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Fon nieuw seizoen,een nieuw jasje denkt u misschien.Nlets is minder waar,maar

Èoch ziet. deze eerste GW krant voor het seÍzoen '87/'88 er inderdaad anders uit.
De opzet van d.eze krant is ook anders dan de ger{rone krant die normaal blj u in
de bus glljdL.Het is een bewaarnummer.

ltisschi-en dat u de GV krant we1 bewaart,maar di-t nummer,dat vo1 van informatie
sEaat voor het komende seizoen, is de moeite van hetberrraren.

Eopelift zult u dit seizoen onze G!r/ krant uet evenveel plezier lezen als de voor-

afgaaade jaren.In ieder geval wensne wij u veel leesplezier toe.

De redactie.

Clok voor het seizoen'87/ '88 leveren de volgende bedrljven of personen hun bijdra-
ge voor het tot stand komen van de GW krant:

BAKKERIJ DE JONG

BMRSMA MODE

HOTEL DE [f,OK

I{ÀRENI{UIS V.D.BRINK

SMVICE SI'PER NES

TAXI CENTRALE AMELAND

EOTEL AMELAND

ffiT ZUÏVELITUS

BAR DUG OUT

$AGENBORG

DE AMELANDER VÏSHAL

FA.LEEGSTRA

AUTOBEDRIJF AMELAND

DE DRIE BALKEN

BAKKERIJ RIJPSÏRA

I,OONWERKEN SPOELSTRA

N.M.B.

SCIIÏLDERSBEDRI JT' APPELMAN

HOTEL DE JONG

AAI.INEI"IERSBEDRIJP KIENSÏRA

E.T O.

n.EfN VAARI,IATER

I}E TAPPERIJ

CAFE DE I{ERBERG

IUNSTGALERY DE KELDER

ÀPPARTEMENTEN OTID B.V.

DROGISTERIJ KIENSTRA

RIJWIELVERHUUR I'IETZ

CAFE DE VLEYEN

fA-KlmlÀrlffif

HOM},IES BLOEMENBOETIEK

I,AND EN ZEEZTC}iT BUREN

BOWBEURIJF WILDERVANK

RABO BANK

A],ïUS EMEI{TSPARK NES

R"V.S. I/ERZEKERINGEN

DRANKENT{ÀNDEL METZ

CAFE DE BRÀNDTNG

SPAR NES

NESCÀFH

INSTALLATIEBË}R . B . MOLE}{AÀR

SLIJTERIJ D-E JONG

ONDERLïNI]E VERZEKERINGEN

RIJSTAL DE POSTDUTF

DE BOE(]

SPAR BlÏRE]';

RI JWILEVE-RtiljnJR KIEWI ET

SLAGERT.] ts.}E KRUIJFF

BAR DE I,ICI]TECËI

CIIINEXl'-iNljlSCH REST . AZiH

RADÍO METZ

DE PRINTERIJ DOKKTM

IJSSALON BIRZA

AANNEMERSBEDRIJF }T. MOSTERMAN

éq*

VIDEOTTIEEK LE COMBAT

AANNEMERSBEDRIJF Y. OUD

GROOTHANDEL J.EDES

KAPSALCN FRITS KIENSTRA

ELEKTR.BEDRIJF METZ

V.V.V. AMELAND

DE ERUITSHOP

SERVICE SLIPER BUREN.
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Het niewe voetbalseizoen staat voor de deur en a1le teams zljn a1 druk bezig rnet

de voorbereiding hierop.Van e1fta11en kunnen we niet meer spreken,daar we het

kourende seizoen met 7-tallen gaan voetballen bij de pupi1len.

Voordat het competitie gebeurenvolgende week beglnt wil1en we toch even stii
staan bij het feit dat voorafgaande weken vele mensen binnen onze vereniging

zich hebben Íngezet om dit !{eer mogelijk te maken.

Het Ís a1 vaak genoeg gezegd dat een vereniging niet a11een draaiende wordt

gehouden door een kleine groep mensen,nee,alle leden horen er achter te staan.

Misschien is de uitspraak van een voorzitter in de sportbijlage van de L.C.

hiervoor we1 typerend:ttHet is gemakkelijker om een voetbalclub op te richten,
dan er een draaiende te houden"tt

We gaan er met zijn a11en fris tegen aan en volgende week op hel dorpsfeest in
Nes zu11en we vele leden van Geel Wit zien die proberen om wat extrats in het

laatje van Frans te brengen.

fn het jaarverslagrdat u elders in deze krant kunt lezen,staat iets over het

toenemende aantal figuranten binnen de vereniging.Het zou mooi zijn a1-s we al-
1ema1 een hoofdrol kunnen spelen dit jaar, ieder op zijn eigen manier.

