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ïn d.e voorga.ande kluhkrant is med.eged,eeld. d.at rne.rmeex er gËnoeg deeL-
neners zouden zijn ook d.it jaar weer een geel wit kerst cross zou
word.en georganiseerd..

Daar ons tot op heden door d"e leid.ers van 1 en 2 Ís toegezegd.
d.at beid"e selecties tw. ong€veer JO personen mee zu11en doen,
terwijl daarnaast nog enkele sportmensen hebben opgegeven, heeft
het bestuur besloten d.e kerstcross o,:k dit jaar door te laten gaan
en wel op:

ZAÏERDÀG 2J DECfl,EER 1978 rs ni-ddags on half ]

Startplaats in het Nesserbos ad. Zvrarteweg op de

' speelplaats.

Uiteraard, bestaat de mogelijlcheiC ock om je op het terreia nog op
te geven ( we denk"r, u.rn d.e jr-u:ior"rr, *irun we we1 geen berlcht
hebben ontvangen, maaï waarover we wel positieve geluid.en hebben
gehoord )
De:lnschrijvÍngen op het terre::: ken va:r 2 uur tot 20 over 2.

Omdat er dit jaar nogal, wat d.eelneners zijnr. IitÍkt het d.eze keer
een aantrekkelijk kijkspel te -r,'crCen met veel spannin§ op a1le
fronten. Wij verr,raehten dan ook uat vele toeschouwers d-Í.e zatet-
d.agmid.d,ag in het Nesserbos aanwezig zullen zijn om van d.eze tak
van sport te genieten en zorodig de alleten zu11en aanmoedigen'.

DUS T0T ZIH{S .n..d-ee1nemers..r. rx,aar vooral ook u toeschouwers

0P ZAIEBIIIGMIDD.TiG 2J decenber on ha1.f J in het Nessprbos..

aooa

ïNST&iIq!!{S"YaU.

0p 29 decenber ts avohds orn B uur za1 op verzoek van
d"e jeugd.leiders van Geel Wit een instrrrctieavond" worden gphouden
over jeugd.training en a1les wat C.aarbij hoort.

Wij zijn verheugd te }n:nnen neoed.elen Cat onze gast een oud aneland.er
is d.ie d,eze avond, zal verzorgeno
n.1. Ho Pletz, oud speler van G-^el Wit - van Robur en tharrs t::aÍner
van laatstgenoemd.e vereniging uit Ir,arlingen

Hij za1 vele praktische d.ingen van d.eze voor onze jeugd.leiders
belangrijke materie behandelen, zodat zij d.aar ih d.e toekonst hr:n
voord.eel mee kunnen doen,

Daar het uit d-e kring van jeugd,Ieid,ers zetf kont, verwachten wij
d.Íe avond. een groot aantai- bezoekers.
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JUBIIEU}.T JAN KOSTELÏJK.

Namens voetbalvereniging Geel l/it hebben W.Molenaar en ond.er-

getekend.e d"e receptie bijgewoond, d.ie werd- gegeven om het feit
te herd.enken, dat Jan Kostelijk (secr.FVB) 5O ;aar geled"en

toetrad. tot het bestuur van de Ï'tiese Voetbal Bond..

Het bestuur van Geel Wit meende zrch ep C.eze avond. te moeten js

laten vertegenwoord-igen door een tiueetal bestuursled.en, d.aar

d-j-t een jubÍler.r,n was van een man d.ie voor onze vereniging zeer

veel heeft betekend,.

Toen Geel ldit plannen had. om toe te treden tot d-e ICI\IB vond.

het toenmalige bestuur in Jan Kostelijk een vurig pleiter in
het FVB bestuur.
Med.e aan hem is het te d.anken d.at ',iij nu op het eiland. corapetitie-

voetbal spelen. 0ol< in de eerste jaren van ons I0{\E lid.maat-

schap had-den wij in hem iernand., d-ie ons wegwijs maakte in d.eze

grote organisatie. Problemen kond.en altijd- met hem doorgepraat

worden" Bij feestelijke gebeurtenissen (kampioenschappen, [0 iaríg
bestaan) ruas Jan Kostelijk vergezeld van zijn echtgenote present.

