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iïenig .4mai.aildm.r ureasu zích i.n de
eerste dagen nfr hat St-rndeklaasfeest
min ef fiesr vephma*t 8f, hee het
moqeliJk is dat eaveeL sp het aerst
nezicht ureldenkende meRseR zich
Eén of turee avonden (en aansluitend
nachten) tans xo raar aanstellenn
f,Ja r.lele urÉíï nseste arbeid, uaar-
tae mcn ïia*§ e&ri redei"ijk loon in
de meeste geuallen niet bereid zou
zijn, hijst men zich ín Ëen onga-
makkelijk ai.ttende verrnornmlng om
zich vervol"gËnÉ urËn achtereen uit
de naden t,e sprirïqËri en te hossen.
l"lse is dít te verklsren ?
0e in ï g$5 gestorvan Spaanse
filosoof' ËrëeEa ïJ Gasset heeft
zleh in een cpstel eens afge*
vraaEd u&arsÍfi de jacht voer som-
mi.ge íflensen een uJars hartstocht Ís.
Hi j kwam ta* de apmerkali jke c6F!*
*lusie dat veel ff!Ë{'r"ssn eich in de
tilesteurnpesË burEerlijke beschaving
bekl eund useían, irCIewel ri J het
nut s&r1 *En 6*r:rdmn#e samenlevíng
rrret,,;-rjn u'eJ.e reg*3§ an urett,en
mftderscl'"rrijuen* liffin tàjd tot tijd
*n'LsRsËjFen zÈ aan aIle msdetne
cornf'ort" màal snk aa;r alle fatsaene
n$rman cii: hun heschaaf,cje* oraEewiirg
hen oplegt en Ea ulorden usor k*rte
tàjd pri.miÈief sn srreed* ëB ge-
tr*os'Len zich inspa**,i.ngen en ont-
berinqen i n eËn rnoeili jk begaanbaar
*erreln, k*rtom ae keren terug
fiear n*i stadlum uan de jagende
rnGÍ"!so i3a'b u,e in onu e cultuur al
vele e*uuerï aÍjn g*Bmsseerd,
Aan rJsze the$rÍe moar""*l'!: àk denkenu
'co*n ik §*& a'f'vro*g, id&&r#fln ik fip
ilrCIte SunrjmieLaasavËind r:ieÈ rustig
rnet Ësn br*mkJa 5n een hoekje MB§
*&an aÍ'ht.err *rx ïsësr*ra al die
anderrs &srela*clarg \rËn hmt manneli jk
6asiaeht ai.rf: evBs'!aer'!§ eonder enig
aensri jsbrlar r:ut had*ci: af gebeuJ"d*
Tuss*n de ja*hl sÈR ha*t §undekl&§s§-
E,:elen hesàexn r:emcli jk ija Ëtre§*
eeriË<ometen,Jl:à i:side hezigheden
irr lierhc*#j"r:,: às1: de ii*i,.Ërgde
iqcst,*r"l sti .i nl:panni-n*&ri uri juel
***n fast*:a*,n s.eeul-t*ai. *plevmrei'r
Ën *!at bi*i iJ,;: uitgiu;{-.r,rn,:-i dnarrhJïdt-iJt !r , *,': Eepii:jrl"
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Over de oor sprong van het
Sundeklaasfeest besta en een
aantal theorieEn. De meest gang-
bare is dat het een oeroud,primitief vruclrtbaarheidsfeest
zou zijn, uaarbij de in HoLlum nog
veel gehanteerda stok een symbool
iE van het mannelÍ.Jk geslacht§-
orgaan. Hoe het echter mogelljk le
dat dit feest zich tot op de
huidige deg heeft kunnen hendhaven,
daarover is vootr zover mJ.J bekend
nog hlet gefilosofeerd. Het is
niet ultgesloten dat hetzelfde
heimuee naàr een primLtieve cul-
tuur van duizenden Jaren geJ.eden,
dat de Jager het veld indriJft
en dat hen voldoening doet vinden
in het doden van seerleze dieren,
ook de Sundeklaaeope1er beueegt
zich te vermommen en zich een
aantal urÉn aLs een barbaar te
gedragen. Hat kan in dtt verband
aIs veelbetekenend worden opgE-
vat, dat de ouergrote meerder-
heid van de mannen en Jongensin het pak een voorkeur aan de
dag leggen vaor vermommÍngen
die herinneren aen priraitieue
bescl'raui.ngÉn. Sommigen gaan
zouer dat ziJ tiJdeLiJk terug-
keren tot een ys6r!-maneellJk
stadlum: apen, beren, muLzen,
draken.
Je kunt zelfs een stap verder
gaan en je afvragen of de be-
hoefte zich ttJdeliJk aan de
normen en levensomstandigheden
van de burEerlijke beschaving
te onttrekken niet de oorzaak
is van de grote populariteit
van de voetbalsport. Ook hier
ontbreekt een tastbaar resul-
taat dat in mige verhoudLng
staat tot de geleverde lnspan-
ning. Ook in het betaald voet-
bal, uant het rasultaat ie daar
uiteindelijk jn I van de 10 ge-
val1en een negatief kassaldo.
Osk de voetbalsport is op
enkele uitzonderingen die de
regel bevestl.Ben ne, aEn $àflD6n-
aangelegenheid.
De vraag rijst of een voet-
baller sr qoed agn doet met
Sundekleas-nÍn het pakr te
geen. Het zou rgel eefts teveel
van het goede kunnen bLijken
h,anneer ienand binnen een kort
tiJdbestek op geheel verschil;
lende manier terugkeert naar
de prehistorle.
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Het zBtJ intereEsant zijn eens oen
enderzoek ln te stellan naat de
corapetiti'a-tei.tslagen van Amelandls
;; E;Àt trttt-tn àe-periode v66r en
na het §undeklaasfeest ovel de
jaren dat belde clubs ln de K.N.V'B
àpelen. Zelf herinner ik me ult
*ijn tÍJd ale traLner dat Geal k'lt
eeàs tuée dagen na Grote Sundeklaae
met s-CI ven Éallum EËn, uit nog uel
Flaar mlEcehLen had de tegenstander
de specuJ.aas nog in de benen.
In ieder geval ltJkt het Ëe mear
goed dat ómatreeks 5 december de
óompetltl,e meeetal stIl )-igt q16
gevolg van de slechte toestand
uan de terreinen . Dat biedt de
Amelander vsstbal.l"srs de gelegen-
hetd zendcr geuetencbezuaren
ten opzichte van club of coach
een paar .""nàJËt-(ir"" nachtjeE)
prehlstorisch te relaxen.
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dat Ívlarion en Ria dolgraag maseuse
bij Geel-l.riit rrlillen u,orden