Lijntrekker.

!íi.st U

dat geel l4lit 1 de Ameland beker heef t gewonnen,
dat Jan Brouwer het eertse doelpunt scoorde van dit sezioen,
dat het eerste alweer uitgebekerd is,
dat Dokkum vijf keer scoorde,
dat dit misschien komt door de niewe netten,
dat er maandag een ledenvergadering is,
dat de copy-bus weer hangt,
dat er hopelijk dat seizoen copy inkomt,
dat de pupillen dit seizoen met 7-ta11en voetballen,
dat de B-junioren Lijdens hun eerste training hebben gezwommem,

dat al1es alweer traint,ook Geel Wit 5,
dat' ze een nieuw talent hebben aangeLrokken,
dat er volgende r+eek Dorpsfeest in Nes is,
dat Geel Wit ook weer van de partlj is,
dat rond het hoofdveld steeds meer borden komen,
dat het score-bord verplaatst is,
dat men zo vanaf de Bureweg niet meer kan zien hoeveel het staat,
dat men verplicht is om te gaan kijken,
dat het publicatie bord in Buren ook verplaatst is,
dat sommi-gen dachten dat het a1 Oudejaarsnacht was,
dat het nu bij Theo Beekema op de koek staat,
dat we iedereen een sportief en succesvol seizoen toern/ensne.

e2*
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TELEFOONNT]MI,ÍERS:

DIRK KOOIKER
MEINTE BONTITUIS
BART MOLENAAR
FRANS TER SCHURE

JAN OUD

JAN VAN OS

KANTINE

I4IÏLLH,I DE JONG
WILLEM KOOIKER
MARTINUS Ï'{ETZ
ANTON OI]D
YS DE JONG
PEETJE MOLENAAR
KAREL V.D. irrAl,
JOS BIILTE
JAPIK I,JILMAN
JAN KIENSTRA
JAN DE JONG

Bestuursvergadering..

Woensdags 20.30 uur:

9 september

7 oktober

4 november

9 december

6 januari
3 februarÍ
2 maarL

6 april
11 mei

8 juni

De redactie van de

bij U te bezorgen:29

17

2t
19

i6

OUD PAPIER OPHALEN:

2ts6/240A
2732
254L
zt54
2216
219t

2537

2589
2434
2tL6
2387
26BO
2231
2867
233t
2669
2644
2721

augustus

oktober

november

december

januari

G1^/ 5
GW1
GW2
GW3
GW4
GI,í 5
GW1
GW2
G1,/ 3
Gl^i 4
GW5
GW1

5 september
3 oktober
7 november

12 december( ! )
2 januari
6 februarl
5 maart-
2 april
7 mei
rr juni
2 juli
6 augustus

VERGADERRT]OSTEF"S :

Irainers /LeidersvergaderinB .

Woensdags 21.00 uur

19 augustus

14 oktober

16 december

10 februari
13 april
8 juni

WANNEER KUN ?

GW kranl za1 proberen om op de volgende zaterdagen de krant

13 februari
19 maart

16 april
21 mei

11 juni

-4n
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L-.;_"-i":,:ïr ]*-i::l;,:-d riiö.1 :;;48tr, Ëoikr:rf, vilmatr, jan uJi rk *uti,::;$uriuc p.fpersreridy po,]g,
r;rii.lÉr uier,liclrn! reÍ]ë i,restrarsipr:ian de jrng,pasquinel kolk,amrtiin i,<",e*
J- en§, rt:bert k i enst:-a, ed"-Í :r brouhre"í r ger l of hof,man r Ëíjr:)lien kruÍze, t ;: s
wf,í,Ira,eiii :-r: "brouwer,bor:dewljn bakeira,andrin de jong,arjan kooiker,ílse
bi'ouraer -wlssel ddes, cienr,is bul"fé,ní]Ë'e,$ roc,§term;an.

TRÀl"EIi : jr:, :ir:li-é.
LEïilER E IlJ.lryi.iman.
LÏICER E 2: J.Ë.l*nstra,
TRANïiiiGSïIJDEN; I'ONtr)HRDÀCÀVOND : 17.00 uur*j"9"i$ uur {? groepen)

D-$utèl"}en:m1;hel kiewied"sil.via bi'':ur*er,ar:iir*a nr*sterman,rÍchard kooi!:er,pete::
i:rouwer, -johan Lre kius n r*r:é m*tz, roi: kor:ikrr, §ander bult&, tÍmo beyaard,
wi l,lern rn .tt l.n"rn .

