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In het i'".C.ii.U.-programma frVrijdaq-
sporttr, dat elke vrijdagavond van
.-.)ri +^r 9a tl 5 UUf rr;Ofdt Uitge-ZZ.UU LUL 'J.Lzondenr v€rzorgl sPort'jounalist
:lerman í.uiphof een vaste rubriek t
r,;aarÍn hi i meestal commentaar 1e*
vert 0p aàtue1e krrresties die de
geniDederei't van actieve en passieve
tpottbeoefenaars be ziq *:uden 

'
Dnlanqs gaf hi j zi jn vis j-e. cP iÉi
idee ó* de voetbalcomPetitÍe in
de uintermaanden stil te leqgen
en Ëen gedeelte van de i'''edstrij-
den in de zomermaanden te laten
speien. Hij veruierP dat idee om

verscirill-ende redenen. Al-lereerst
constateerde hij dat telkens uran-
neer een uinLer in !\ederland
langer duurt dan 2 ureken er
mensen beqinnen te roEPen cm ZO-

meivoetbal en dat je jarenlang
nierover nieLs hoart, als het
ni-et uril ii:interen ' Ien doorsiag-
gevend argumenL uoor Kuiphof uJas t
óat de Russische clubs met grote
regEimaat uit de furoPese toer-
nooien uiorden geuiPt, ais ze na
de uinter door gebrek aan rued-
strijdritme moeten aantreden
t,egen uest- enZuideuroPÉse
p1àegen die i.n de rriinterrnaanden
uiel óc*petitierjredstri jden hebben
gespeeld. Ien typisch journalisten-
àtandpunt: toPsPort betekent PU-
blicitei-t en urat publicit'eit op-
levert, is daarom alleen aI het
belangri jkst,.
Het ia interessant om eens na te
qaan uelke uoor- en nadelen een
verschuiving van de voetbalc0m-
petitie naar de zamermaanden voor
het, amateuruoetbal r 8ft met name
vo0r het voetbal oP Amel"and zou
cpievelen: UooroPgestelo moet
Lrcrden dat er slechts sPrake kan
zijn van een gecieeltelijke uer-
scnuivinq. In de traditionele
vakantiemaanden iuli an augustus
zal er van comPeiitieverband
aii-een aL hierrm !Ben sprake kun-
ne- zi jn, dat eï vri jrrrei geËn e1fl-
lai op ',roi t e sterkte zal kunnen
aancreden Étl veie zelis neiemaal
-- -' - i r .. _ J * t A F
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cle rneest ui:;::dciiiai-ru-iiigqenCe *p*
1*s*ing *al r*6i-n naeli b*,.3o*n*n
irr*::it Ën *at wrrdt d*arqespeetrd
ccc *ir-rd jxrri. n }an is ** iLelf t
uan ** íile**tï'i jden sËspe*icj eÍr
u,:i Ët Ëen u*kentiest*p è*t bËËin
sepxernber * '*ar: uordt de cíJrí]pË*
tiiie n#ïuat {*n ir"ïak us$r Kerst,*
tiris ucrien iien di: Laatst,* ti$ed*
strijcien eËspeel':*
i-Jei cersts: uai:rijeel z*\t u i jn dat
;'* k ans §'i *f ge i *:stin gen ir*el"
npri nr',+r i e ^ Ik sChAL dA1 het9u^ À rr @

aant,a] af ,;t*l-asie u*cjst,ri j**n
met ËCË riliJ kunnen t*rugi.Í)§n e

llen ar:d*r urinstcunt * cJat ni*t
al, l *en v{:ilï de sp*}ers, in*as a*k
u§*r h*t r:u*iiek h*langr j" jk is,
rsil ai jn d*t. cie isedst,ri jden **sJer
noqal uat saftq#rlamsr *rnst,andÍq*
heden q*spael d k unn*n t*.*r rden o

Uee} mrer cj*n Lhans h*t. Ëeva"3" is u

kan hst hsi.* g*eii"r §rae naàr h*à
v,;st,balu*1ri , uJ&aï het L,*sr oumer*
r**ts q*ueliig kan {*§ïrien* v*rr'aJ"
ai-s d* r:1ub*esLuren *p daze mcee*
J-ijkheden *aan í*spelen" iLfa'L.