dat ze nu een spoedcursus qaan
volgen bij Gerard

dat Bertus eindeli jk u,eer:eens ge-
scoord heeft

dat de rrKingI niet op trainen kon
komen, omdat hij Iast van ztn
stembanden had (alsof je daar
mee voetbalt)

dat 2e kerstdag ons eigen senriorEn-
zaalvoetbal u,eer r:rordt gehouden
( in de ttsrenktt )

dat, Ben de Kruiff aluleer de rrred-
strijdbal geschonken heeft

dat er ook een toernooi voor de
Geel-trJit- jeugd rr;ordt georgani-
seerd

dat er in de kerstvakantie een 8.
en C.-team mee gaan doen aan
het F.U.Bo-zaalvoetbaltoernooi

dat Ome Kooi heerlijke soep kan
kok en

dat lrlilt, je aan rtmaan gezíchtft
voetbal doet

dat Simon 21 jaar, dus voluassen,
is getrrorden en meteen ook
maar even 3 x scoorde tegen
01 deholtpade

dat het rrsrrlienrt noq steeds in
het bos loopt

dat de slager hem ook nog niet
heeft gezien

dat Peter Former door ztn enkel
is gegaan

dat dit gebeurde in de laatste
minuut in de thuisuedstrijd
tegen D .5. ï.

dat de ueek daarop Benno meeging
dat Toon van Klaas dit pas laat

doo rhad
dat de keeper van 0,S. ï. de rrred-

strijd CIp het andere veld
veel Ieuker vond

dat hij zodoende een doelpunt om
zrn oren kreeg

dat het vi jf de een nieuure speler
heeftl Th. de jong
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dat hel eerste toch kan scoren
dat, ze -it ook in eigen doel

doen

dat de standen niet zoveel
zÍ jn ueranderd

dat t-1 intussen het 1 00-ste
doelpunt van deze compe-
titie heeft gescoord

dat ze intussen ook ËËn t,egen
hebben

dat Harry ti jdens het tr.rerk in
cie sloct stond

dat zijn ]aarzen toen te kort
uaren
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Ap ril :

funi:

