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HOT NEWS VAN HET V]JFDE

Na lang debateren over wat te doen met

het geld van heL ttToon van Klaas Steun-

fonds" en na het afkeuren van de ideeön

voor één dag Yab Yum,een trainingskamp

op HawaÏ,werd er besloten om een mÍddag

te fonduen in de GW-kantine en wel op 18

januari j.1.
Eerst werd er een sneeuwcommissie benoemd

om de h,eg naar de kantine sneeutsvrii te

maken.Hiermee werd om hatf 12 begonnen en

om half I was het karwei geklaard.De dames

van de fondue-commissie konden om 1 uur

met de voorbereidingen beginnen.

0m half 3 kwamen de spelers meE aanhang

van het v{jfde binnen druppelen.Tegen 3 uur

gingen we met ztn al1en aan tafel ,I4raar-

na het ongeveer 1à uur ttstiltt was en in
tta11e rusLtr van een voortreffelijke maal-

tljd werd genoten..Na de maalriid werd er

een nieuwe commissie gevormd n1.die van

de afwas.De rest ging intussen o.l.v.Toon

en Annelies een korte training houden op

het veld.
Hierna gingen enkele heren en dames aan

het klaverjassen en de krachttermen die

over de Lafels vlogen zu11en we hier maar

niet noemen.Degenen die niet aan het kaar-

ten h/aren gingen aan het sjoelen.Om half 6

moets Janco naar huis,tlant h{j moets de

volgende dag de 1l-meren tocht schaatsen.

A1 gauw was het half 7 en a11een de aller-
sterksten waren over gebleven.Tegen half
9 ging uw verslaggever naar huis.

Uit betrouwbare bron werd laLer vernomen

dat het sjoelen nog een tlidje door ging.

Toen Toon op zeker momenL aan de beurt was

drukte Annelies de middelste vakjes dicht.
0nze leider snapte maar nj-et waarom er
geen blokken .d-n het midden gingen en daar-
om vertrokken de overgebleven dames en he-
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ren naar huize Oud te Buren.Hier werd
wederom geklaverjast en nagepraat.
Een tijdje na middernacht sprak Annelies
de slultlng uit en werd een gezelli.ge
en bewogen dag van het vijfde afgesloten

Frans.
P " S. Het vijfde wi1 graag de dames

fondue-commissÍe bedanken voor de

slaagde middag.
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* LEDENVERGADERING 8 JANUARI.

De ledenvergadering van B ,ji:nuarÍ -j1.kon
men beter een rruitgebreide leidersvergade-
ringt' noemen,want de opkomst was niet ge-

weldig.(23 personen j-nc1. bestuur).Wat de

oorzaak hiervan is weten we niet,misschien
de mensen toch nog persoonl.ijk benaderen

of zouden ze deze krant niet goed 1ezen,

wat oni.{aarschijnlijk 1s.

Maar goed,er is verÉladerd en de belangrijk-
stepunten zu11en rvij hiervoor i-l opnoemen:

- 0nze voorzitter zit in de Waddencommis-

sie,een commissie die zich bezig houdt

met de vergoedingsregeli-ngen voor rle clubs

van de Waddeneilanden.Deze regelingen wa-

ren verouderd en moesten opnieuw herzlen

worden.Hoe deze nieuwe regelinBen worden

is nog niet bekend,maar we houden Li op

de hoogte.

- 0ver de reciameborden, die er mogen ko-

men met bepaalde eisen hieraan verïronden,

heeft het bestuur een samenspraak gehad

net Amelandia over het vaslstellen van een

huurprijs.De vergadering heeft besi.oten orn

een huurprljs van f 175,-vast te ste11en.

Adverteerclers laten zelf hun bord maken.

Binnenkort zull.en zij a11emaa1 persoonlijk

benaderd worden hierover.

- Contributies van dit seizoen zijn bijna

a11emaa1 binnen.De mensen die per l-2-'61
nog niet betaaid hebben zullen van het

competitie gebeuren worden r:itgesioten I

- De vergariering heeft zich verder gebo-

gen oveï het- vervoer naar cle inral ,De hui-
dige busjes zijn veei te duur en ciaarom

hebben we de zaken eens op een ri-;t.j e gt.-

zet en a1le suggesties en nogej-1;'khecien

worden ultgezocht.
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':. WINTERSTOP

Volgende week zaterdag is er een "open-
dagtt in de kantine voor de F,E en D-pupi1
1en en de B- en C-junioren.Over het hoe

en wat kriigen de desbetreffende speiers
nog bericht.