Geel*',.tiit i:etr*ft *erínner ik r,1*

de jar*n vijftiË En z*stir; nile
gced, Èlen Ér dL* nnle uoíner d00r
us*1 teg*n EDerist.en uerd Ëeu*#t*
bal-cJ sn het nui:liak dr*he t*g*n
rj* zi jii jnen st*nd, eat af, la-q
trí-r u*I*n meËr fi{ïl d* sfeer *fi d*
6e zeli i Eh*i d dan *ra rie u*rJsi; ri j d
z*1fl kwa*ien o Z* ::aI het nisi,
irlË*ï u*rd*n mi*schiei: * uo*raL
,:mdat d* r*acistri;clen i*er-, ine*st
in d* a i,rondi.rrËn '#*ïdF: I"i gsËpe* i d,
iËaar ler, kgri ar it*l: ,,+*1 irp e*ari
1i {r.^*J,J-JÉtili6
il*k in rr,:r:t,baIie*i-rnis*ii en sp:':riie
opricii:- heeft uneÈbai iri i-i*t.'*i&iine
jaargeti jde he"b *eft sn ai-ider us*r
ËËi ruii-iteruíl*tbal o D*rrda't d* r*i*d*
strÍjaenre*ks ve*} mind*i: dn*r
efpei*stinqËn Ë*der*r*ken uul1*n
rs*ldr:n, zul-l-err iJe sprJ eis m*Ër
§erafrïi"u§8rd zi jn sm L* 'lraÍnsn
e* t:ir!:;*i íïr8!-r ei*n inin[i si:: Ëe*
m*kkeiijx rJest 5-*n ru*#sUriSri
air:e1*c,: -'l*l:rt,e:re'Lpir'ein* trri
',JrË*r§*mr: ía*cieEh***iil *Lui-leil cie
trairi firs ii-i sLaal- nirir *eiensÈor*
gr,;uarieerder &Ër-r Le
fi;aeI tendernrrrL aj
ïraineri sÀj ( siiiaa:'si ku:-,sílir:nt.
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of besneeuurd oef enveld is niet
Ieen rdeinig aangenaamr maar bre
ook t.B.v. trainingsstof nogal
beperkingen met zich EBE r Ïensl
is de decembermaand een veel 9e
schiktere t,i jd Pm kamPioensf ees
te vieren dan aPril of mei al k
dergelijke festÍviteiten voor G

lJit-tre1 uat klem te zitten tuss
SundekIaas Bn Kerst.
Uanzelfsprekend moqen ue de og€
niet, sluiten voor de nadelen er
zi jn er ongetui jf eId n ulant men

ooit natuurlijk niet helemaal
voor niets CIp het idee gekomen
in de rrlinter te blijven voetbal
en in de zomer te stoPPen. Za i

len uele vriendinnenr echtgenol
en kinderen er bePaald niet oP

zitten te urachten dat, vri-end r Í

of vadel op mooie zaterdagen eÍ
of zondagen in voorjaar en zoml
niet meer beschikbaar is voor
allerlei uitstaPjes en recx€a-
tieve aktiviteiten in gezins-
uerband. Ook zullen fanatieke
voetballers en suPPorters moei
hebben met de saaie zondagen i
de ulintermaanden door te komen
zonder voetbal, zonder radio-
reportages en televisiebeelden
Maar het lijkt me toe dat, doo
de opkomst van de zaalsPorten
en het grote aanbod aan rekrea
Lieve evenementen en aan t.v.-
uitzendingeno deze leemte in d

kortste keren zal ziin oPgevul
En u:at het nadeel voor de Nede
landse clubs in de furoPese
toernooien betreft: de meeste
overleven de eerste toch aI ni
en de enkele Ploeg die in het
voorjaar nog in de running is,
heeft getd genoeg om in februe
een serie oefenuedstrijden in
Zuid-furopa te sPelen en zich
z0 voor vormverlies en qebrek
aan u,edstrijdritme te vrijuar€

