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sten'van een ïoepende in d.e '*roestS-

ïoor wie het niet nocht weten, R:ikr:.s
Rotkreupel is d,e trour,+ste supporter
ya.n Geel 1ltrit. Sind.s d-e aansluiting
van onze club bij de K"N.l'oB" heeft
hij nog nooit een thuiswerlstrijd. ovoÍ-
geslagen. Uitwed.strijd.en bezoekt hij
nirn;neïr omdat hij principiële bezwaren
heeft tegen het betred.en van d.e vaste
wal en naar Ameland.ia wÍ1 hij nog veel
mind.er, onid.at volgens Ril«rs bij d.e
hoge d-iek d.e beschaving ophoud.t,
Zoals cle meeste lezers rrlel zullen
weten is RÍkus vrijgezel en woont
aan d-e Bargeweg in B-:.ren, r^laar hij
op geheel eigen en volstrekt cnna-
volgbare wijze een agraïisch bed:ijfje
runt.
Omd-at Bikus er over d.e voeibals-ocrt
in het alge.asgn cr. over G-;=1 'rttt i::.
het bijzca{sa =i::st=ns zuli= ei-6en-
gereide op'atii:rger op i:atroudt a1s
over_ ri:nd.etr- €::. sehapenhcuilerij en
ondat bij onbetrist s,-l.p;iorter van
Geel Wit is, zijn we hem eens in zijn
ned.erige stulp gaan opzoeken voor
een intervicw.
:\1s we d.e sober gemeubilc,rïde, ma,aï
sI'eervolle huiskarner betreden is
Rikus juist bezig één van zijn
sehapen, d.at rt snot heeft, een
mengsel van r*ei- en berenburg in d"e

bek te gieten, .d.at een probaat miclo
C"eI uoet zijn tegen al.ie voorkomend,e
schapenkwalenn llet anne buest
reageert nÍet bepaalcl enthousiast,
naar d.at is voor Rikus geen probleem,
idanneer het woord voetbal éónnaa.l
is geval-i.en hoeven er verd.er 51een
vragen meer g;esteld te worden, want
Rikus brand"t onmid.clellijk,los. Zoals
al jarenlang uit Rikus t con:mentaren
langs d.e lijn viel b beluisteren is
er bij hecl Geel t/Ít geen ste:rreling
aanwezig d.ie ook rili:,aï cne mal-lc mocr
van voetballen verstand. heeft. Trairrers
en speleïs doen niets anders da,n d.e
flauwe }crl1 vafi d,e grote betar:ld.e clubs
naEipen en zo gaat hef, hele slel naar
d.e bliksen,
De ibele ellend.e is begonnen toen er
systemen werd.en uitged.acht. Iat is
je reÍnste teken yaJf onmaaht" Het
gevolg is geweest d-at er sjteed.s meer
spelers in d.e achterhoed.e cn op het
ni-d.d.ernre1d. rond.lo-i:en d"ie allecn maar
nutteloze d.ingen met d'e bal cloen.
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on 2 kecr j r«.iartier naJ.r 1rt:
naal aeh.tercn te spriÍiten.
0p è vraa6 hoe de spelers in R:ikust
tijcl Can Ei.m die gew(,riCigc cond,itie
lcraamen, luid.t het anti,roorcl, Cat het
ironijnen Ètropen met d"c lichtbak c1e
beste train-ing was d.ie ecn vcotbalier
zich kon wenseno
liie wijzen,onze gp,sth;cr erop d.at GeLl
Wit best een goed.e jeugdtraineï kan
gebruiken.. Itisschien een wclkone 6p-
legenheid. vocr hcnr on het jonge voet-
baltalent d.e oud.e, beproefde speel-
wÍjze,]n te prentin, àar Rilcai ",.indt
d.at hij d"aar te oud. voor is, boven-
d"ien ka:r hij vanwe ge zl jn boerenbc-
d.rijf geen verp)-ichtingen oI:, zich
nemen. Hgt zou trouwens t:ch boter
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le be stuurs