Tijdens d.e receptie werden door verschillenCe slrekers het woord.

gevoerd., o.ar ïoóïzíLte: lleulenan (nn''l), ged.ecuteerCe Poortman

en burgemeester Srand.sna van Leeu',,;ard.en.

Laatstgenoemde s-oelde .lan Kcsteli;r Ce elepenn::lg'"'an de stad.

Leeuwarden op. líareens Ce Ffiese -,'cetbalve:enigingen werd. d-e

jubilari-s een koel-kast aangeboden,

1rtrij kond.en namens Geel Vit hen een hóiitsnijwerk, voorstellende

het wapen van Ameland, aanbiec.en.

In ons gezelschap was tevens een bestuurslid, van d.e vv. Ïrernmer

n1 . dhr }lamstïai

0m 10"J0 uur werd d"eze feestelijke gebeurtenis besloten met een

d.ankwoord van d.e heer Kostelijk, waarin hij d-e overzeese verenigingen

van Ameland niet vergat.
nTa
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Uitmsring vrn àe snslers.

1. een" speler mag niets dragen rtat ger,.'as.r1ijk'is vcc:r een and.ere
anÀ or

2. het schoeisel moeten aan d.è volgend.e eisen yoldcrns
a. reepjes nceten r,-an l-eeï of =t:.bber zijn genaai--J, zij

moeten d-wa::s -,.erlopen en een plat oppe::irlak .r:bben;
zij mogen n-iet s:alle: zrjn Can l-2 e7 nni .:::-; r:or;an
zich uitstrekken ovei d-e gehele breod.te rr.:n i: sr.:hoen
en aafl d-e uite:n7.::- =:,:, :f:ercr.1 

3

b. noppen d.ie onaf::z:-1:ei--j.: r-an elkaar op d.e zool zijn
aangebrach'; e:: -.-::va-rg:ae: zLJ'-1 r yreten -len lccr,
rubber, allLm-ini-':, plastic of soortgel-ijk rater.aal z11lrr
gemaakt.
Zij moeten mas:;ief en nièt mind.er dàn L2,7 nir in door-
snee zijn. De nc;pen noeten rond. zijn rriet uÍ'tzo:rdering
van het grordv-:.,:; d.ii l"atste :ag echter r.iet meer ian
6"35 nro boven i: zcct ,.'itstcken.
]'{an:reer noppen taps toelopctrs i:,eg d-e kl.eínste d.oorsnede
niet mind.er d.an l-2.7 r:i bedras3::"
\ríannàer een noplr..orCt geÈruiki van het type d.at ond.er
d.9 zootr worC"t gesch::oefd noet i.,ranneer die nop op een
metalen gronC"r.l-al< l.:crdt bevestigd., het raetaal verzonken
zijn in de sci-oe-,:oc- , tertijl d-e bevesti$ingschroef
èen ond-erd.ee'l van Ce àop d,ient te zijn.
Sehalrre Ce meta.'en -:anC bij d.e nop vooi ]net z,gn, schroef-
type, ro6cn gc3: neraier plaatjes r,rorlen gebriikt, zelfs
aL zí3n le geheel'.:let leer of r"-abber bedekt.
Het Ís niet tceS:es Eaan noppen te §ebr.::'-ken" d.ie afgezien
van het 8?oncl1.'a1q, een hoelc of een fand. hebben, die uit-
steken of die r-oo-rzien van enig reliëf aangebracht merk
of versiering.

