor het oefenveld.
of de hoeken van d.e spee1ve1d.en.

I,,Ied"strijd.en of toerncoien in de peqi-
ode rran meÍ tot en net augustrrs noe-
ten in narlw overleg net d.e Stiehting
Sportvoorzieningen Aoelancl worden
vastgestelo.

Weet ier:and. alternatieve oplossj.ngen,
klira clan ín d.e pen, De clubhentred.actie
zal een artikel- over d,it ond"erwerp Ín
d.a.nlc aanvaard.en en met graagte publice-
rene
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zori*g 1 februaris
Geel WÍt { - Friesland.,B

Zaterdag J februarir
Geel WÍt E - Holwerd B

Geel Wit 2C - E:.itenpost 20

Zondag B februaris
Geel Wit 2 - Bèrgun.J

Doki<ur: { - GeeL i,fit 5

Geel Wit { - Nicator 9

?riesland. A - Geel Wit A
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vtrri,

probleenpjes thuis,
cp het veld- of op
straat, ?rBanaratt

wee* altijd" raad-.

À1 enkele jaren sta ik echter opr non-
actíef. }'Iu wil jk graag weer gaan spe-
1en, naar ik begrrjp ook wel d.at ik niet
neer j-n het 1e, 2e, Je of {e nee ka.n

spelen, wamt d-aarvoor ziln toch spelers
genoeg (t). n, voor d.e junioren kon j-k

ook niet neer in aan:rerkÍng" Wat noet
ik d"oen?

Willenpie

Beste Willenpie,

Je hebt het goed. begrepen, het 1e, 2e,

Je en 4e ztyt vo1, en zo ook d.e jr.mioren-
teai::s. Ik Ëaad, jo aan weer net als vroe-
ger te beginnen, en wel ín het klei:r"
Ga nj:rÍvoetballeno cf d,oe aan tafel-
voetbal" Beste WillenpÍe, twee kansen,
benut zel

groetjes, Bartarta,
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zLJn.
l"r. l{Lenatra

c-entttlr

CIUÏÍ{h'Eff S'

f{85 * AmELAIiB

.ïËL: 21 0 3 ,4
{

r'l

w

IK [.[ftr

JIt r§8Í

zIl E[et

Bil1y Ball a1s keeper
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1(,811U 4.1- 6
11 7, a 4 L4 17-ïBg 5 t 1 1r_ 22-L1

Ír ( .. z 1r. 1^_ 1A9 ) \' ) rv ru- ral') 4 2 T 10 20-17
11 1 lr 4 10 L"Í,- 17
g 2 \ (, , t1-10

11 C 110 I 6-5c.1

g{!, 14lí44-7
^ 

a t/,)i.:C1Ib59-I
10 , t 41r- 3E-27
7 4 1 2 g 21-75
7 4 a 1 b 23-\4
7 2 0 5 4 7-27

10 l- o g 2 8-59
9 C 1 il 1 B-51

Dokkr:n
SClI

Stand.a Gee1. Yit .ir:niorqq_(fg- f- t7g)

Jmioren A pron. klas A

GeeI Yit 12 B 2 2 lB 20- 11
Earl-ing€a3 11 7 2 2 16 21- 11

Boorl. GeeJ- l2 4 4 4 12 1;6-.:-U
Zuaagwest. 10 5 1 4 11 14- 11
:,_
ï - - --.--

11 5 I 5 L\ 2E-ï5
10 4 2 4 10 L6-20

olE 10 3 a 6 7 L1-2L
Eoutigehage 11 2 2 7 6 74-50
R. Bergrm Ltr 2 0 11 4 ]-0- 19

Ji.rnioren Blafd. n

3roekster 3
1o e.'1 1^I:' .{-

3e Quick n
I{ol-lrerd-
?-.i --.-. l].^..^
-a!u\-g uL,vi)

Rcpta RoyL

itmioren C- 1 groep !
Anjurt
Ropta Boys
Geel Wit
m0D
0ostergo
Wardy
ï{arzum
;lneland-ia