Fr ans t'iulsebos.
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nli- ELF MERE}.I 1'OCHT 1986

Op donderdag i3 f ebruari gi-ngen 16. O0C
mensen van de start om de Elfmeren-
tocht te schaatsen.De start was in
het E lfstedenstadj e Sneek. In a1le
vroegte qi.ngen ook een aantal Amelan-
ders daar heen:Jan de Jong,Arnold Mo-
lenaar, Jan van Os, Frans Kiewied, Ids
Heerema en lil einte BonthuÍs. Om 9.15
uurgingen ze van start, op weg naar
de eerste kontrö1e-post: IJI-st. De af -
stand Sneek-IJ1st is niet erg groot
en a1 spoedig hadden ze dit achter
z j-ch gelaten. Toen waren ook a1 twee
meren genomen:de Witte en Zwarte
Brekken.
Via de wijde \nrymerts gingen ze via
Heeg naar de volgende 5 meren.Niet
erg grote,maar groot genoeg om regel-
matig te moeten kl0nen:Idsegaaster
roelen, 0udegaaster Brekken, Vlakke
Brekken,Zandmeer en Grote Gaastmeer.
Na deze meren kwamen ze weer terug
in Heeg en reden verder op de E1f-
stedenroute, in zuidelijke richting
naar Sloten. 0ver het mooie Sloter-
neer kwamen ze in dit mooie stadje
van Friesland en na hier een stempel
te hebben gehaald, moesten ze weer
terug over het meer naar Woudsend.
Hier doken ze het Heegermeer op.
Met de wind in de rug schaatsten
ze vervolgens over de Fluessen en
de Morra naar de stad Staveren.
Cnderweg werden de nodige kÍstwerken
genomen, maar dat deed niet afbreuk
aan dit mooie stuk van de route. De
elfmeren hadden ze nu gehad en de
route ging nu i-n noordelijke richting
om weeï' in Sneek te eindigen. De geel-
witters kwarnen nog langs 3 E1f steden.
n1. Hindelcopen, Workum en Bolsward.
Een aantal van hen moest tussen de
twee eerst genoemde steden een groot
stuk kl0nen en zelfs ]i_ften om Workuni
te bereiken. Vanaf Bolsward was het
nog LZ kilometer naar Sneek en om go€r
18.00 uur was de laatste Geel-Witter"
in Sneek. Ze hadden toen lZO kilometer.
achter de tru§, vermoeide benen, maar
zeer voldaan over deze moole tocht.
Rest mi.- noq te vertellen dat Chris
Rljpstra :.rit Nes, onderweEl materi_aaj
pech ki'eë,1, inaar op schitterende wíjz:,
bi j Workum r^ieer br j de grcep terecht
i<wam en ook za Sneek bereikte

Van onze Elfsteder,-
corresDondent.
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"ïjs en weder dienende zaL dit week-
eincl de compe-uitie weer beginnen voor
onze junioren en puplllen'De pupillen
gaan spelen inde Voorjaarsreeks en de

D- en E-pupil1en zijn als volgt inge-
^aa1À.
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)tZaLerdag 1 maart(rlorgen of vandaag
dus)wcrdt het oud-papier opgehaald
door Geel-Wit 2.

xln de volgende krant zutlen wii U va
onze kant mede delen wat er uit de
bij eenkomst van afgelopen donderdag,
met enkela F *U rBr-&**tr:Ursleeien,
is ïsörtgekortel-t r

"-Varr de kant van het b es tuur kunnen
we alleen nog zeggen:tot oP zatet-
dagavond 1 rnaart I
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CEI}MS - iNIISCE RESTÀURÀ§T

SPORT_SPEL]JAG VOOR I]E JEUGD.