Ajax,rrint zaaLvoetba]-
tr:ernooi in I'lilaan
A3ax-Groningen: 5 - 5

Peet,je slaat muis Cr:od.
=ejjbnoorcj-P.3.V': 2 2

?osr:atr naai Ca-t':eaj
3ob en Loes kreEen een
i'larl ces
Span je-l'i ederl-anC: 1 - 0

^:^.. n . \, . 3 - 3a Jd^Dr. J a v a

il . i; eLz scoolt tegen
Cambuur
Feestavond GÈe1-lrit erg
geslaagd
Aberdeen-BaYern ir''jnchen i
3-2
Fortuna 5.-Feyenocrcj: 1 - 0

t tÉ À -'ioemeÍtr€-IËaIIe: | - u
F::iesland 4 - Gee]-irliL 3:
-C

Ajax - P.S.V. : 2 D

ajax bJenrso

Ajax-Feijenoord: 3 - 3,
ajax landskampioen
DSr?9 kampioen lste divisie,
vclendam 2e.
Seel-[Jit 1'orinnaar uradden-
toerr"rooi
f . C. r 

" 
f inale: !1 ' S. V .-JUV€n-

tus: 1 - C

i.l.I I . f ir:al-e: ," 5erdeen-
í?eal lvladrid: 2 - 1

Af srheidsueCstri id lrillem
van HaneBÉm.
ilen 3osch uinnaa:: F3-compe-
titie,
Geel-irli.t IïI derde oD toer-
noai in Bolstuard.
truijff naar reijencord.
Cran je-jeugd uitqeschakeld

luli : Ilsselmeerv0gels ar,rateur-
1<ampioen van i,lecjerland
Johnny Fep naar D.F.C.r
van Veen lsruq rlaar Utrecht"
Ceei"-Lrlit 'i traint vnlop.
tlieLlu.re ster in f:r:ningen:
.icirnad Fandhi.

Augustus:!io3oU, urnt AD-toernooi
Ge*:i*kiit-icei,eniè: 0 - -q

rei jenD0rd u-iinnaal A I dam-70€
toe:;ror:i"ici.els urÉ! !i-j rC*(öln.
i.3ol. rr;ii':t eerste corïpeti-
i.ieuscl;tri jc teqen l"r .A.t. !
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Standen per 23-11-83 junÍorenStanden De r 23-1 i -83

4e klasse 3
T- qa

2 n,K.U. r29
3 Stiens
4 Hal1um
5 0ldeholtepade
6 D.T.D.
? ïri jnrrral den
I GeeI ItJit
s ffiAffit,elnde

1 0 5t. Annaparochie
'! 1 íïildarn
Re§.erve 1e klas C

1 Stiens V.

2 SC Franeker 2
3 DskkuÍn ?
4 Geei. lrit 2
5 Éïd7dffirg. 4
6 D.T.Du 2
? St*Anna ?
cprqlu ,te uËvo

S Friasland 3
1S Lseukrarden 4
11 Fri*Ía tl
13 CuÍlnBu 4

Reserua 2e klas A

'! H. Sneek 5
?. 5C Franeker 3
3 Geel ldit 3
a ETffiE z
5 HaI lura 2
§ Leeuwarden 5
? Robur 2
B Ëriesland 4g ïri jntralden 4

ï B Rood 6eel 3
11 Frisia 5
12. Nicatcr tl

2 Íll.K.U. t29 3
3 Trynualden 3
4 GeeI ttJit 4sE;ffi
6 F.U.C. 4
7 Dokkum 3
I Nieator 5g 5C Franeker 4

10 De Ualden 2
11 Zuaagu.elnde 3

5e klas B-ï-frTEà§6'r 10
2 F.V.i-, 10
3 D.T.D,5
4 Tryntralden 7
5 Gee] tt,lt 5
6ffi
7 5t. Anna 5
I Rood Geel 6
I Friesl.and 7