c. de noppen d.ie r'én §eheeI rroÍ,r:reït met d.e zooi en niet ver-
vangbaar zijn, goeten zijn genoaakt van ruhberr: plastic
polyester of dergelijke zachte neterialen.
Er van uÍtgaand,é dat er nÍet rhind.èr dan 10 noppen
onder de zool zí1n aangebracht, moeten d.èae een minÍ-
male d.oorsnee hebben rran I cm.
Toegevoegd. steurnateriaal ter versteviging van noppen
van zacht rnateriaal en;leestqn d.ie niet rneer dan I mm

boven d,e zool ui-tsteken en ter versteviging d.ienen, is
toegestaan :rits hei op geon e:rke1e wijze voor ànCere
spelers gevaarlijk is. In alle andere gevallen n:oeten zij
vold-oen aan d.e aigenene bepal--ngen van d,eze rege1"

do combinaties van :eepjes en noppen mogen gebruit<t worden,
vooropgeret clat zij vold,oen aan d,e alg" bepalingen van
d-eze regeL, Zíi icogen niet meer d.an 1! mm ond_er d.e zool
u-itsteken. Indien spÍjkers zijn gebrr:ikt mogen d.eze niet
boven d-e oppervlakte u.j-tsteken" . :

1, De doelverd.eCiger moet kleding dragen d.ie hem ond.erscheid,t
van d-e and,erc spelers en van d.e scheid.srechter.
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Ieder weekeind is het weer zover, vanaf augustus to eind. mei

rolt het brrrjle monster, soms rood of soms geblokt.over d.e 2

mooie velden van ons Geel Wit terein, die med.e .d,ank zij d.e

optimale verzorging \ran de heer Beijaard. in d.ienst van d-e SSÀ

(stichting sportvoorzieningen Ameland ) er gewoonlijk uitstekend,

bijliggen.
Degenen d-ie nauw betrokken zijn bij het wekelijkse sportge-
beuren, weten we1 wat er zoaL aan vooraf gaat, ock op hL4l

vrije zatet- en zond.ag,

Maar voor de buitenstaand,ers, lijkt het wel eens goed, wat er
zo'al aan voorafgaat, voordat ts morgens rond. half eIf, het
fluitsignaal klinkt.
0m d-e zaterd.ag wat te ontlasten, begint het vrijdagsmid,dags

al het in drd.e brengen ban d.e beid.e terrej-nen, weer of geen

weer. Is het of blijft het d,roog, dan heb je geluk want and.ers

moet er een wat d.e kalkl-ipnen betreft weer opnieuw langs de

lijn, zcitn ja schrikt u niet ongeveer 1JO0 meter lengte.
Ie hoekvlaggen moeten geplaatst worden en d.e { d-oelnetten ge-

controleerd., vooral op de zondag met in d-e mad.dag d.e hoofd.-

d.erby, met vaak nogal een strenge scheldsrechter, vooral d.e

grondhaken is een probleem, d.ie liggen er el-ke week gewoonlijk

uit of zijn spoorloos verd.wenen.

Dan d,e kleed.boxen, zo ze aI niet schoongemaakt zijn, krijgen ge-

woonlijk tussen d.e wed.strijd.en meestal geen lange pauze nog

even een berirt, wat voor de volgend.e c1ub, toch een beetje een

nette ind,ruk geeft. Tervijl d.e elftallen het veld opd.raven en

zich startklaar maken staat het theewater al op fu11 speed. te
stomepr, want de thee schij::t een belangrijk onderd.eel te zíjn,
In d.e vaak korte pauze I s zijn ze er a1s d.e kippen bij. Er zijn

dagen bij zoals op IGRMTF zaterd.ag, ! jeugd.wedstrijd.en, dus om

eens een voorbeeld. te geven minstens 110 bekers thee, rcA

suikerklontjes, lepeltjes enz. enz. Voor de scheid.srechter en

voor d.e leid.ers staat zo mogelijk koffie klaar.
Nog even Ín d"e kantine napraten, als d.e tijrl het toelaat, dan

vlug naar huis om wat te eten en ?s mid.d.ags weer in actie,
voor d,e volgend.e rond.e. tot d.e volgende keer.

een lijn (en) trekkerl
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Voorkomen is beter darr genezen, een ultspraak van een onbekend.e

Landgenoot, d.ie i-n d.e spcrtwer:eld. natuurlijk ook opgaat.

fmmers, een blessuee en de daarbij behorend.e behand.elingen

betekenen ultschaÈeIing van d.e hobby, aI d.an niet met

betaling. Voorkomen d-ns,

De allerbeste marrier orr te zorgen d.at u welnig blessr-rres oploopt
is een goede conditie.
nesalpiettemin b1Íjr764 cneffen veld.en of trainingsbanen, zeer

koud 1{eqr enz. enz. nat'.:.ur1ijk brcra:en van blessures.

