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Goede morgen, beste Iezers, lezerssen
Kerstmorgen, en noq vticr zessen

De Geel iLlit krant 1s thans ueer pp aarl
en r,.re1 vocr rns allegaard
Lanq vertuacht maar tcch gekomen

Uie had dat vannacht durven dromen?

Thans hebt u in uu hand

de Jonqste ocht,enCkrant van Ameland.

lïet bovenstaand cnuplet van eÉ]n erg
bekend 11ed van een bekende liedJes-
schrÍJver, tul1 de redaktle en mede-
uerkers u een prettig ,kerstfeest tce-
rJensen en een geed, gelukkig, maar
vooral spcrtiefl nleuurjaar.
Een nieuu.r Jaar, hopeliJk vol goede
dlngen.
f en nieur,-r Jaar, uaarln naar ir.ri j hcpen
de zrr,rartki Jkers na het kerstf e est van
heCen, eindeliJk het licht zull-en zien.
0pdat ze Ín zuilen zien Cat 'rGALrr nj.et,
aitiJd even prettlg 1s en dat het rm-
gekeerd een stuk leuker en r:ptlmlsLlsche
klinkt.

ldat de kranl betref t kunnen u.ri j u mede-
dat het 1n de bedoelinq liqt deze ln
het nleuue jaar EereqelC le laten ver-
schi jnen.
lri j r.epEn u dan ock op ln het nieur.,.,e
jaar fl1nk kopie 1n te sturen, r,.rant
anders kan het ncQ u,.,e1 even duren.

Dus leden van GeeI UiL, sleunt .nze
vereniqlng Ín lii00RD en DAAD,
urant dat is het r!,aar hEt nns om gaat.

Redaktie en m€derr.,erkers,

fransl koos, dcuue
ids en Jan.
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Na maandenlange afirezigheid
hei dan geI.'-tkkig weer llo-or.
cl-ubbfadl fX hooP dat U het
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Eemi-st.
Ïntussen is :-976 bijna verstreken
en d-at wil voor ieder ordentelffi
mj-dtlenstand.er zegg2Yl d"at de ba-
I.ans opgemaakt moet worden, Nu
is Geel illit gelukkig geen .eonmer-
ciëJ-e instellingr en vo'or zover
het geld we1 eeà ro1 sPeelt l.aat
ik d.é beslommeringen die daaruee
annex ztin graag aan Wit en WiJ-lY
over, màar-buiten d"e pecunia ziin
er nóg wel- een aantal andere za-
trón dÏe brood.nuchter op een riltje
gezet kumnen word-en, al dan niet
ïerdeeld over d.ebet- en creditztJ-
de. Omdat met het neerschrliven
van deze twee vaktermen zowat al
mijn boekhoudki;.ndig kruid 

, 
verscho-

tdn i-s, liikt het me verstandig ter
zake tè komen en eens na te ga^aJl

hoe de grote Gee1- I/,iit- familie
reil-t en zeilt.
Degenen d"ie niet vinden d-at ik
obJectief ben en de zaken te roos-
Èfëurig of te zwattgaal-ig afschi-J.-
d.ero kiiieen bij voorbaat ge1i1k' 

.

;*,t í:r."Éít' hier geen accoutants-
rà'pport te schrÍivén en het ond'er-
wài'-p leent rich -d.aartoe ook a11er'
minst.
nf" aà belangrijkste winst, zowel
kwantitatief-ais lcr,ualitatief r zle
íÈ a* groei van het jeugdvoetbal
it. orr.uë club" In het volle besef
d-at we het risico namen, dat de
zaak stuk zou loPen, hebben rtre

voor d.e competitie t76- 177 z'eÍer:.
jeugdelítal.len ingeschreven. l{e
ionó"r, genoeg trainers en leiders
bereid h.un tiiO en hun krachten
hieraan te góven en tot dusver is
a)-J.es in or[anisatorisch en j-n
sportief opzicht boven verwachtin,
eóeA verlolen' Dat betekent niet
óat alte elftallerl vaÍI ons onge-