10 Hall.um 5

senioren

10 '15
10 15
10 14
10 13
10 13
10 12
10 10
18 I
18 7
10 5
10 5
10 3

UT
?4- 3
1s- g

13- fi
1 4-12
10-15
1 3-14

7-1 2
7-1t4
8-11
?*16

1s*25

2S-1 ï
33- 6
3?-14
21-1 1

21-15
15-12
18-1 3
1 5-28
s-18

12-2s
6-3?
s-32

3?-1 7
1§* 5
I í-tl
3?-1 I
22-1 A

?.4-Z.fr
2A*17
2?-32
15-24
14*31
1G-3/r

g-'18

4?- 6
23-10
2U* I
16-15
14- I
26-16
11-13
18-25
1?-31
1 't -?g
15-49

42-12
25-1?
31-1s
?§-1/4
22-12
22-32
13*18
13-51
15-31

8*3§

GSPT U T
I 17 51-1 1

s 12 26-11
8 11 31-1 sg 10 16-11
s g 25-15
B 8 21-17g 8 17-12
s ? 15-21
I 6 15-14
s 0 1-91

3B

3B

GS pï
I 16
812
I 12
I 1n

10 I
OAUUg?
^ry
g?
g5
g5

s 1510 15
iCI 15
tro 13
10 11
10 11
10 1CI

1B ?g6
10 6
10 E

10 3

g 18
9 14
I 11
s 11
? 10g8gs
g6
§6g3
81

g 18
s 14
G 4lt
É 1ï
88g8
g6
85g4
n í-r

3e klas C-TEffio
2 GeeI bJlt
lEffia
4 Bl auw ltJi t I 34
5 Be &uick D 28
6 Anjum
? Frisi-a 58
S De ïdalden
§ v.c.H.

1 0 Lurd. ZuaI Lrr{En

4e kLa.s B

ffiit^-^I LrSrLr 4L
3 Blauu trlit r 34
4 ÍE.K.Vn !29 ?C
5 {.-wrd. ZuraluBen
6 Stiens 2C
7 Leeutuarden 3C
8 Friasland 2C
I C.lJ.B.

( +os) xras
1 Hallurn
? GaeI tdit
3 ffi'6ïA-
4 Amelandia
5 Í§arrum
6 5"5.S. r68
7 D.T.Dn
I De trtykels
I CIuue Syl

10 tdardy
( t+zs) aroeo# l Flinnertsga 2
? De Elykels 2
3 Frlsla 7
{t Eeel hjit 2

4C

3C

B 16
I 13
I 11
I 11
89
8g
Btt
82
81

§ 17
10 16
I 13
I 12

10 11
oo
e6g6

10 2,

10 0

10 20
10 17
I 11g '10

10 '1C

10 10
10 I
10 6
10 5
10 0

10 13
10 19
10 11
10 11
10 10
10 10
10 I
10 Ë

1CI 4
10 2

85- 1

3A-12
40-1 5
22-11
26-32
26-32
13-42
?-45
E-52

44- g

56-10
50-1 2
4?- 5
31-22
21-1 B
2s-4fl
s-28
?-69
3-83

58- 4
2g-1 0
17-12
12-1O
25-18
ï 9-2í
23-23
18-33
6-25
4-55

41- 1

30- 5
12- 6
19-20
13-1 1

13-22
3-15
5-22
6-21
s-28

I

5 DronriJp 2
6 StÍens 3
? Beetgum ?
I Foarut 2g c.5.L. 2

1 B Holuerd 2

(51s)J<Ias
1 lYlarrusl
2 Ropt,a Boys
3 F f BÍrdaard
4 Dokkum
5 Anjum
6 hJardy
7 Geel UJitI ffi-ffia-g u*fl.H.