TRAINËF :Je;n dr: Jc'ng"
Lf,ii)f;R :.Ios Bulté.
TRA"ïNII'iCSTLID: WOEj{SDAGAVOND 18.00 uur*i9.00 uur,

q-jqqi[reíi:peLer ourl*jr:hnny oudremiel kj.c'lrslrsnronnie hrouwerrarjan meEz,dennis
ytsna,bote piet smidrrcberc itlosi:ei';i*rilarpaul m.oleRaa:',chris mclenaar,
dick kooiker,stefan kienstr.r,vincent de jon8,theo v.d.v:al

TRA:i'iEË : K.v.d.!ía1.
LEïDEË : P.Mo-!.enaar.
TRAINII{GSïIJD: IIINSIASAVOND 17"00 uur*18.30 uur.

F:"jStr,i.oreg:christiaar: de jong,niels oud,rené plantenga,hein cterdoom,theo metz,
siegfried kooiker ornaurice kiewied,wilfried beyaard,msrcel ko1k, paLric*
kÍ"enstra,richard de jong,andré kooiker,erwÍn kiewiet,pedro kooiker,
eddy be-llarJ,ehris brouwer,sander geurts,aaldert v.d.wal,johnny de jong.

T'RAïNïiR : Y.de Jr,rig.
TEIDERS : OUDEI§
ïRAININGSTIJD: DINSDAGÀV0ND 18.30 uur-20.00 uur.

GEEI liIT 5: sietse de boer,meinte bonthuis,benno former,peter forner,ys de jong,
aedré kiewied,ab kiervied,hendrik meEz,arnold rnolenaar,geriof molenaar,
koos molenaarrjozef molenaer,jan van os,nico oudrfrans ter schure,
erik schuurmanrwopke veensÈrartheo de haan.

?RAINER : F.ter Schure
LEïDER : A.J,Oud.
ïRAININGSTïJD: DONDERDAGAV0ND2O. 15 uur-21.30 uur.

GEEL WIT ó:mouiay bahajjl,wil bakema,paulus brour+er,joop de haan,frits kienstra,* 
hessel kienstra,barenrÍ koorker,di,rk kooiker, johan metz,theodoor metz,
jan oud,karel v.d.vaI.

TRAINER : B.Flo1enaar.
LEIDER : eigen
TltÀiNïilGSTïJD: DONDI'ÀDAGÀVOND 19"00 uur-20.15 uur. .

G§EL hTT -j:willen beyaard,rud-r blcem,tonio brouver,eddie brouwer,paul r'.C.i:a-
ring, joop de jong, johan kiewiee,gerlof kier*iet,har'ry' mey(>rs,barl
moleriaar r *cuwe rclenaar r dor,:s srolenaar, hendrik mosLerman, robert oud,
etrrj-t' ri.,ipst-ranhenk rcemers,richard smid'

'i?é'rït :B"MOLÏ,ilAÀ&.
í::.i ,B.I'DLI".iAAR.
f i&:h .rGS?ï.ÍD: DONDBRDÀGAVOND 19"O0 uur*20"15 uur.

*S*



LELECTIE GEEL*WI_T 2;mark brour^rer, edward cle jong, dirk kienstra, f rans kooiker,
ronald metz, dorus meLz, jet.se nagtegaal , jan-douwe nagtegaai,
joep oud,martin oud,rené oud,johnny ytsma.

:IdILLEM K0OIKER(WOAV) /MARTINUS METZ(VRIJAV) .

:MARTINLIS I{ETZ.
: W0ENSDAGÀVOï,ID i9 " 00 uur-20.30 uur .

VRIJDAGAVOND 20. :10 uur-22.00 uur.

SELECTIE GEEL-WIT *1:berni ber"aard,jan brouwer,peter brouwer,wessel brouwer,
andré de ;ong,rené de jong,theo de jong,frans kienstra,
jaap klenstra,ian kiewlet,paulie kiewiet,piet kooiker,
harold kuper:r.r5, jos netz, s jors rnolenaar,wi11em molenaar,
arno mo1i, joop snld "

TRAJ}1ER
I,EIDER
TRAIN]NGST]JDEN

TRAINER
LEIDER

F-pupi11en

E-pupi11en

E-pupi11en

D-pupi11en

C-junioren
B-junioren
Senioren

:WILLEM K001KER.
:WILLEM DE JONG.

maandag 17.30

donderdag1700

donderdag1800

woensdag 1800

dinsdag i7.00
donderdag1900

maandag 21.00

uur-18.30
uur-18.00
uur-19.00
uur-19 .00

uur-18.00
uur-20.00

uur-22.00

uur, ingaande

uur, It

uur, 'l
uur, ll

uur, It

uur, ll

uur, ll

oktober.

okÈober.
tt 

.

oktobei:.

oktober.
oktober.

september.

bearokken speiers

TRAININGSTIJDEN :WOENSDAGAY0ND 19.00 uur-20.30 uur
VRIJDAGAV0ND 19.00 uur-20.30 uur

Mochten er nog spelers zijn die om wat voor redenen hier niet b{j staan,dan
moeten ze even kontakt opnemen met Bart Molenaar.