=trg"rl aan koP staar., dat zo:u zeA
nlel eens gewènst z:jrtz m?ar we1.

dat a1le tiainers en leiders de
volle verantwoord elijkJte j-d voor
hun jongens aanvaard hebben en da
ze zich-ook waargemaakt hebben.
Z6 waar, dat er nog vrijweJ- g99n
beroep is gedaan oP degenen die
zic]n àls rèservel-ei-der voor nood-
geval I en hebben aangemeld'
Hetzelfde kan ook gezegd word-en
van de l-eiding bij de seniorenelf-
ta1-len, aI- is de beschikbare nnan-
kracht' hier vrel ni:rder everrwiohti
c.rer de vier el-fta-Ll-en verdeeld.
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l,let name Dirk I'tetz zou cr rrocr
z\n su-ccesvolle de::de e,r.fta1 best
e eri mannet je bij krinnen gebrur,l';cn.
Ook Johan staat e:r blj l:et vierde
al-leen voor en neemt zelfs cle
leid-ing van d-e thuisr^/edst:rÍjCer:
voor zi3n reken-lng, maar h:.j een ve-
terarrenelftal hp:gen die dÍngen
(meestal ) r,,at makkelijker.
Yeel moei lijlie:r ligt Lret brj he t
e erste elftal" )e leiciing tiir-mcz:t
hier aan de wÉg en niet alleen ,p
zonCagmidCag. Idu de lvedstri.idpun-
ten nog wat op ztch- laten wachten
beleven Ja,n, Stp en Theo 21,{are+ji^^r r\n '+"urlui aan de wal wor-ul.Ív-vlla !u u VU

den steeds be-t,er en de kritiek
ltaar evenredigheicl scherper en me-
dogenlozer" foch is er vreinig re-
den tot lanieli, lnr'an'U r,ve he'bbel
een eerste elftal dat voidoencle
teclu:.iek en conditie in huis hccft,
dat elke v,,edstrijd een ftinke do-
sis Lnzet in de strijd vrerpt cn c-at
all-een wa-t neer geLuk en zelfver-.
tr:ou.wen nodig hceft cm ook op de
ra.nghjst de opgaande lijn ie pak-jren te lcrijgen.
tlet belangrijkste is dat we er aI-
lemaal achter blijven staar., iede::
r.et de niiddi:len en kr,^ralÍteiten
o.ie hij meegelr::egen heeft" Ian kun-
nen wÈ. -niet alleen r/oor de k-l ac-.
sering trran ons eerste e1fta1,
maar ook voor het clubl-even in
ztjn totaliti:it van L9'77 het beste
verwachten.

Fo Itru1sebos

LtrlIlEtI-§q i

YOOI AI,LE }iIEf
YOOE. 1 AUGESFIS

JAAR },IORTEN.

YOEIBALIT}IS ]]IE
Lg77 r\iEGEt\-
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A1-Ie jongens dÍe nog geen lid
zijn van geel-witen die voor I àirgo
L977 ?9 jaar wordenrkunnen zLclt
op woensdag 5 jan . L977 aan-
melden in de Boeg te Buren en
we1 om twee uur .
Daay woidï-J6-fre1 verteld- wat
er verder §aat geber.rren,
Neem a.l-rrast je zaalschoeneu. mee,
w@.t mi sschien gaan we nog ee,I
rrredstrijd je spel-en,EtkË è'1+Fë§é§
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Aan het einC van het jaar is het
een goede zaai<, hel ueL en uee
van onze voelbalvereniEing'rgee1
urii'r de revue le laten passeren.