Junioren C- 2 g::';.:t 2C

gB1ot749-6
3tritenpostlC7r0U,i.l-7
Koll-un L1 6 I 4 15 22-La
Ee Quick 10 5 3 2 71 Ja- LC
Brcekster B 10 1 l, 1 \A 20- L4
Geelwit 9 i t 5 7 t2-18
Lrckrrrr:1 Ll L 4 6 6 l.2-79
rn.iu: 10 L 2 I l, 7- 11
PrieseBcys 9 a 1 B 1 5-6L

Pui:ilj en lt groep JZ

Geel Wit 11 10 CI 1 t0 50- 8
i$oorclbergu: LZ 8 2 2 18 ,1,5- 77
Friese 3o1's 11 (, 1 l, L3 2?- 25
De Ia.uircrr 11 4 5 1 Lj 22- L7
vlr)n 11 1 2 6 a 14-2=,
Kol'.,:ri2 Al 2 2 7 6 5-21
Oos"Lergc 11 L 4 6 5 9-2,
iloli,rerd A2 I 4 7 6 *17
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lsrscgr-e-gq per 18 jamrari.

e1fta1 doelpr.rnten

1. J.Snid pup À lj
2. Ro[euben pup A Lj
Jo W.Brouwer lC lZ
{. G"Metz LC lO

5. [h.Oud. 2 10

bn H.lvletz 1 9

f,, A. Metz Z g

B. H..ITienhiris J 9

9, J,Nletz 1 "Í

10..].d.e Jong h 6

11oYs de Jong 2 6

12,Itr, Oud pup À 6
otoatooo§ooooo

6J-,R.B1oem A 1 (e.d.)

- Geel" WÍt 1 is tot nu toe d,e enige
club d.ie }ronrijp op eigen veId, d_it

seizoen heeft lcr:rnen yerslaan"

- Geel Wít 1 en koploper leeuwarden J
zjjn de enige clubs d.ie tot nu toe
Bo Sergun {- op eigen veld- puriten

hebben weten af i;e snoepeno

- Geel- l,fit 1, 2, 4, B en pup A ziyt
thrris nog steed.s ongeslageno

Eet een en ander

Zaterdag tweeëntwj:rtig novenber j.1.
rebben we het duid-eIijk kunnen zienc
een wed-strijd- tussen Ned.erland- en ïta1ië,
louter en a1leen gebaseerd- op resultaat.
Ien d.ue1 on niet gauw neer te vergeten,
cndat hier zeer duidelijk ín naar voren
<wan d.at d,e spelsituatie ond.ergeschi-kt
'das aarr. het resultaat,, iotr)oyo omgekeerd..
Eigenlijk is d.eze gang van zaken i:r ie-
tere sportaktiviteit binnen konpetÍtie-
verband. te bespeuren, hoewel gelukkig
-'raak nÍnd.er duio.elilk als in het genoemd.e
voorbeeld". Een gezond,e zaak? Ja en neeo
Ft antwoord rrjatt betekent in zekere
zin een afbreuk aan het d.oel van het
sportief bezlg zijn op zíche het bel-even
ervan d.oor t?speelstr bezig te zi]n, kortoms
spelbeleving, wat alleen tot zijn recht
kont d.oor d.e spelsituatie centraal te
stelIen, i"1;oyo het resultaat. Dit khJrkt
:iatuurlijk verd-raaid. aard.íg in d,e oren,
::aer waarom spelen we d.an iri konpetitie-
verband.?, hi-erd-oor word.en we toch ge-
lwongen op resultaat te spelen?, tuee
terecht gesteld-e lrragen d.ie nij d.wingen
te zeggens ttjnderd-aad. je hebt gelijke,.
Echter we rrogen moío beslist niet a'i l-een
het resultaat op d,e voorgrond- pI-aatsen

=et al zijn negatieve bijkon:stighed.eÍr zo-
a1s agressÍe, spelverruwing en egoïsne"
Cok het ltspeelsrr hezíg zdln noet een be-
langrffie plaats inriemen, hoe belachelijk
Lit in eerste instantie ook moge klinken.
n< geloof dat een ied.er d.ie sport beoe-
fent d.aar goed. van d-oord"rongen moet zijn"
l.og extrener gesteld.s ontbreekt ten aan-
zien van sportbeoefening d,it aspekt bj:l-
::en je persoonlíjkheid,, d.an ben je be-
slíst niet geschikt voor een teamsport
a1s voetbalo Bovend-ien heeft het pa:e-
i;ijtje voethal iroor een groot gedeelte
een ontspar:nend"e fr:rnktie 