Zaterdag 8 februanl was er een sport-
speldag voor de B,C junioren en de
D en E pupillen.'s Morgens was het
de beurt voor de jongsten om zich
van hun beste kant te laten zien op
sport en spelgebied. Dit begon alIe-
maal om half tien in de Eoeg te Bu-
ren en na een kleine uitleg van de
onderdelen werd er meteen fe1 gestre-
den om een z'o hoog nogel l jk aantal
punten te behalen,Dit viel bij sommi-
ge onderdelen niet mee bv.bij het gat
schieten en penalty schieten,waar pe-
ter Brouwer op doel stond. Na <1e sport
onderdelen afgewerkt te heb,ben kreeg
een ieder een consumptie en was er
een kleine pavze.Na deze pauze stonC
er een v,ideo-film op het programma,
die eerst werd bekeken door de D-pu-
pillen. De E-pupilIen begonnen met
het spelond.erdeel.Dit onderdeel was
kegelen.Daar de film ongeveer drie
kwartier duurderkonden er op de ke-
gelbaan een flink aantal ronden ge-
kegeld worden.Daarna was het de beurt
voor de D-pupilIen en konden de E-pu-
pil1en even bijkomen voor de fiIm.
Nadat al1es afgewerkt was werden aIle
punten van de morgen bij elkaar opge_
teId. Bij de E-pupitlen werd WilIem
Wi-l-man winnaar met 238 punten r 2e was
René Metz met232 punten en 3e was
SlLvia Brouwer met 228 punten.Bij de
D-pupil1en werd Johnny Oud met grote
overmacht winnaar metZ94 punten,
2e was hier Emiel Kienstra met Z7Z
punten en 3e Dennis ytsma met 269
puntenlledereen kreeg een getulg-
sehrift mee,v/aarop stond dat hij of
zij mee had gedaan aan deze morgen.
Het was bijna half een toen een ie-
der tevreden naar huis keerde.

's Middaqs was het de beurt aan de
B en C-jurrioren om ztcih van hun bes_
te kant te laten zien.Dit begon om
hali twee.ijij het begin was er een
grote teleurstell i ng, omdat er maar
een klelrr':anta1 B-junioren was ko_
iÍen opciatl:t,ilegenen die er niet wa_
ren voeLden zích waarschijniijk te
r.,ud of te gr-oot voor deze r,riddag.
Cndanks hun afwezigheici werd er toch
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ca&;-lotl)ortt

Yd,g&z§*e$aor qw,vr*re

d-l*e**§r
vanaf het beqin weer feI gestreden
op a1 I e onderde I en , waarb I j de C-i u-
nioren niets onderdeden voor de B-
junioren. Na de Sport onderderdelen
was er weer een kleine pauze en kreeg
een ieder wat te drinken.Na deze pau-
ze gingen de junioren gezamelijk de
video-fi1m bekijken.Deze filrn ging,
hoe kan het ook ,anders oP zotÍ\ dag 

'over voetbal !

Na deze filrn werden de B en C-juni-
oren in twee grcepe. ve::eel:. le e::
groep ging eerst kegelen,de andere
eerst bowlen.Nadat een ieder een aan-
ta1 ronden had gekegeld of gebowld
werden de groepen omgedraa j-d. Het was
inmiddels vier uur toen a1le punten
van deze middag werden opgeteld. De
totaal winnaar werd C-junior EddY
Beyaard met 31 1 punten, Douwe v. d.
Mey werd 2e met 3O4 punten en 3e was
Pedro Kooiker met 298 punten.Ieder-
een keerde na het uitreiken'van het
getuigschrift tevreden en voldaan
naar huis.
Rest mij a1leen nog om a1le leiders,
alIe vri jwilligers, sporters, publlek,
en met name rnede organisator Meinte
Bonthuis te bedanken voor deze ge-
slaagde sport-speldag in de Boe.c 1re
?rrna r

Zeker. voor herhaling vatbaar!