Zaterdag 21 februari is er vr'eer een spel-
morgen en middag voor dezelfde jeugd.Ook

hiervan kr{jgen ze bericht.

Zaterdagavond 14 februari is er een k1a-
verjas en sjoeiavond in de kantine voor

onze senioren.Aanvang 20.15 uur.

'I. PROGRAMMA

De winterstop voor de senioreu zit er t,i;-
na op en daarom hier een overzicht van

het prograÍnma:

ZONDÀC 1 }-EBRUARÏ

Haul erwijk

Zwaagwest'nde 3-

Nlcator 5 -
Surh'sterveen 3-

ZONDAG 8 FEBRUARI

Geel-Wlt

Geel-Wit 2

Geel-Wit 3

Geel-l{it 4

Geel-Uit
Drachten 7

Geel-Wit 3

G. A. \',. C. 4

Peize

Geel-Wit 2

De Walden 2

Geel-l{it 4

IJs en wederdienende !

,;. OUD PAPIER

Zaterdag 7 februari is GW 3 aan de i:t_-,urr_.
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kensttoenn
Vrijdag 26 december '86 hield Geel-Wjt

haar traditionele Kerstzaalvoetbal-.
toernooi voor de senioren.

Twaalf ploegen voetbalden van 's morgens

half 9 tot 's avonds 6 uur en als we 0p

deze dag terugkijken, dan mogen we gerllst
vaststellen dat het weer geslaagd ir-s.

Vooral 's middags was de publiekr: belang-

ste11i.ng groot.
De uiteindelljke winnaarwerd op deze dag

Ploeg 2.Hierin zaLen de volgende spelers:
Joop de Jong

lrrans Klenstra
Theo de Jong

Hendrik Metz

Martinus Metz

Zrj versloegen in de frnale Ploeg B,waar'-

in zaten:Joep Oud

Karel v.d.htai
Sjors iulolenaar

JeLsc Nag,-,.;aa..

Ids Heerema

André de Jong

ijelrie f inallsLen kregen nar af looir eeri

roll ade, terwijJ, de overige cjeelneniers inet

een steur naar huis glngen.

Topscoorder ve-n deze dag was Ji;oi, de .lorrg

Het snelste doelpunL werd gemaaki door

Àrno Mo11( 7 sec.).liet 100e doelpunt rverd

gemaakt door René Ce Jong en er werd c)ver

de gehele dag 1 doelpunt ninder gemaakt

dan vorlg jaar n1.1il.

Zaterdagmarger was het tie beurt voor ol-
ze D- en E-pupi11en.

De jongens en meisjes waren verrieeld over

5 ploegen: Nederlanrl , Polen , Griekenland ,

C,vprus en Hongarije.

I

I

0n 12 uur was de winnaar bekend en dat

was de ploeg r.an Nederland:Dennis Ytsma,

Aadrea llosLerman, Paul Molenaar , Eddy lroog,

en Arjn Kooiker.

2e was Hongarije:Theo v.d.w-al,Vincent rie

Jong,René Metz,Sander Bulté,Reinder Oter-
rioom en }larcel de Jong.

3e Polen:Richard Kooiker,Silvia Brouwer,

l"lichei Kiewied , Jan-Di-rk Oud , Timo Beyaard ,

PeLer ïii enstra .

4e Griekenland:Stefan Kienstar,Johan Be-

klus, Chris Plolernaar,Folkert Wilman,Ilau-

rice l'ijpers Fjii Be::nard Molenaar.

-le Cyprus:Robert Mosterman,Peter Brouwer,

h'r11ern \r/ilman , Marco Mosterman , René Wes-

stra en Bote-Piet Smid.