1 0 Ternaard

Reserve 2e klas C
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September: Geel-llit U uordt op ge-
ri cht.
F.5.V.-tdi11em Iï:

1B sept. Sparta-Utrecht: I
Ajax-Feijenoord: B

Foda-P.EoC.! 7 - 3
Atletico wladrid -gen:2-1

1-2
1,
)

Nlovember:

Decem:e r:

Gronin-

Ingeland-Denemarken: 0-1
Gronin gen-Atleti.cc i,ia-
drid: 3 - 0
i.Piraeus Ajax: ? - t
rleel-Ltjit sneuvelt ook in
Ce beker teqen D.ToD.
ierland-Nederlar-:d: ? - 3
(z-r)
i';.f .C.-Barcelona: 2 - 3
Groningen-Inter ÍIil-aan :

2-J
I n L e r l'1i l aan-G ron i n gen :
5- 1

Sparta blijft aIl-eeri over
in de Iuropacup
Ueel Geel-uitters aan het
pakiraken
r':rederland-Spanjez 2 - 1

Sparta onderuit'tegen
Spartak liloskou.
uaÍr Sreul<elen naarprs.v.
Veel Geel-Uitt,ers hebben
lie'- fak aangehadn

Nederland volgend jaar
naar Frankrijk is nog
geen terugblik, aIleen
maar ËËn uens uan de
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se letter, 22.tedenaar, 24.1engte-
maaL, 25rpEírs, 26.Lurks keizerlijk
derreet, 29.urater in belgiË , 3?. p1.
in zeel-and, 33.ingeu,and van haring,
J5.telegrafisch koersbericht, 36.
meisjesnaam, 37.huisdier, 33. deel
van het oor, 40.kussenovertrek, 42.
noodzaken, 44.drieteniqe struis, 45.
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ALGEI\GNE LEDENYERGADERTNG

V:\N DE V.V. GEEL - WÏT
OP WOENSDAG 4 JANUARÏ 1984,
aanvang2 2O,J0 UUr
plaats; kantine sportveld.

4.GENDA:

1. Opening

2, Notulen

5. Ingekomen stukken en
mededelingen

Competitieverloop

Tussentijd.s fÍnancieel
verslag.

Verslag commissie inzake
I.{ADDENTOERNOOÏ 1984.

Verslag jubileumcommÍssie

Rondvraag

Sluiting.

het bestuur.
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Errkele jaren geleden kend"e d.eze Geel-
Wit krant een zeer aardige rubriek
n.1. de 2611. AoT. trofee.

ïn d.eze luriieke nrbriek werd-en de
prestaties vall zor*el spelers a1s
supporters vaR Geel-1dit ond.er d.e loep
genomen en beoordeeld d"oor een d-es-
ku:nd"ige jury d.ie vervol6ens p-anten
toekend.e a,a"n d.e d"esbetreffende
personenr

Aan het eind. van het voetbalseizoen
r+erd d.an öe A.T, trofee uitgereikt
( een ind.ertijd een fel begeerd

object biruren öe verenig:ing) a^an
die persoon d.ie over het gehele sei-
zoen d.e meeste punten had. vergaarrà.
Ioord.at d.e marr achter d.e trofee, tw.
d.e heer A,T. te N (naan bij red, bekend.)
inv.m. werkzaamhed"en buiten het ei-
1and, te weinig tijd had om een trofee
te makenr moest d.e rubriek helaas
uit d.e krant verd"wijnenn

Een d.ezer d.agen echter kwarnen wij
er achter d,at eerder genoend.e heer
T werk op het eiland had. gekregen enj-n een gesprek net hem deelde hij
ons mede dat hij r+e1 weer bereid. uas
om een nieuwe trofee te maken otn op
d.ie manier het voetbal en a1les r.rat
daar omheen gebeurt wat te stimuleren.
Nafu"urlijk hebben ni; dit aanbod. net
beide hancien aa,ngeesepen err zijn r+e
nu a1 d.zuk bezig om nog: dit jaar
een d-eskrind"ige ju4. in het leven te
roepen d"ie d.e heoorCeling van spelers
supporters en a^ud.ere med.ewerkers rra,:n
onze verenig.ing op zÍch zal nemen.

Geel l,{itrers zèt dus je beste been-
tje voc,:: en ci.ing mee naar de
NïEliHE A.t. trofee, want het gaat
sparrnend word.en.