De j eugdsecretaris,
J.van Os.

d pers*ons appartementcn

het gehele Jaar gecpend.
ïn voor en nrseÍaoeïï uaer gpschl"kt
voo:r verenigíngpn en verged.eringen
tot t 2! personen.
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IÀ}TEKITE}í MEf DIRK KMTKER.

Drie jaar riÉdstrijdseeetarj_s, \rcor-
zitter var: 1976 toL 1979 qt van 1992

tot heden. Tien jaar lang een bestrlrrs-
functie.
"ïedereen in een raoetbalverenigjng noet
iets doen en ik bekleed nu toevallig
de functie van rrcorzitter i.v.m. het
feit dat het goed te ccnibj_neren valt
ret mijn lrËrk".
Voetbal - lees C,eel Wit-is Dirk zijn
hobSz. In zijn jeugd rrceUcatde hÍj net
al-s iedere andere jongen in die tijd
bijna elke dag na schmltijd tot aan

donker toe op het oude voetbalrrcId saren
net o.a. Jan de JongrSip Kooiker, Bart
I{clenaar en ïhreo lrbtz.
In die tijd vierden er in de zcrnenruanden

neestal tioee viedstrijden gespeeld tegen
"Ploegrschaar" eeït jeugdkanp.

"Heel erg leuk maar het belangrijkste
was trch rrel dat we na de wedstrijden
altÍjd een flesje linonade (jcy) aan-
geboden kregen.
Dirk yindt het rrcor de aan de wa1 str.r-
derende jeugd een hele opgaaf qn ieds
uieekend veel rrije tijd in ,t rrcetbal
te steken. pers@nlijk zo.r hij er toch
nlet nee stoppen, tenzij de conrbinatie

voetbal:studie probloren zoLl ge\ren.

"V@r de vereniging is deze leeftijds-
groep echter heel erg be1angrijk,,.
Tijdens Dirks bestuurstijd zijn oa. het
trainingsveld verbeterd en de kantine
verbouvxl en uitgebreld.
A1s hoogtepr:nten noqrÈ hij het 50 jarig
jubileum en de organisatie van het
Waddentoernooi en sportief gezien het
behalen van het 4e klasserschap en de
stijging van het voetbalpeil in de

breedte.
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Wat dat laatste betreft ziet Dirk de
toekcnst niet zo erg rooskleurig,
"A1s eilandvereniging leid je nogal
wat spelers op rrcor andere verenigingen
n op zo'n marri_er l,rnrdt onze verenigjng
steeds weer uitgehold.
Het wel en wee van de Geel Wit krant
tzolgt Dirk erg kritisch.
"De krant handhaaft zieh nu op een be-
paald nivo en verbtert zich op dat
E:nt norenteel ook niet".
"Ook een beetje de schuld van de Geel-
Wit lederi en van het Geel-Wit bestuur,
want die schr-rijven ook erg vreinig".
"In de kantine hangt een kopie-h:s, die
heeft 7 gn:lden geJcost en jJ< vind dat
nog steeds jannervan die 7 gulden, want
het enige wat er uit kcxnt of ingestopt
wordt is pure onzin"
Volgens.Dirk zou jk de krant het hel-e
jeugdgeber.iren we1 wat neer uitgediept
kunnen worden.