De winnaars kregen een medaille en de

o','erigen glngen met een vaant.je rraar- huis.

f rr de middag pauze voetbalden de lr'-pu-

piilc-,n tegen elkaar.Evenals voorgaande

_iaren is dit altijd een hoogte punt van

de dag . De twee ploegen, Ajax en P. S " V. ,

irrobeer-cien zu vaak mogelijk te scoren,lr'at

i-iiet- rr l tijd gernakkelijk was voor cieze pu-

pi1lr:ir.Ajax trok uiteindelj;k aan fret

1.angsIe eind en wo1'] net 2-i . Ai 1e F-pu-

pi11 en glngen met een medaille en v:tal-
tje ,mc)e rnaar voldaan,naar huis.

's iiti ddags was het de beurt voor de C-

en B- j'.rnioreri. Dezen waren ook ver-cicelrl

:-n 5 ploegen; Duitsland , tse1gië , i"Íexico ,

lene:,arken en Àrgentinië.
il:inniri.rr- werC de ploeg van Denemarkel inet

liiels Oud , Hendrlk lviosterman , Richarci cie

jonS- , Lddl Bevaarci en GitLa t,ucj .

I&



2e Mexico:Patrick Kienstra,Eddy Brour'rer,

Johnny de Jong,sander Geurts en Ronny

Brouwer. '

3e België:Douwe l'lolenaar,siegfried Kooi-

ker,Theo Metz,André Kooiker en Johnny Oud'

4e Duitsland:ltlilfried Beyaard,René Plan-

tengarHein Oterdoom,Ervin Kiewiet en Aa1-

dert v.d. Wa1.

5e Argentiniö:Chris de Jong,Maurice Kie-

wied(geblesseerd uitgevallen),Emiel Kien-

stra,Peter Oud en Patricia Brouwer.:' , ,.

Ook hier kregen de winnaars eeÍI,medarlle

We wi11en J-angs deze weg nogmaals een ie -
der bedanken voor het trelslagen van beide

Het Bestuur.

R AADSEL :

t Het is tgi t met geel
t t is schuin van boven
t t heeft een gIeuf
tt zit op slot
I t hangt
al exg lang
trrat is het

0plossing inzenden aan redaktj-e.
Voor elke goede oPlossing is er

een leuke prijs.
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WAITHEEB

De laatste tijd zijn !re er nogal
eens meÈ bezig:
Denk al I een nr:! maar de u:eds tri jd
Honqarije-i;ederland, uaarin onze
landqenoten scoorden Bn qeen doe1.
punt kregen.
Schande riepen uB in koor.'
i n Hongari je dachten z.e Ér mis-
schien ulel anders 0ver.
De scheidsrecht,er uras echter de
man die CIp cJat, rnoment moest be-
slissen en qaf geen doelpunt.
tmdat een en ander nogal ver-
uJarrend is hiercnder een stuk je
van fr. Ad van [mmenes uit
SPELtlii met 5pILRfGILS.

,.^,nr J scnr]. Jï t:
Ik ciieer de lett,erlijke tekst
van spelregel 1il maar even:ItUoor zover de regels niet anders
bepalen is een doelpunt gemaakt,
zodra de bal geheel en aI door
het Coelvlak is gegaan, mits hij
niet door een speler van de aan-
uall ende parti j is gehrarpen o j"

gedragen of opzettelijk met de
hand of de arm is geslageil, be-
halue door de doelverdediqer
uranneBr hij zich in zijn eigen
straischopgebied bevindt,t.
Er staan uat taevoegingen in,
die ap het eerste gezicht ovÉr-
bodiq lijken en die j.k maar
rustig voorbij laat gaan. Het
gaat voo ra.l- cm tulee belangri jk e
z ak en : he t cio el vl ak en de uoo rden
geheei en Ef .
Voar het doelvlak duiken ir,e
aven lerug naar regel 1:tt0nder doelvlak uiordt verstaan
het ul ak da'b u.rordt begrensd
r1ocr de grond en de achterkant
van doelpaien en doelvlakrr. :n
dan vraag i« speciaal aandacnr:
vo0r: het uoerd achterkant.
De bai maet dus geheel en aj
voorbij dat doelvlak terecht
komen uiil van een doelpunt
sprake zijn, Dat is een heel
eind, u;ant de ba] is een qroa r
ding.
i(en k an dat geheel en at pas*
seten van dat doelvlak ei1en-
lijk pas goed zien als men
op iJe dcellijn zodaniq staal