Prebentieve maatregelen zijn naast een goede cond,itie, in een

aantal gevallen aan te rad.en. Zwakkeenkels dwz. enkels die. ge-

nakkelijk verzwikken of na een echte verstuiking, moeten a-1tijd.

met babd.ages beschertd. ryorden.

Het aanleggen van bandages is een vak apart. Geen band,age is
altijd beter dan een slecht aangelegde band.age. Komt u hier-
voor in aanmerking, dan zult u in d.e leer moeten gaan- bij ieqand.

d.ie d.at werk goed kent,
0p schrift uitleggen is niet mogelijk"
Tot d.e gemakkelijke rnaatregelen behoort goed, materiaal, d.wz.

vooral goed passend.e kousen en schoenen.

Veel ouders houd.en d.aar bij kleine voetbaLlrtjes haast geen

rekening mee helaas (ervaring. red., ) aentena aan d.e groei,
In d-e kousen mogen geen stoppen zitten, omdat u hl-e:med.e

blaren in d.e har.d werkt.
le kleinq re,ar vaak ook te grote schoenen leveren eveneens

problemen op.

Blaren en blauwe nagels zijn er een eenvoudig voorbeeld van.

Bebrrlikt u schoenen met schroefdoppenr d,arr moet u voor a1le
weersomstand.ighed,en and.ere noppen bij u hebben (:n ae praktijk
zie d.e schoen veelvul-d"ig, maar d,e noppen nooit)(e:sr.red. )
De volgenöe grove ind-eling kunt u gebmiken:

, nroge of har'de bev-roren veld.en; rubber noppen.

. Natte velëe:rc van achtey rraar voïenz 1_1-1-3-9 of 11-9-9.
Zeer d.rassige veld.en: van achter naar vorene 76-L3-1J of
l6-16.J-1, de noppen van het hakged-eelte kr.rnnen bij natte vel-d.en

een maat groter genomen worden dan de and.ere noppen.



Bij bevroeren velden kan ook gebruik gemaakt word.en van noï-
male loopschoenen- zorg we1 voor een d-ikke verend.e zool .

Sommignn van u gebru.iken d.e veiers om d-e schoen aa:r cie voet

vast te snoerenr

Trek d.e veter niet te strak aan vooïal niet over de achilles-
pees. Kleine beschad.igingen of bloed.ingen kunnen veel last
maar ook veel klachten veroorzaken.

3ij het gebruik van nieuwe schoenen, kunt u om bl-aren te voor-
komen heel goed. een oud. mio.d.el gebririke;r; J maakt de voet-
zool en het hielgedeelte van uw kousen vochtig en rn'rijft c:
met een stuk zeep oyer. ilet resultaai; is een goed. giijdend.e

laag, en geen b1àren.

Ook in de zomer bij d.roog weer is d.eze method,e aan te rad.eà.

In uw kousen mag aan d.e bovenzijd,e gcen snal strak elastiek
voorkomen. Het beste is om d.e kous op te houden door er een

gaasverband om te lcropen. Bij icrellen kan d.e knoop iets
losser gemaakt word-en. De oorzaak van het <nel-Ien is nl o

het d.ikker worden van uw benen tijd.ens de sportbeoefening.

Blauwe nagels ontstaan altijd. d-oord,at ze te Lang zi3n"

Goed" verzorgd,e nagels zijn erg belangrijk. De ieennagels mcet

u kort en recht knippen.

Uiteraard. moet uw sportkled.i:eg goed passen, kle,.:.rvast zijn,
regelmatig gewassen kurinen worden en geen srel]er,d. elastiek
beva$ten. nitzelfd.e geldt voor Ce onderkled.ing.