:1-ten en -c bo.l tei-:
haIen.
Indien de leiding van een elftaL een an-
Cer ti jdsbestek aanhoudt is'dit goed,
zolang de spelers maar op ti jd aànr,leziq
zi jn.
I ndien spelers vdn v. v. Geel lrjit r:m uatvoor reden dan ook niet mee kunnen om
Ben uitrrredstri jd te spelen'r,heId dit dan
tijdiq bij de leiding rpdat deze voor
voldoende reservespelers kan z.rgen en
men' niet met een onvolledig elftaL be-
L^r-ri+ +., -^--t -.*.:.c -,_ 5'-:Lr_LC.flr
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àir Faasduirureg ZS te Buren
op 8 april. .
P . A. Kolk, Fabiekspad ii5
op 10 aprÍ1.
G. B. Boelens, lYl olenrLleg .10
tt apr11.
A.A. Erouuer, Strandueg g
up tt Apr11o
l" van 0s, het Berouur 11
LL di-JI-_Lr.

J.r\. dl Jrng, Kar.J.
i,l cS op 23 rrri1.

de Jongrr.req 25 te
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l. L.P.Brnuue
lies 3p '1 a

2. R.J.Teuben
'l'les ep 1 a

3 . lr, J. cud,
Buren op 6

4, T.A. Ueltm

a

te Buren

te l','J es op

te Buren

te Nes op.ËË
-\- r

te1: 2081

geze/l'se Aa,
gaed restauftnl

lta/terve/. hras*naar nes,am
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10. 5 "R " Geurts, ivliedenuieg B te
27 apri1.

11. R. S'poelstra,
3 mei.

12. p. C. Kooiker,
op 10 nrpi.

I J. J.lr. de Jong,
0p 12 nei.

14. G.H. Teui:en ,
op 14 mei.'j5. R.A," de Jong,
nn 17 mnirrru + a

l. Hansenpad 2 le ítl es

16. P.H" K.ir.nstra, het Borouu.r
op 20 nr:i

i7. Pl .0. Kul-'rerus, StrantJu.req 46
tt ne1.

i8. R. de Haari, paasduinueq 19
.n 2R moi

Kerkepad,l te

ll ei'dekspad Z

Kl. Coumaueg

Slrandu-rel i1

+ - nr^ au u tn g o

1n +^ irà^1.|' r!Lè

te Buren

?L ln Noc

te Nes op

te Euren

ItJ es op 28 me.i"
24 te ii1 es cp
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a.'r. ,''tollr lznl^i<r,uer, 9 te
?t1, Lr ivt.-+- T-1-.jt -ro ';t:.ÍiZt IOtenstlaat

21. Bo:o Beijaard, Duinueg 7 te Nes op
30 mei.
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:= ral cok nog geen bal- kan schop-
Ell r

,t

dal de C:l -junirren al.s uarn.in_o-up, rt.
bokspringen beoefene.n.

dat de te.genstandcrs dan altijd de
slappe l_ach kri jgen.

dat het lachen hen altÍjd sne] vergaatI en dat t1 ondertu=**,n kampio.en is
0ebJorden.

Íïark en Andrd all-ebei ee.n aardbei-
cornet,to l-r.ebben geuJonne.n, .

[ïarce] en Peter' er samen lustig
cp 1ns bet-lken. .

Geel- frJit 2 Bertus een .rrpannetjs,
heeft geholpen. 

.

dat'klasse is.
Geel,lLJit op vri jdag 21 mei een.
toernooit je organiseert,

dat hier Geel-lJit C-jun.1 E-juno, en
A-jun, aan mee doen.

dat die junioren spelen tegen clubs uit
Costerhesselen, Ueenencjaa.l-, lJilder-
vank'en Deventer.

dat Bob gaat trouLrren, met Lres nat.uur.-
lijk.
dat np 14 nei gebeurt 

.

hij ondertussen ook al- rrvaderrr is'
qeu.lorden van 7 of I kuikens.
Frans nu echt vader is (on zijn
vrouiJ .noeder),

lLlalter 1A.4"A2 5 x scoorde, t.u.
3 x bij het 4 en Z.x bij het Se.
de flesjes van Harry van de midden-
stip verduenen zijn.

tl
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dat

dat

dat
dat

dat

dat

tJat
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ffiTRTRECLAME, ia of nee ?