DRANKEN HANDEL

"nnàr 
aenzrnetankstal, fon

EltloraEew€É 6 NËs ÍË.Lr Q76Q-

Erde brandi.gt'
^, ook voo" heL alhalen , (í

+ PAIAT e'r§re
6SoPtYD Y*,.trAenZ0 vAnJÀF 46.Ö§ srn

{ TEDERE YídlOACsAvóND KtAYcRÍAÉrEN Ó
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dat de achterste paal geheel
achter de voorste paal verscholen
is en men dan u,aarneemt dat men
voorbij die''paa1 de nËte bal ziet.
Niet het grostste deel van die
bal, zoals sommigen uleL menen,
rnaar inderdaad: geheel en aI.
Kan Een bal, die tagen de onder-
kant van É lat rrrordt geschoten
an vandaar in het veld terug-
springt, 'zLttenrr ? Het is
nauuelijkp mogelijk, tenzij de
ba1 'een enorm diaaieffect heef t
meegekregen r
[Yien zaI er goed aan doen niet te
vroeg te juichen a1s men na een
hele of halvemisser van de doe]-
man denkt dat de bal ovex de
lijn is geueest, De scheids-
rechter moet het, eventueel
geaseisteerd door zijn grens-
rechter, die in zulke gevallen
doorgaans een gunstiger positie
inneemt, maar uitmaken. Zoals
hij, als het om de uitleg van
de spelregels gaat, d-Ies moet
uitmaken. Daarom hehaal ik tot
slot: de scheidsrechter heeft
altijd slijk !

§he
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fJwrlvenhuur

TheCI K§eurËmt

is ook in burern
dichËbij
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De puzzel op deze bladz{jde Ís speciaal
voor onze jeugd die in deze maanden niet
kunnen voetballen.
De tocht der tochten,de ll-stedentocht,
zou vorige week bijna weer gereden zUn en

daarom blijven we met deze puzzel in de

sfeer van deze tocht.
De antwoorden van de omschrijvingen moe-

ten in de hokjeseronder geschreven uor-
den. In het midden lees je dan van bovetr

naar beneden een woord dat in deze tijcl

voor iedere voetballer van toepasslng rs

1. 6e stad van de 1l-stedentocht.
2. Achternaam van de winnaar van '63.
3. 1e stad van de ll-stedentocht.
4.Meer dat ligt aan de derde stad.
5. Voornaam van de winnaar van '85.
6. Bekend krulspunt in de route.
7. Koek en

B. Stad waar het I'vrouwtje" staat.
9. A1s dit komt gaat de tocht nier door.
10.Wees tljdens de sport niet onsportief,

maar

1.

1

a

4.
q

6.

R

9.

i0.

Veel succes !

t3



\A/ist u:
dat de voorbereiding van een GEEL-
WIT feest a1 weer in vo11e gang is

dat het weer een bigshowbiss g,aaL
worden

dat GW 5 braadt en bakt in de kan-
tine en daarna sjoelt.

dat IJs weer eens ter sprake kwanr

dat het 5e op zijn bal1en moest
passen

dat Jv0 a11een op de noordwal aan
het sneeuwruimen \das

dat voor het GW 5 eetfeest eerst
100 rneter sneeuw verplaatst moesÈ
worden

sdat je daar zeker hongerig van
wordt

dat N.0ud tíjdens de gw vergadering
een dweilpauze i-n heeft gelast

dat de verwarming in de bestuurs-
kamer blijkbaar niet goed i-s
dat het bestuur daarom tijdens de
vergadering ttGluhwein" dronk

dat gw voorzitter dk vermoedelíjk
ook voorzitter van de wieirenclub
gaat worden

ciat hÍj daarom de geel wit verga-
dering nu reeds op de fieLs bezoekt

dat velen dachten dat ie zÍek \das

dat zijn auLo echter kapot was

dat er op het trainingsveld vreemde
dingen staan

dat dit verband houdt met de
ljzeren dicipline op cle training

dat hij dle zijn besr niet doer
aan de gaig moet

DAT ZAïERDAG L4 maart
grote GEEL WIT FEEST
GEHOUDEN

DAT U ALLEN VAN HARTE

++

a.s. het
ZAL WORDEN
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Ievens de uogeliJkheid.
YooT een goed. en gczetlig d1nE
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NEGEL§
VRAAG:

De scheidsrechter staat de inwerpende

speler een aanloop van niet meer dan óén

meter Loe.Is daË juist ?