Jeuqdvoetbal r

In ons jeugdvoetbai blijkt nog
steeCs een opqaande lijn le zitten;
speelden uJi j vorig voetbal-seizoen
nag rnr:t vi jf e]flta11en in de compe-
tj-tie, dit jaar zijn het, er a1
zeven. De D- en t- pupillen speJ-en
nanrelijk rlit jaar voor hei eerst
in de compet.itÍe,ree.
S e n i o r e n v o e t b a 1 .
He L aant,al e1f tall-en is t, o. v.
het vor:i-g jaar gestabiliseerci .
r-le jeuEdspelers di,e dit jaar voor
het eerst, aan het seni-r:renvoetbal-
nochten nieedoen, zijn in de diver-
se elftal-len onderqebracht.

Kampioenschappen.
Dit jaar hadden ti,tij tt.iee elftall-en
in ons midrlen, die zich kampioen
mocl-rlen noenen " Het li,-reede elf La1
uerd na aen spannencie eindstri j d
rnet Rheem Ë0rgum 3 kampioen van
de lr.:.reede kf asse f . U. B. Zi j prc-
noveerde naar de tas, 1 klasse C.
!ok dit jaar gaat het bijzonder
gced net dit,,:ifta1" Ze s1,aan cp
Cit, momenl cpnieuu bovenaan in
|-,,^ t,1-^.--ttul I h lco-E.

Uerder irrerden de pupillen kampicen.
Dil Eebeurde reeds vroeg in het
seizoen. 0nze jonqens st,aken met
kop en schoudcrs i:oven de andere
elf ta1lsn ui b.

Qonol oi r1 i n- +--i -i ^-rJugLri-+u.il19 rr rq.

Zoals U reeds bij het jeuqdvoelbal
kon zien, zijr: er zeven.jeugdelf-
la11en. U begrijpt dal hier een
groot aanlaJ- jeuEdlrainers- en be-
qeleiders vocr nodig zijn. Anze
jeugdsecretaris is er ook dil jaar
uJeer in geslaagd een aantal mensen
te vinden die deze taak op zich
uilden nemen. De beqe!-eÍ.dÍng van
ce jeuqd is uitermale belanqrijk.
Het spreekuoorcj zegt, dan ook: llie:
de jeugd heeft, heeft de toekonst.
ij hopen dan ook, dgt ook in de

toekornst zich voor deze taak vol-
doende nensen zich b1i jven aan-
:reden.
l; ho,'rc'lei,.-linr- Van dC senioren
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Indi-en rni;j. niet elke rrreek opnieueen'beroep op U-konden doenr.zou
. v.vn rgeel-uli.til in zijn huidige
vorm niet bestaan.

Sccomodatie.
Zoals U re'eds opgemerkt zult hebtis men in een vergevorderd stadir
r,lat beiref t de verbourrling uan dekantine en de kle.edruimtón. Er zLlen een aantaL kleedboxen bij ulorqebouud en een geheeJ. nieuug kantUooruraar een grote verbetering. tr
hopen het nieur.rle gedeelte begin Iin gebruik te kunnen nemen.Ik dank de "Stichting Sportuoorzi
nÍngen Amelandr voor de veruezenlking uan dit gebouur.
Door de droogte van de afgelopen
zomer, ontstonden er grote moeili
heden met ons oefenueid. Het bleeniet meer mogelijk hierop te traitíe uonden echter dhr. p.à. Kooikebereid ons aan een trainingsveld
helpen, uaarvo0r onze hartelijke
dank. t,ij hopen dat het de ,rStich.
ting Sportvoorzieningen Amel.nJilukt om een b1Íjvendó voorzieningvoor ons te realiseren.
Bestuur.
fn het afgelopen jaar zijn in hetBestuur enkele mutalies àpgetreder
door het aftreden van de hÉren Th.Brouuer en ïj. Kooiker. Deze plaat
sen zijn Ínmiddels u.reer bezet.
Sp ortÍ vi t ei t sb eker .
0p tO sepTemE6ffir. mocht,en rrrij uhanden van de uoorzitter uan det'Leeuilarder Scheidsrechter Verenigde sport,iviteit,sbeker ontvangen.
Iri j uJaren als enige van de ongeuee,
7O aangesloten verenigÍngen in Frl,land niet met de tuchicoÀmissie inaanraking geueest. trij hopen dezebeker met succes te vàrdedigen.
0p dit, moment best,aat hi.ertJe nogall.e kansr daar ui j ook tot nu toeongestraft zijn gebleven. Het isbelangrÍjk voor onze vereniging omop dÍt qebied een goede naam op tebouuen. tJij zÍjn afhankel_ijk vanscheidsrechters van het vaÀte land.Laten u.li j er al-Lemaal voor zoxgen Édeze mensen een goede indruk van onvereniging. krijgen door ons sportiegedrag in en rond het veld.