".3ngetwijfeld. is het bovenstaamd.e zeer
eenzijd-Íg i4reergegeven, rfaar ik ben toch
-ran nening dat een voetballer net een
:ezonde geest zowel d.e spelsÍti;atie als
::et resultaat tijd.ens het beoofenen van
zrjn favoriete sport cluid.elffi voor ogen
Leeft, en weI in positief opzicht. 0f
--iet sons?

n. BeijaarC
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Sportkeuringe nooclzaal<

Zoals iedereen weet .is het beoefener
van sport een belangrijl<e zaak voor de
flens, zowel voor jong als oud., Àctior=
lichaamsbewegi:rg is voor c1e mens van:
tegenwoorrli.g onon-bbeerlijk, en mcet
d-aarom als positief t^rord-en gezienu
De sportbeoefening :i.s d-aarvan een heel
bela.ngrijk oi:d-erd-eei" Ech-ler on d-eze

spori;beoeíening zo goed rirogelijk te
kunnen C.oen is een gezond.e lichaneliik-
heid nood-zakelijk"
Een van de belangrijkste nornen vooï
elke sportbeoefenaar Ís d.at hij of zii
zLeTt, alvorens net d.e sport te begin*'
nen, ned.isch laat onclerzoeken en dat
hij of zij zLch gedurende c1e tijd van
actief sportbeoefenen period-iek ge..
nee skurrdi g -l aa'l ond-erzoekelt o

Íele orgaàisatj,es (o"a, de I0fir§) stellen
een ned.ische keuring d.aaron ook ver-
plicht"
Toen Geel Wi-l; enkel-e jaren geleden voor
het eerst d"e kompetÍtie inging was de
reuring een van d-e punten waar iets aan
ged,aan noest worden, In 797L werd. het
br;reau neclische sp,rrtkeuring ui'l d"e

grond- gestampt net als d-oel d"e sport-
<euring centraal 'be regelen" ne pl.aaï*
sel-ijke huisartsen ind-ertijd, Jansma en
Straatsna, wuïd.en bereid. gevond"en d.e

<euringen te ve;richten, ïn hetzelfd"e
jaar werd-en d.e eerste voetbalkeuríngen
verricht en4 or11 alleen reaar bij onze ej--
gen vereniging te biiiven, er werd.en toen
f! personen gekei.L:rd-.
locr d.e snel.le aaïl.was van elfta11en bij
3ee1 Wit noesten ín 7972 en 173 uiter*
aard- weer nieuwe ke'.:.ringen plaats vind.en"
ieze keer was het ciokte:: Meijer d-ie het
-ed.isch ged"eelte voor zijn reken.ilg nar:,
le u-itslagen -waren op enkeie na alle-
=a1 positief" Hierna kr,.ran er een klei-
-e pauze rn d-e keuringen" Ifaaro zoals
z1 eerd.er is verrnelcl, het is van het
==cotste belang d,a-c bij langd.urig actíef
zjo jn àe sport opnieuw een keuring
-cet plaats vj:nd,en,
li:asi een aantai nieu"we jonge spelers
zrjn ook àe oud-eren r"an i-pJ1 weeï ircor

=en groot ged.eeite gekeurd, zoclat d-i-e

zich weer vrij r,;-stÍg in d-e strijd- kunnen
.;Eïreno nit gebeurC-e i-n november door
1;rter Hofrian.
iai Geel hlit nei ziin negen elftallen be-
:left kan thans nedeged-eeld r,rorden Óat
1= verenieine L54 geker:ràe spelers telit
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tel,: 221,2

LIf,SIETISTET:

UER}EIIZIilGEÍ*:

TRIIISPBRTET$ :

YCCA:

Hig*H**Llrv

degatíJks ?x per dapvr. Gron$,ngsrr*tte}Hsrd
Lequusrden+Atrn*land

dcor hqel Nbda*land

van 2 tot I? tan
ongeragald an
charter.