Er is e L liecl wat geschrovcn over

d.it ond.crwerp en nog ster,'{s is er
tn d-iscussie ',2.n cle aag over het
weI of niet i:rvoersrl Tan shirtreclameo
De K.N.V.B. l.s er een voorstand.er

vein, het betaalcle vcetbal heeft op

d-it noment een fir:ancië1e Ínjectie
nod.Í9.

Ajax loopt al vooruit op eea ereD-

tuele beslissing cn heeft a1 ectr

sponsoï achter de hand.. Yoor tle
grotere clubs zal bet niet zotrr

probleera gg\renr our eat.l een. sponsor

te komen, Íraar fls kl-ei:rere zul1en

er f,reer noeite mee hijgen. trrlat

voor reola^rae zal er straks op d.e

-reId.en rond. d.raven ?

r\jax nàent geen drie strepen, maar

blijft Ajax dragen. PoS.V, draaft
rnct een gloeila^r:rp op d.e borst en

A"Z. is ook duid,elijk. lvloeilijker
rrordt het voor de clubs als NEC, MW

en è Graafschap. 0p deze shirts sjeu:

we rtisschien we1 zoiets staan alss
tthe best there isr, 'gistercn d.eed.

ik het nogt of tde soepmakers'van

huis uitt.
Over d.e clubs in d.e Eerste divisie
su1len we het maar helemaai niet
hebben, maar we zien vast voonrit
nilar het amateurvoetbal.

Met wat voor reclari'e za]. Geel 'utrit

in d,e toekonst over d.e veld.en draven ?
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Johry tle Jong trsi! als gm..-r;ijk
arc;r vc:e1 saaaís bij hem. §ailc,t er

. nca: wat genuttigd r^ierd. aan boord
kwa:nen rre ap,n in lrIolwcrd".

We zaten noi; niet in de ]ïorC btis of
Ed.di P. had- a.l ecn rechtsc d.inkte
van J,larchel lio te paki.-en. Toen. op

weg naar Sticnsn

3ij hct ornkled.en bleck d.at ivlaurie.e ï(,
zi-jn voetbalschoenen vergeten lnras.

Iczc. acest toen op glrnrpies van Ennrin

K. voetbal-: cno

Bij aa*cnsi; op liet vcld- blceii er
geen sehciàsr=chter tc zijno Jan

Brouwer werd. 3errraagd te fluiten r^iat

hen overigenr: nict sl-echt afginS.
Het eerste fluisignae,l klcnk. Stiens
speelrle r;:ct 10 ne;n" ne eerste minu-cen

krecg d.c thuisclutr i*at leuke kanson

die uiteindelijk tot niets leid.icn;
Toen kqani Geel-l'trit in actie cn ward.

stecfrls sterker in d.q ïule ninuut
schoot lir:.}<s achter Chris Bo d.c stand.

naar o-1. Ie verd.ere i:etrste helft
bleef Geel tÍit àruJ<ken" Tcen bezweet

op d-e thce afn Na rast r^re;rd- I"Íartijn
L. ingeret voor Rud.ic d"e H., en kr,lanr

Chris'3"ivcor Johny d.e J, in het doeln
De gehele twced.c helft was Stiens wc1

iets: sterlcer, rtiliir d.e i:arivallen werd.cn

goed., afg.'cstuit d-oor onze verd.ud.iging"
Stiens kwan niet mecr tot scoren
cn het bl,:cf 0-1 voor de _EgL§..

Terugreis ilregen d.c jongc'ns nog con

flesje drinken r,an,.ebod.efl \.oir het
goed.e verk.
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2 Black. Boys 2
3 Geel irit 3
4 Robur 2
5 5.C, Franeker 3
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7 Hallum 2
I Rood Geel 3
9 Frisia 5
10 Frieslanrl 4
'l'l Hubert Sneek 5
12 1r.z.s. 4

Resn 2e klls'6
1, G.A.VnC. 2
2. Geel tLlit 4
3. Trynuralden 3
4. Frisia 6
5. Nicator 5
6. Dokkum 3
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Jozef Èomx-
geboreÈ te *s t; i7 rra.r,rt i941 -
:ran be3cep gedÉ6i-.'err1 zuivel-
handela.g' r*sls i.; :et zelf net
een eï!=ti€ §Gld.§L: ::tàr"Jkt -