ANTWOORD:

Dat Ís niet juist.De aanloop is eigenl{jk

ni-et aan afstand gebonden.Het criterium
is dat de scheidsrechLer de aanloop moet

kunnen controleren.Daarom moeL de inwer-
pende speler in ieder geval binnen de

af r-astering blijven.

VRAAG:

Mag de doelverdediger bij een hoekschop

gehinderd worden ?

ANT1.\r00Rn:

Als met hinderen be'*rrst hinderen bedoeld

rcordt,dan mag dat niet.Er moet dan r;ok

ingegrepen worden a1s een aanvall.er vóór

de dcie.Lman gaat sLaan en zijn bewegingen

volgt,of met zijn armen gaaL zwaaien,of op

en neer gaal springen.Een aanvaller kan

ook onbe:o'ust ti)ngewild,per ongeluk- hinde*

ren.ïn principe is dat niet- strafbaarHet

zijn nat'rurlijk wel situaties die van de

scl:rerdsrr-.cht-er een goed oog en een gezcnd

or-ii'Cee1 \ raEen.

VRÀA(;

À-l.s eel, -:'; r t:- riuidelijk geblesseerri is
gerair i. i . i;e ,:r;ict de scheids eeb speler rli.e

1l:i bal.L,ez,-- - s, Ceze buiten de li.iner: te

irapoer-..Ha;rceit hlj hier juist ?

É.1'lT''iUORD:

Eesl jst n.e:.H5 kan het spel wel st-. j-l-

1r-2gi.;,.ïg- s:illeggen moet zo mogei.i,ik wel

i:.ebeuler ,lp een moment dat de heil elch

op eeÍr ::r, of meer neuLrale plek van het

i,r:l-i l,eirncit.iiet spelgaal dan verder met

cefi s(ti:e i-rts::echterbal .

WÀGEË{BORG
PASSÀGIEBSDIENSTEII &V,

REEWEG 4" 9153 GV NES/ÀMELÀND

Te lefoon:
2001 : inlichtingen vertrektijden
61 1 1: reserveringen en verdere
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rnenta§lteit ?
1. Utc kind is het beste van het
team. Het uordt alleen door $erest niet begrepen. Zorg datl,
iedereen in Uui nabi jheid dat uleet.
2. Zorg ervoor, ;flat ook Utrr kind
zich te allen ti'jde de grote
uitblinker vindt. (Kulestie van
opvoeding).
3. Als de leider/ster hem/haar een
keer reserve zet, is híj/zLj een
stommerik en dient U hem/haar
dat .in duidelijke termen mede te
del en .
4. Ga gerust in discussle met de
scheidsrechter. Uiteindelijk ziet
U langs de lijn alles veel beter.
5. Be.Loof Urrr kind een gulden voor
elk doelpunt, dat stimuleert zíjnl
haar scorinqsdrift.

Jk vlak bij de
0F. De beste
gaten te
op zijn fouten

"7. Vertel Uu oogappel, dat Uu
aanuijzingen veel uraardevoller
zijn dan die van de leider.
Uiteindelijk is hij/zij Uur kind
en moeÈ híj/zij naar U luistexenr
B. U ueet dat het jeugdbestuur
bestaat uit aardigË jóngeren die
er echter ook geen verstand van
hebben , [ïaak. z e dan oo.k dui deI i jk
dat Uu kind in een veel- te laag
team staat
g. Beuleeg U vooral tijdig sp de
transfermarkt, uiteindelijk zijn
er altijd clubs die Qur getalen-
teerde e pruit ulel uill en in-
schrijven voox een paaF sport-
schoenen of trainingspak. En
dat is mooi roeegenomen.

10. trjordt ook eens een jaart je
jeugdtraj.ner, dat helpt !
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Ame!and
rcoí lco-'pleËe reïron

VNUNUT-A}IEI*AND
6. Stel U zo mogeli
I ei de r/9 rensregh te r
plaqls om hem /in de
houden en luidkeels
te urijzen.
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- oee:e<kgrn _ belgrotrrqen
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