Aan het eind van deze t.erugblik op1976 uril ik iedereen bedanfen díezieh het afgelopen jaar, op uelkeutijze dan ook heeft ingezei voor onze voetba.l_vereniging. Íerder uens iiedereen een usorspoeciig en vooralsportief 19ZZ toe.
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- Het eerste eilander cloelpunt
hras tevens het eerste doel-
punt dat in de gehele F.,IB

werd gesccord, en wel in het
openingstreffen tussen GW 1C

en Amelanrlia 1C. ljet i,rerd"

weliswaar gescoord door een
F{o1lumer, maar wel in eigen
doel. René Fïamstra was de
eerste GW-er die scoorde" Dit
was tevens de eei"ste thuisne-
derl:ag van Amelandia,

Vorig setzocn k,,,a- de eer-ste
nederla,ag van G,L 1 in de laaie
ste weds'i-riid van de eerste com-
petitiehetft; nu al in de 1ste.

Jan Oud heeft voor he-i: eerst
sinds ruim een jaar (l=-+-ff\
weer gescoord" Hij vras tevens de
eerste Gltl-er die een s Lraf schop
vé:rzilverde,

GW 1 heeft tegen Franeker haar
llrootste nede;:laag geJ eden
sinds het is toegelaten tot de
KIJVB x 5-O " I{et -cllepterecord
kuram ook al uit Franeker: 5-2.
*ezien de opmerkelijk oosrtieve
resuli.a1-en van GW 1 dre dit team
nodig aan nieuwe traini_ngspak-
ken toe (vinden ze). tdie voelt
zic|t eeroepen?

G\,! 2 is een on?eslagen thuisre-
cord kwilt door de Z-5 nedert aag
t,egen Leer-:-warden Jo Z"vo_u.

verloor G\,í 2 thuis
laatst tegen Nicator4.

De eerste i{ollumer GW-er dingt
mee op de tonscorerslJjst" Goed
za Gerard"

Het produkL-ievste weekend: 16
en 17 oktober met 32 doelpunt-
en van 11 elftallen.
GW 1 doet vreemde dingen (maar
dat wist U natuurlilk aI). Het
bezorgt konloper WZS zijn eerste
verlie: pifi toe" Verliest daarna
van rode lantaar"ndrager DTA"
ldint voor het eer-st van Black :

Boys en verliesi voor het eerst
van Dronrijp. Ja ja" " ö

Glr/ 4 heeft in zijn Sste r,,redstri.ld
zijn eerste verliespunt moeten
incasseren. À11_een het A-elítal
van 71-72 is tot deze prestatie
gekomen" Pas in O"e tlende wed-
striid werd dit team een punt af-
gesnoept" FIet elftal is i,oe., on-
geslagen kampioen geraro::den, even-
als he-b tioreede elltal een iaar
eerder.

Het 1800-ste doelpunt van GW

sinds 1970 is gescoord door Roel
Nj-enhuis op 26 september.

rïet seizoen is al weer halver- .

wege en Gl,/ j_s nog zonCer straf .

fn de 6* jaar competitievoetbal
heeft G1a,r nog maar 4 str.affen ce-
had" Allen bi'i r1e senioren.