U moet zorgen voor schone ]uchtweg'en. l/at vicks onder d.e neus

aanbrengen betekent verbetering zeker trij verkoud,heid.,

Transpiratievocht kunt u uit uw ogen houddn d.oor wat vasal-Íne

in de wenkbrouwen te smeren.

\danneer u een bril- d.raagt dan moet d.j-'e van onbreekbaar materiaal
zijn of u moet tijd.ens èe wed.strijd. contactlenzen gebruiken.

Deallerbelangrijkste preventieve maatregei, d.ie helaas nog

te weinig word-t toegepast, ís de }JiiHMING -IIP"
Zoals elke sportman, moet u d.irect volop in de slag kunnen gaan.

ivlet itkouderr spieren beiekent dii een onverantwoord. risico nemenr

r ,. t ó, a r.. r. ? |
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.....d.at d.e prograrnma verkoop uitstekend verloopt

,ooo.d.at u bij óe ingang van het veld al een kunt kopen;
'.:

....ndàt d.oor d.ie verkoap d.e kas van GW hreer een glimlach kan
vertonen

.1,.r. o d-at d.at mogeli jk is geworden d.oor d-e gul1e gevers van
vele leuke prijzen

.. o..d.at een d,ankwoord d-aarvoor wel op zijn plaats is

.....dat Öe kopiebox nog steed.s is d.e kanti:re hangt

.....d.at d.ie veel te vaak leeg is

...?od.at het fietspad geen parkeerterrein is

r.oo.dat het d.e bedoeling is on de kontibutie zoveelmogelijk
automatisch te innen

. o o..d.at iedereen d.aar even voor moet tekenen

.."..d.at enkele meisjes graag bij geel wit wi1len gaan voet-
balIen

' .... ,dat ze een aan'i-raag bij het bestuur hebben ingediend

. . . . . d.at d.amesvoetbal niet nieuw is

. o...d-at het echter voor GW wel níeuw is.

.. " o.dat bij d,e l-aatste ledenvergaderi:rg een leider was d-ie
een eigen ba1 gebruikt

..e ..d"at hij graag wou d-at elke leid.er 2 balIen zou hebben

.o...d.at er een ad,resboek I$ItrB in d.e kantine aanwezig is.

WIJ WENSEN U PRETTIGE T'EESTDAGEN
IX\J EEl{
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GEIEZEN EN GEIÍOORD M'] OPGETEIKENI YOOR U"

d"e bestuu-rd-er

Ik zeg rltar zac het ra'l t niet nee
het besturen a/an een chrb of lcrvb
hetzij betaald of am:rtc'v
alt:jd is e:: wel hcr {ezc.11Tz
d-it is niet goed., zoals h6t mcet
een and"er het at-tijd- beter doet I

It{aar :i-'c C-ic a:rd.er -i-ii i:eï -nestuur

d-an kijkt hij ,rci- ec.n bee.tje zrr,ur
en zegt:, Ik wist niei -d"a'i; : .,

besturen zovee.l- ci:r h,.,nd-en had- i
Het kost me l,Íejl een zeeirran tijd
ja, vele uren ben ik krríj-b
en niet za erg *n n-jn sas
oh, dat ilc er niet aan begonnen rrras !

Ja,, rt kost verstand e;r vele uren
a1s mera mede luil bestu-ren.
Maar komt men van beiCe :'-:ts tekort-
men d"oet het tenslo-f i;e voor de sport
Tark zij de inzei; -ra:r zoveicn
kan d.e Jeugil fi jn r oetbal spelen.

a-a_a_a-o_a-a-aoa-a-o-o-o-c-c-r

spoïtj-ef .