Gehr1ul =s1 errriï["- 3ey-:':-.i; 2 d,ochtersn
À1s i*b:g:last rqltq]r --:=t hij en
b3e itr get 66} à'ÍíF-S ;:=tbe,l.
Joaef bE€En, f,ifr cee-=',' z1: voct-
bIler w 16 Íp;:e 1a:f--5.; i ;ant
e-:riler- mcht je gea 1j.1 v& 'ke.i
fit rofdm.
I)e daËrn Etn aÍLrleng a1e lid. Yas
]-7 naa,rt L957,
Hij begon als lirlcsbuiteno Voor
velen'van ons misechien i:en vru=cmd.e
zaak want iod.ereen kcnt Jozcf aIs
keeper en een goeie ook.
Geel ï/it 2 was zijn beginelftal cn
hij speeld"c in d.ie tijrl zoals IÉi
het zelf u.itd-rukte met Geel tcgen \"Iit
en riret Wit tegcn Gecl tegen RÀlrlBi\tf
en zo 1ï1 en d"an eens tegen Àmelandia.
fn lfu:merwoucle is hij eigerrlijk aIs
keeper ontd-elct liant toen g'ing;en'GltI 1
en 2 ,ëe.ar naar toe voor ;en partijtje
vriendschap'relijk voetbal.
Ons Peet d.ie in het 1e keeP mor:st
die d,ag naar Àmsterd.am (oeferu'red-strijd"
bij ÀJax) en Boppe Metz kiep van 2

schoof op nira,r 1 en Jozef wcrd. ge-
leger:lreid.sdoelnnan vn 2. IÍet werd. een
succesvolle d"ag voor 2 cn voor Jo
Want dt= eerste cle beste rr"'ed.strijd
d.r.,.arna moest hij weier voetballen.
Tot Fop;e i,i uj-teinC.e1ij1,: zijn schoenen
in het wad achterliet. Toen ktram
Jozcf in het d.oe1. bij GW 2. In de
wild-e kor:ipetitie speelde hij a1s
öoekaan bij iiTr'* cn hield vaak op
bekwame manier zijn iloe1 schoo:r en
al}es ]eek er cp dat hij ,le ki-ePer
van GIi/ 1 zou gt,.an wcrd-en voor de
echtq kornpetitie"
Jozef wel bij .cle d,rie geselectcerden
voor I tae,ar niet kiepen echter we1'
volhouden'
Hij werd op cLc cLr'-ur vaste kieper
in het tweed-e van CJltr. Ïlen }<r,-er

ll::"npiocn. geword.en net 2.
Toen naa.r het ie en thans aI wer,r
verscheidene jaren a1s betrouwba.ar
sluitstr-rk van ]iet zfe elftal waaffiIre
hij a1 verschil--1-end.e grote successen
heeft geboekt.
0p d-e vreag hoe lang hij nog bliift
spelen is het antwoord.s
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rE-_KI,_re{_i{tLFEtjs
Prírte', ik vincl het echter r'rel janner
clat er in zo';eel soo'rten shÍrts 5e-
spocld rnrclt biJ G!/'

]i[T K],lTl:ELl'lt
L.res ik helemaal clus van r\ tot Z

zelfs de ad.verten.tier-i" Er uoesten
eig;:nlijii Iiat ite..r rrcCst::ijd-ver-
sl-e1;cn j-:r staan.

Z.:\LVOETBAI:
r-ïïiiJ m€ï nij i:ersoonlijir een beetje
te i.lcva' r1ijk. Vooral dooq: de vloerr
clir; vioert jc en iroorclat je het rvect
bcn jc. patient.
Sern je no71: bij een aniler{,: vcreniging ?

ldee, ik i-reb cclr.tcr i+el volieybal
rroor icrl..:ïcun ...'rts[)ec]cl. zo;tIs je *rei t
ntc;t S1l"li-. Gerreld"ifl.
Zo nu- eri iian zie jc mij ook no['i wel
cílns op d.o r:racefj,ets vcc-,r"oij snor:r:en,
ilat is a-11een mitilï eÉ-rïl aard-ig1:eid-
i,rant ]ret txriicje loop ilc e-'r d,ir,ags wel af
bij C"r, kar,
In ecn kl-ein gesPrr:kje
komen p3'-; ,-:nkele l-cuke
2! jari"E;e besta.nd va.n

i; valreep
en uit het
bij GU
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Jozef
naar vorcn.
Zo noemt h:' j nog g1'6n hut uitsi;apje.
van G1,{ 1 'n 2 n:.uar i{elios (ncventcr)
dikice p-rr:t cn geen voetbàl 