C2 en D houden zíclt mooi in ev-
enwrcht ret hun tegenstander:
1O-1O. De Eís houoen het even-
eens erg spannende: 5 voor en 6

tegen uit B ueistr-jiden.
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dat een perskaart een verrekt
hand ig ding is;

dat je met zotn kaart overal
voor r1iks in mag
(behalve trein,bus en boot)

dat koos ín het verce oosten
werkt tussen Ce tu(r:)ktrters.

dat de rerl. van het GIV blad
^ ^t_ook pÉrskaarten uitgeeft.
(voor de i',rc)

dat die uitsluitend voor air_tieve schrijvers z-ijn (lo_gisch toch )

dat er reecls j ztjrr uitgegevnn
dat die even ge1uk hebben(overal vocr nil.,s in )
dat jozef een lekke band had
dat hij daarom moest lopen(logisch toch)
dat -onze_.cir,k een rcnde topheeft (logisch toch)
dat hel kleedgebcuw aardig op_

schiet
dat in de nieuv,,e triantine ooh

gokautoiriaten kotnen
dat het grcctste 6edeelte varlhet publ i6i. daar ti"idens de,,l,eostri jde:; gtbruiii van

Kan ïY;rL-r-n.

ö.aï er ook, een voetba.lspel kornt
om na een verlc ren r,yedstrjldtoch nog te winnen;

dat straks 2 scheidsrechter z,ichtegeiÍjk kunnen verÈleden
dat ieder een dces heeft en

e11< een tïc;
dat er.nog 6, trainirigsballen

ryiir -1 L4rJ!r !jr rrJ niet
dat 6 ba1len nog ;rltijd

zí1n dan 16 zahkeÀ;
dat a1les lr/eer goecl l<omt

L?77 en hc,oelijk ook

dat koos van kk thans een
echte jorlrnalisL is

dat hij de enige bl Grrri is met
een perskaart
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I{oe het ook zij t lLe:t zij z,t, Dr.Ioehetnooit in' dit i<àisinrmmerop de proplreil. Evenals i" -íói-
vc:,rr ue rrcrl-ge nummers bes.lotenwe ook nu door een \TaaE_ ena.ntwoord"spel v,,at meer àEn oeweet te komen. Àls onaerwe::otcozen rve í,de invloeà 

"ài"àà'tr_mende feestdagen op hei voet_balti, lvaa::bij Ëet ià eerste Ín_staatie zal gaan cm hc,c ëten.Nadat we ons gezetelcl hactdenin de komfortàbele rà"ï""ilUsvan {3, }oeiretnooit beslotcnl,f(j van start tc, gaanr
eberigens dÍcnt àog àpgemez:ktie r^rord,en dat dr. i. -ir8*= 

i"uitstekcade r<onoitià ;r;;" on_dariks de stuipaan";i ;;'un_*r1 ecn jaar gclcden.redo: Geachto*d,oktcr, wat vindtu nu e Ígenlijk van de ko_mcndc fc.,stri,a o.,r,edr.x: eh,.. pil;;h;ïE;ï; r{ei{oon
. oeh.,-. fantàstísön,lrcda: r{oc bcCoc_Lt u aaii-'

ar7 i)è 'l.T^". ^t^r(r ., o l'l{ un . . 
,_enn : o jal alS fOlgtja; yd61 etcn-ennch.,.__^ - ïveel. clrinkcn crr vuel cla_

!en, enneh" o. ge zo maardoor, bcgrijpen iul_t i:?rcd.. i Jae vclkoncÀ. l1àar a-.1 . ;-
mct zutkc f .,=ïàil"ï*ïoJï
eclr dan hccÍt dal rvaar_schijnlijk veel invloàO -pde sportprcstatics, of
r:.ie t soms? '

CroD: Een helachelijke vTaa5 i_
-O1oot gc,nloon. ZclfS g.e1"kind t^lcct . t. eho . . rj.atÀ^J-(laï . * . ('.h rr .i r-, * Jr o -|.