-c-l-o-t-t-o_t-o-a-oot-r-a-e-c-a*e-

Gerard. r^ri1 in het stad.icno ï{:-j zet zijn fiets neer rnet het.bord:t' l,illfri i'/,:PJ :l CL,L'r'.ESCiiJ.,ID eigenaar Cassius Clayï
Na de wed.strijd. is d.e fieis i,ieg. 0p het bord. is gesehreven:

",1CITERV0LGE:G Z]-.'CCSil Elclie ]Íerckx.

oooaoaadaao
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Gerard zit in bad... Moppert: rrldiote medicijnen,
, , : Dagelijks zes d-ruppels ín rlarr water innemènrt
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l-. eEEï, wï[ 2 l.2-l.g
2. stiens 2 11-gi-B

J. leeuwarÈlen J 1L15
4. drorriíjp 2 11-14
5, d.oklcr:m-2"i 11-1]..
6. franel<er, 5 1'2-12
f. frisia{ 'j 11-10
8. res '] :-' . 11- 9
9. tri.jnwald.en 2 ,12* 9

10. nioator 4 ].,2-,7
11. r bergr:n 1 1'l- 5
12. örachten 4 11- 5

1.
Lt

1.
4.
tr

6,
nlc
8,
o

10.

alsÍ/ 2 10-18
h sneek 5 11-i.8
$EEL ï{ïT 4 10-15
warga 2 1J-1)
black:boys ] 11-10
frisía 5 l,ï- 9
gp,vc 9. , 11- ?
flro ,5..e.' Ll- 7
rood geel { 11- 6

leeuwarden ! 11- 5

4e klas A.

1. spol fra,neker
2. GEEL WÏT 1
5, St annapar.
d. g.arb.
5. oosterLittens
6. gàvc
7. black boys
8. írr:sum
!. dmnríJp

10. tiijnwalden
11. sparta !!

Ir. rood geeL ]
2, leeuward.en {
J. fve J
4. dtd. 2

!. nicator I
6. st arlna 2
l. franeker 4
B. d-mnrijp ]
9. GffiL i{rry

10. harlingen J

A JUNIOREN

GRory,1

1. B bergum
2. fve 2a
J. trijnuald.en
{. dronrijp
!. frisia 2a
6. dtd"
J. leeuwarden 2a
B. GtrEL WïT
!. friesland" 2a

''l ó-'l /4rv rï

10-14
10-11

a-1 2

9-11 '
10-11 .

10-10 '

10- B

10- 7
g-h

9-0

10-16
r1-16
rr-](
ro-14
13-10 .

l1- q

t.- B
tr- 7

rZ- O

9- 4'.

a-a-t-a-t-t-r-o-l-o

10-20
10-14
10-u
11-U
9-7

10- 7
tn- 7

9-4
9-1

B JUNÏOBM(

GROEP. 1

L.
2,
1,
4.
5.
6.
7,
B.
o

10.

rnrt 12-21
anjun 10:18
GEEI 1{rr 11-16
oostergo 1J--11
bcv 12-12
gsrlv' 11- I
vÍoil 11- 7
lauwers 10- 6
asc 11- 4
frlese boys 11- ,

o-a.-o-ó-e -a-a - o -o -t -t
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C ÍIINÏORE1']

groep 4
1. friëse boys
2. holwerd.
J. terrraard.
4. d.e wald.en
5. GEEI WIT lc
6. be quick 2c
J. ropta boys
B. oostergo
p. lauwers

N JUTNONEN

1r holwerd. 2
2. kol.lum 2

5. be quick 2

4. GEEI WïT 2
5. oos$ergo 2
6. d.oklcr:rn 2
J. ropta boys
8. ternaard" 2

9-45
q-"t 6

10-15
10-11
7A:9
10- 9
10- 7
lo-'7
10- o

N JITNÏOATT{

poule ,7
1. doldmm
2. de i,,É,J.d.en l.

J. Ëroekster boys'
4, GEEL 1^,ïT Id.
5. anium
6t noí*era

B. H,ne1a.rid.ia

'r n-t 7
i^ 1fI t b ! r)

' 9-L4
g-11

10- B

10- 7

9-1q-. o

;.i:, .i
10-20,
9-14

-70-l-3
l"Or-1,
10- B

9-62 g-2
9-o

E PIEIIÏ,ET{ ,

1" lauwers 9i^t!6
2.; anjum 11-15
1, bcv 2 1L-31
4" dokkum 1l--12
5, friese boys 10-1i
6, zwa,agw eínd.e 10- 6
J. kootÀterii1le d- 58. GEEL WïT g- 4
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