3rootste belamg d.at d"ie spelers ziel^

-nneld-en bij het bureau ned.ische spcri-
<euring, 0, Ed"skesstraat 2 te l[es.
'#,rrneer íed.ereen neewerkt behoeft nic-
:and.'meer. ongekeu-rd tussen de Ï.ijnen te
rerschijnen, Ook een keuring voor d.e
j-nivoetballers zou geen onbelangr:ijke
zzak ziyt. l,lisschien zljn hierd.oor vele
=ekeningen te vermijd.en.

J" Epping

o c.. c n Nader tot u

Geel Wit is nijn naam

8: ook r,rijn kleur
)ía,ay daaro\rer geen gezelJy

I< wil alleen rtaar faart.

iiljn steunpilaren blilven níj trouw
Zond-er hen ben ik niets
liet elkaar zijn we iets
Zeg me daaror: a1tÍjd c ik hoor bij jou"

?eriod.es rran rroorspoed- en geluk
ïjd.en van tegenslag en pech

Z:j a11en liggen op n{in r,reg

Ien rerlen 1ed.en: r:aak ne niet str:k.

loor u blijf jk Geel Wit
Zor*el in kleur als naara

loor u b1Íjf ik sterk en fít
:ar ga:=.ntie voor níjn bestaan.
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1. OPE}TN,TG.

2U NOTÏrI'ET{ IIAN DE VERGÀ}ERN\TG TT" 29
AUGUSTUS \g75,

3, INGEKOT4E}I STUT]GN EN ME}EDEI]]IG8tr.
4" FllTANCTirEt orEtzrclIT"
5 " SESPAEKn{G CO]'PETTTTE\TERIOOP.

6u RONDViRAaG.

T, sturTïIIG"

Het bestuur van d.c voetbalver_
eniging GEEL WïT,

tj,Kooiker, voorzÍttero
J. J"Eanstra,, secretari.s.

Het bestuur verzoekt a1le supporters
van Geel 1lit voortaan gebruik te ma_
ken van d.e ingarrg aan d.e Noord.wal.
Ie ingang aan de verbind.j.ngsweg fi;g_ ;

sen Nes en Buren is voortaan gesloten.
De auto rs' ku.nrren geparkeerC worden
op het oefenteruein aan d.e Noordvalo

ïnfo:matie irrzake afgelaste wed.st-rijd.enc
ond.er het telefoonnu!ïÍïer (I2G 214214
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it Geel- l{it 1 irr níeuwe shirts
soeelt.

-a-?-9-o -!-9-

C-a.t een s*ppörter opmerkte d.at het nu
net wespen zíyt.

-c-o-l -o -a-o-

d:-t ze ook we1 werd.en vergeleken net
gevangenisboefj es 

"

-aro-a-a-o-a-

da,t ze ir. deze shirts d.e eerste steek
al hebben toegebracht (zie 2).

-o-o-o-o-o-c-

dat d-e shirts aangebod"en zijn d.oor
Io:ms Brouwer, d.e IOok Bureno

-a-o-9-oÉa-oÉ

d-at er velen zijn d.ie wel eens tegen
een bal aar:.schoppen en daard.oor
derrlcen dat ze voetballers ziin.

-o-C-'-e-o-'-

d.at d.e voetbalkm.nt ook al d,ienst
d.oet als lesnateriaal op een
avondcu.rsuso

-a-c-6-r-a-c-

dat tr'li11en de Jong geregeld- een
d.erbad. neen:t en d_aard-cor in
kond"itíe b1ïft.

-c-o-9-1-o-oo

--^ i

goecLe

d.at zíjn lrroltw d-aar we1 blij mee za1
(met die kond-itie uiteraard),

dat SÍp d.e Jong ondanks zijn opgelo-
pen sto::nschad,e toch aktief is
gebleven"

Éa-c-a-o-!-o-

d-at het voetbalbroekje van Y" de
Jong d.e grote vergeler j.s te-
gengekonen"

-èra-o-oÉc_o_

dat zíjn zoontje Í.trl.y. r.laspoed.er
sirraasappelen in d-e wasmachjne
heeft ged.aan.

-!Èc-è-c-a-ó-

dat het CBS nog veel van Geel lrrit
kan leren"

-a -a -t-t-§-a-

{rl'^-li ào -cÀoia]:'r,er ic ::ar-.lc-

ArurdB bondshct'*l

altÍ"Jd geeellI"g
o6k ma dm wed*tri"id
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