Het sociale aspect komt vooral naar voren
in het organiseren van een feestar,iond
en irrcidenteel in het houden van kaart-
avonden van de diverse elftallen in de
kantine.
"Zoals aan de vaste wal waar hele ge-
zinnen in het weekend het vrcetbalbe-
beuren vanuit de kantine neenaken, dat
zie 7e hier niet",

Als we het over een betaalde trainer
hebben, krijgt DÍrk het zweet op de
nrg wat de kosten betreft.
"Maar het kan best wel eens een goede
zaak zijn om iernand net een opleid1ng
hierheen te halen."
Esr fusie met Anel-andia ziet Dirk on
diverse redenen niet zitten.
"Het zijn verschillerxle verenigingen
(Anelandia is een cnnivereniging) sl
ik zie het rrut er ook niet van in".
Hij vi:rdt het voetbal een specifiek
dorpsgrebeuren"
"Het enige lrcsitieve is dat je misschien
een sterker eerste elftal krijgt", àl-
dus Dirk.
Het ogarrisí:ren var: grote vedstrijden zoals
tegen Roeripnië n Fortuna SC i-s een
goede zaak" 'uJë ri{Et alleen van tevoren
uitsluiten dat het geld gaat kosten".
De kl-ub mag er volgens Dirk niet de
dupe van worden.
Door middei van sponsoring nïtet dit urct
op te lossen zijn vi:rdt hij "
De contrib:tie is bij Geel I^Jít aan de
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lage kant, ond,a.il:s ci.e laa::iiikse -rer-
hoging.
We hebben, aldus D1rk, vrel een dure
hurshoudirrsr rTraar Geel Wii, beho:ft geen
dure trainer te betal-en en de rest van
de kosten zijn ook nie+, al te hoog.
"Als zoÍe+-s in de toekoni.st nog eens ver-
andert dan noet de contributie zeker
aangepast 'vuorden".
Tot nu toe was dit niet nodig, ook nede
door c1e zelfwerkzaanrhreid van de leden,
zoals liet oud papier ophalen en het or-
gariisererr vall een feestavord.
Tot zove:: Di::k Ir.ooiker, die tc slot nog
hoOpt dat er ieder j aar r^,eer oenoeg
vrljwillrgers te rzrrrlen zi_rn cr,r GeeI Wi-t
goed te 1"aten functionerer;.
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Wij feliciteren de volgende Geel_-VJit
leden, die binnekort jarig zijn:

René Metz
Marcel de Jong
Peter Oud
Eddy Beijaard
Mark Brouwer
MouI ay Bahaj j i
Jozef Brouvrer
Ys de Jong
Paul Kiewiet
Joop Smi d
Dirk Kienstra

A1 deze leden:

L4 maar.t
1 maart

20 febr.uari
2L maart
4 maart

1 5 maart
17 maart
13 maart
z3 f eDruarl
2 rnaart

27 maart
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De drle foto's van de vorige keer
hebben cok nu weer voor de nodige
discussies geleid,al was het deze
keer niet op het voetbalveld maar
op de ijsbaan.

Foto I was a1 meteen een hele moei-
lijke.Namen die mii werden gezegd
waren o. a. Dirk Kolk, Johan Kooiker,
David Appelman en nog enkele. De

enige juiste oplossing was:Wi1flfgg
Boelens.

Foto 2 vras voor rrenigeen rroeiliik
omdat die wat donker was afgedrukt.
Ook hier werden weer verschillende
foute namen genoemd.De naam die ge-
noemd had moeten worden was:Simon
IJnsen.

Tja,en wie was nou die jongen oP
foto 3 ? Die jongen met clie leuke
krul in zi jn haaY'? Nou,hi-er kwamen
weer leuke namen naar voren: Frits
Oud, Joop de Jong, Franscisco Metz,
Dorus Metz(voetbalt nogl ).De naam
die bij deze fotr: hoort, wer^d na-
tuurlijk ook wel genoemd: Dirk
Brouwer.

De oproep om in te zenden in de
vorige krantlze keken de eerste
keer de kat uit de boom ) heeft we1
ef f ect gehad,want er kwamen d j-t
keer massars inzendingen bj-nnen.
Uit deze inzendingen zijn ce vcl-
gende personen gekomen:
Frans Kienstra Commandeurstraat
Jaap Kienstra B. Waldaweg 3

Annie Molenaar Het Berouiv 7

Eddie Brouwer BalIumerwe.q
Richard de Jong li/illibrordusstr
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