"[]ok noeni hij nog even 'ie bckerwcil-
strijll- I)okltua l- en G\oI 1 l.ra:-rr 1-rij als
ki-cper uit ]:ct !-e Gl,ri I uit rjc 'brancr

hielp cn op ecn grootse roanier (::ecl.)
het d.oc1 rran GhI verticdigd.e.
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zatesdàg 1? qlril
Bopta Boys 3 - C-eel h'it 3.
VrijclapitltLag er han,gt noJ steeds
geen opstell-ing van d.e Bts op het
G.:el ldit bord.n We uocsten lcwart vocr
tien riret d.e boot r,lde d-us om ! uur noi-l
even op het bord- kijken noi," geen op-
stelling" 0r"r kwart voor tien waren
er 11 man aenwezici, maaï er uas rlog
steed,s gr:L;n leidero Richard i{. d.eed
een vet:wced.e pogin3' oa -'rtril Sakena
op te bel-l-en maar kreeg heIa.:,s'het
anrvcord.a_1-rpara,àtr i'íi1 B:kena is nj-et
d.e enige l-eioer. Sinon Mo.sterrnan,
Jan Plantinga en Joop de Èa..tt zijn 

.

ork leid"ers of ex:1eid.ers van ge':1
r^rit 31n Eén van de spelers heeft de
vorige'avond 'l.J"B. opgebeld. om al te
zegsen maar 1d"3" zei,d.at hij n:-et
reeegÍng. "i'iie van d.e leid.ers nu aanr*ezig
had moeten zijn is ectr groot irrai"g-
tcken.

-,/oetba1picc3. 18"

De trainer + vlloulil i+iLlcn de 3ts
bed-anken'r,"ocir d-e plantcnbak .aangc-
boclen bij de gebo':::te v;m hun zoonr
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:;;;;;t;ie mincier ulekkeroos'. :

rk speer nu in;;;;;;lins Gerderland

en heb mi 3n eer"sie-aoota?Y??k?n duer :

er aI opzilten'-óà "o*petit'ieleider 
I

had qeen andere iptt""i"s l:l voetballen' :

voetbarlen en ;";';;;" viet'barlen' Bii :

GeeI r.rlit 'i 
jn OIXr-o*-'""rtse ^dueIs 

niet :

eens mogeli jk t 
- 
maar reken riaar niet daL i

elubs aan on uu'"ï3";ï ;; selukkiq mee :

zijn. 0p u*toul-;;";;; ricÉtinstarraties I

beginnen clie ""ti"-ttnqen 
ai orn helf i

Zev€l-lr v"r"cn"iàene clubs i;roeten dan 
]

spelers n,'="""'ïlul*' uerk r''f studie' 
i

Teams ln hoqe'*i;;sen henben-1r: extra

;;;;;";; oe-afstand:48 tot 5o km'

re izen is ni"t nift=' lndien er r.,:eI Iicht

is begint 'o'i '=astrijd 
cm acht uur'

r,ljaardoordeuitspelende.vereniqingpas
tegen een 1lu"-;i elf huj'suaarts is
qskeerd. :r lag
iï:";;; aan de comPetitiereide
uras cl it nict noàio qerleest en had de

competitie lans;;'gJauurd' Dit ir;ordt

hcm onrnoqcriik.';;miaxt o*01:-de ;reeste

i;;n,;.;;clijke) terreinen sesloten
zijn i.v.m. eEn ;;;lP"riode' terurijr
de spelers dan mee!'1jn t:.-activeren
voor toernooien en andere vriendschappe-

Ii jke uedstri jden '
\rlat kun je "f"-"o*p"titieleider 

doen om

níet in de Problemen te geraken?