Reken maar.
roÀ! vu,
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BooqschuLter 21-1 1 2A-1 2

Ura urerklust is groot en Urrl presta-
ties zijn dat 66k. 7et onvermoeibaar
door, uant er schijnt voox Uu toe-
komst veel vanaf te hangen. Uerslap
niet tijdens de rointerstop en niet
teveel oliebollen eten.
Steenbok 21-12 2A-1

Controleer al Urrl gegevens, van kente-
kenbeulijs tot kassabonnen toe. U kunt
er narigheid mee voorkomen. Steen-
bokken die rond de jaarrrrisseling
jarig zÍ jn, denk om Utrl gezondheid.
Tijdens het kerstbal niet teveel
dansen.
uaterman 21-1 2O-z
Zorg exvoor deze maand voldoende
uitgerust te zijn, uant een helder
hoofd is ulel- het minste ulat U nodig
hebt. Sommige lJatermannen hebben urel
r.uat te vieren, maar pas op voor
gillende keukenmeiden.
Vissen 21-? 2A;3
Er r,racht U: een goede reis I or-lver-
rrracht bezoek en een verbetering
uan Ur,r financiËle si-tuatie. ïij-
dens het zaalvoetbaltoernooi. bent
U succesvol. Een opvallende vrouh,
met felle ogen bezorgt U uat
irritati e.
Ram 21-3 2A-4

0p het nieurr:jaarsbal danst U uat
al teveel met een maagd. Houd U

aan de beloften die U gemaakt heeft
Het uolEend jaar zat. er een door-
braak zijn in het voetballen,
misschien in het eerste? Denk
exaan om tijdens het oliebollen
bakken een schort aan te doen.
Stier 21-4 20-5
ïn de stieren-tuereld spelen de
kornende dagen flirt en spel een
grote rc}. Dus: maak er niet te
snel ernst van. R0nd Kerstmis
vraagt een geliefde extra zorg.
Een goede ïfip onder de kerst-
boorn do et i*:lndeïen 

"
IuieÉ_].inee§ 21-5 20-6
lemand die vaR U houdte kan U

deze maand cp 0ngeuone ideeËn
bren gen ( de moeite ttlaard ) .
Verder moet U LJat meer kontakt
zoeken met andere mensen. Denk
aan het oude vrauutje dat over-
steekt.
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Kreeft 21-6

15

2D-7

Ha, l-'r 3, kreeft, deze maanC rr.iordL
er een Dm nooit nreer te vergeten.
De chanirragne-kurken gaan dccr het
plafond en op a1le bal1en bent U

aanurezig. Denk uel om Ce konditie
en de hercjert jes in het ve1d.
Leeuur ?1-7 20-B
[:r staat U een rustige en prettige
tijd te uachten. De sterren staan
goedr vooral met oud- en nieuurjààrr
A1s er a1 ijs komt moet U vooral
cp Llui veters letten en laat Urr.r oren
niet bevriezen.
iraaqC 71-B 20-g
[:r zaf LJ volqend jaar een trourrrerij
staan te uachten. [/aarsciri jnli jk
krijqt U zin om het, er eens van te
nemen maar de tijd is daarvoor niet
rijp. Doet U het urel dan rijdt U

een scheve schaats.
lijeegschaai" 21-9

U ziet kabouters.
20-10

Urr.l versterkte zelfvertrouuren uerkt
deze maand als een rode lap op een
stier: een eiqen-doelpunt ligt in
het verschiet. TijCens de uinter-
stop komen er heel uat kil-ots bi j.
ilrie rr.rijzen uit, het oosten qeven
l.l slechte raad"
Schorpio?n 21-1A 23-11
Tijdens de kersLnacht prcbeert U
eens een keer niet val_s te zinqen
en met de feestdagen heeft i_t heel
uat ncten op zanq. Dit keer geen
val-se o l',la de uinterstop kornt U
goed voor de daq en de vallende
ster, die U Zagt brengt l_iu iriens
tot vervulling.
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trru0BHtrHoexae
Tussen alle Letters in 1s een ge*

zegde verborgen d.at Je nan links \

naar rechts kunt l.ezen, a1s Je d.e

overbod.ige letters reg:etreept.
Heb jij ook trel eeas zorn teleeur-
stel-ling neegemaakt?
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Je moet ia ond.ersta.a.ntl.e figuur ele

getaJ-Ien 1 tilo 14 imruLlen.
Doe d.at zo, elat op elke reahte J.iP
het totaal na.n 3-! oatsta"atl
&ke1e getaJ-Iea zíJn reeels voor Je
lngevuJ.dl.
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