-uh..: " 

- 
e_"ï"i' i=. -I"rï5rï';;_

lachelj,jk. .. . postuur
jongens, c ..eho o . postuur
rlqcr ^^--l- t^ ^r r .. a

-ud.dr.g,iaI rlcÍ brj oocGh3qohet r76s{fo31 om. "Uói 
moe tvoor het roetballen zo ztjndat de tegenstatrder a.11.#.t_egen cen... eho.. biok- -eh. , . beton oplÀàpt, 
*ào' ' '

--^__-vur.Jl_es Je nooito"o Gh....red.: Dus hoe mecr .ie et_.*- hoevettcr ;c wor&i .là"à"s tebeter is het rrocr hct
:rnai-1'^-li uu LDO.t_, nictWaar.?
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Ilat was het dan. Mensen .iuIlieweten het nu: tàat d;-Ë"íËà"r"r,,kippen en andere zaken;G; on_geplukt rondlopen, want dr. Doe_hetnooit vindt* IeËk;ili";-r."u_lendal we1 goed voor trdt vcetbal..



EEN SPROOKJE VOOR GROTE EN
KTETNE MENSEN.

Hans is een klein jongetje dat
op het bloemeneiland vuoont.
Oàt is een prachtig eiland,veel
mooier dan aIle andere eilanden
op de viereld,
Je z:el er Seen vervelende
mensen met knorrige Eezichten,
maar a1leen 1euke, lachende
lieve rnensen.
:il deze mensen zijn lid va-n
hun leuke, vredige en Soede
voetbalverenj-girxg, die de naam
GeeI l[it draagt.
En elke morgen als de mensen
wakker vlorden, denken ze aan
hun klub.
Iedereen is dan blii, want
ze pratenrze Praten de hele
\rreek over hàn k1ub.
Iíans ook, net als alle andere
uensen.
En zondags gaan ze naar het
-Jeld 

"
Ki.ikend naar het leuk gelveld,
v,raàr d,e éën geen ander velt.
Dat is aitijd Prachtig, iÀIant
de bloemen oP het veld, tt zijn
er 22 T/elgetel-d, gaan er extra
mooj. voor bloeien.
En de mensen staan gezellig
bij elkaar en moedigen om het
hardst de spelers aarr, want
iedereen op het bloemeneiland
vÍndt dat dat zo hoort.
Ook wanneer de tegenstanders
soms sterker fi 7n.
Maar daai'ctti is het ock zo leuk
op het bloemeneiland.
A1s de avonct valt en de bloemea
mensen huisuraarts keren, dan
pratem ze over de fijne dag
met de fijne vrredstrijd en ze
ztjn gelukkig en blij net als
wij "
Hans ook, r,vant hij rvordt al
een echt Bloemenmens, zeggerl
de mensen. Maar ze zeggen zo-
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Zegt een ".'oei;ha11er tegen de
scheidsrechter:
ttzeg scheidsrechter hoe heet
di-e hond van u ? tr

t'Mijn hond?í zegL de scheids-'
rechter verlaasc , 'í'i' 'a?'c
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t . , . - ^_ -\\ u].t lJIad.\,-ull rll; t(.) i b)

na 90 minuten in winC en kou
na. inspa-nnend werken"
denk ik, does, aa^ït jou
die gedachte doet i:rij sterken"

het bloedrhet zweetrie tra_nenje voelt het overal
het water uit de kranen
o doesrik hoor je alo

je warmte komt me tegemoe-L
ik voel Ce eerste stralen
m'n lichaarn wordt weer fijn,

r,veer qoed
uit jou laat ilc het nederdalen.

de da:ap.het wa-ber om ïne heen
ik rveetrhet hoort bij jou
we zqn nog even hier al_l een
2 rainuten later:ik sta hrecr in

de koli""
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