rercler t nqinnuï'; 
";";; 

iàl^:"" 
kortere)

uintersLop of ftilinére klassen bi j de

ïi!' j::;:l;ln:' :::;ï";:*" "Éï"ï:ïlh l"'die nauuJeIl Jk I

Terugbrenn*n u*-n- f' nt aantal clubs in

die klassen z'àu' tnO"uisen teqen het

beleid van tfn X'l'l'\l'B' en de F'U"B'

in de raatsle i;;;; (door 9: uit'brei-
ding van alle iiL"au kiasse'n naar 17

clubs had Ceel tLtit vroeqti jdiq de

promot ie t'e Pakken) '
Dit jaar hebb;;;ii""n clulbs als R[s

en l-rjZS o"n foi"" achterstarid' opqelopent

ilaar dit is ;;;; te r'ri jten aan de om-

standigheo"" ï""" r-t"t 'óra 
aan het begin

van het seizr:en' dan in de uinter'
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eategorie
kijkt'om
zou ik hi
Zo uas he
In 1980 r
Bee per L,

ltlet de 1e

eerst de kat uit de boom

e zien. of het ue1 slaagt en
r uel in mee kunnen komen.
ook bij de trJ.UnAmeland.

den.er gemiddeld 15 renners
dstri jd.
uredstri jd deden et 24 mee en'

a

t?
LN\

kuam qelijk naar voren ulie er uel iets
uoor over had:en uie niet. Dit kuam
vooral v"LJ.b.'het materiaal en de
gedane training tot uiting. In de
laatsLe rrredstri id van de zes in 19à0
reden er naq 12 *,ee. Toeh uias het geheel
geslaagd. Dit blaek bp de jaarlljkse
feestavpnd i.n de Branding in Buren. fr
LJaren daar, + 85 personen aanr,;ezig.
De kampioenen u.ierden gehuldigd en de 'f i1m,
gemaakt door Jan Verbiest uerd vertoond
uaardoor ieder zich rr-reer eens teruQza! r

In 19S1 'r,r-as.{g.animo r,.teer geqroeidt
blea,l< aan het eind "van het seizoen.
F-r rriaren meer leden en het qemíddeld
aanlal deef nernerà per r.uedstri jd r,ias
qeqrseid tot 24. Tevàns ulas er een
stimufans gekomen docr het ter besehikking
stelfen van de Joop Zoetemetk t,rofee.
ilinnaarsvan deze grandioze uLisstrltrofears
Ín 1981 uaren bÍj cJe AmaLeurs Theo Oud
en bfj de Nie'urr,leIing,en-Junioren lauue
Jan de Uries.
Tevens toonrle oo[< de jeuqd t/m
hun belangstelling" Zíj reden
uredstri jd eË)n vooru.redslri jd.
Cok de f eestavond ín 1981 uJas ideer
zeer geslaagd. lL.l eer cjc f ilm van Jan
'Jerbiesl, nret, de aanuJezigheid van
+ 190 p!rrs0nen, huldiging yan de
kampioenen En r:nder 1e-iding van de
l:Javes een fijne dansavond.

ioor dit jaar 1982 staan 7 r.,.iedstri jden
op heL programma met een vooruedstrijd
uoor de jeugd.
iielrennen is rn principe een zclmersporL

=n sluit goed aan na het beeindiqen van
uintersporten.

14 jaar
bij iedere

fu€fi$mffird
a* het geheie jaan *eàBem.d*#

nes<rcielmid., strandveg ]! tei.: ?18J
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a^
= ::-iI1en blijven
:.

=:=a zijn momen-

et aantal toeschouuers is ook stesds
Erceiende en bereikle het hoogtepunt
meb de Joop Zsetemelk trofee in
Burenrl n.1" .+ 1500.
U kunt zich melden voor het lid-
maatschap bii Jan de Uriesn tel. 4181
of Jan JacobsrL-reg 2 te Hollum.
Tevens uJensen uij.een goede samen-
r,,Lerking met iedere andere sport'-
vereniging.
0nze films van de r*lolerr*,rjdètr{jdan
op Ameland ui11en uij geheel gratis
bj-j U vertonen op b.v. Uu feden-
verga{eringen enz.

UeeI sukses toegeuenst voor het
nieuu.le sei zoe n uJensen ui j U toe

namens de tLl . V. Ameland

J. ds llries.
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