TRA I N I t! GSTI JDEI'I_.]4AAL :

1

I

op 12
ll r rI)
ll

t4

13

15

7

voordoen,dan horen deMochten er in deze tljden wijzigingen
dit van hun trainer/1eider.

*§-



coMpETrrrE-TNDELlNG SETZoE-N-' 87 /' 88|

GEEL WIT L GEEL trdlT 4 815 3e klasse C GEEL IIIIT C 320 3e klasse l'1

543 /+e klasse C 01 DE \{ALDEN 3 01 DRACHSTER BOYS /1

01 DE WILPER BOYS 02 F.V.C. 5 02 geel wit
03 B.C.V.02 HAULERWIJK

03 S.V.FRISO

04 HOOGKERK

05 ZIDHORN

06 NIEUW-RODEN 07 o"N.B. 5

03

04 STIENS z* 04 BLAIIV WIT' 34 3

05 SURIIUISTERyEEN 3 05 BERGUM 2

06 HARKEI,{A OPEINDE 4 06 ZLTAAGWESTEINDE 2

10 11 BERGUM 4 03 GEEL I.JIT

L i HOL,ïIGEIIACE 12 RSOD-GEEL 5 04W 'W ' S '

07 OERTERP

08 GEEL-WIT

09 TOLBERT

12 ZEVENHUIZEN

GEEL 1,'IIT 2

OB GEEL-WIT 4 GEEL \iTT D 450

09 FRIESLAND 5 01 HALLUM

lOS.C.LBELII{ARDEN 5 02O.S.I.

05 l'1.K.V.'29

GEEL WIT 5 Bh2 Le klasse X 06 S.S.S.'68

01 DCKKUM 4

Bl,C 2e klas-*e D 02 GEEL-WIT 5 GEEL \{IT E-1 522

01" 03 0.S.I" 5 01 FRIESE B0YS

02 S.V.OERTERP 3 94 S.C.LEEUWARDEN 7 02 DE WALDEN

03 GEEL-WIT 2 aS
03 S.C.VEENWOUDEN

04 TIJNJE 2 96 M.K .v.tzg 7 04 HARDEGÀRIJP

05 ZWAAGWESTEINDE 3 05 GEEL WlT

0ó BIiRcl-$r, 3 GEEL hrIT B Zt6 3e klasse I 06 RTJPERKERK

07 DRACHTEN 5 01 KoLLr.rM

OB JUBBEGA 4 02 RIJPERKERK

09 03 v.v "T.
10 o.N.B. 3 04 ANJUM

i1 HÀRKEI"IA OPETNDE3 05 v.c.R.
12 TRYNWALDEN 3 06 GEEL WIT

GEEL WIT 3 809 2e klasse C

01 DE WALDEN 2 tt
02 STIENS 3 12 NICATSR 5

03 GEEL-WIT 3

04 ïRYNWAI,DEN 2

05 SURHUISTERVEEN 2

06 ST.ANNAPAROCHIE2

07 0.s.r. 2

08 DOKKLIM 3

09 WARGA 2

10 ZI^JAAGWESTEINDE 4 -1-

' GEEL 1^lIT E-2 53i

01 FRIESLAND 2

02 STIENS 2

03 S.C.LEEUHARDEN ?

04 I{ARGA ,)

05 LEEW . ZWALLT\^JEN 2

06 GEEL WIT



5 sept.:v.c.r.B
geel witC
o. s. iD
geel witEl

20 sept: friso
geel wit 3
geel wit 5

27 sept:gee1 wit
o.s.i. 2
geel wit 5

3 okt. :gee1 wit B

geel wit 2
geel wit 3
de walden 3
dokkum 4

10 okt.:anjum B
geel wit C

geel wit D

har.opeÍnde 4 -

1.zwa1uwenE2 geel witE2

geel wltB
b.c.v.3C
gee-i wi-tD
rijperkerkEl

geel wit
o.n.b" 3
zwaagvesteinde

v.v.t. B

geel wit C

geel wit D

friese boys E

leeuwarden E2
hoogkerk

geel wit 3
sti-ens 4

geel wit
dokkun 3
o.s.i. 5
haulerwijk
geel wit 3
m.k.v .'29 7

anjum B

geel wit C

veenwouden E
warga E2
geel wit
bergum 3
st.anna 2
geel wit 4
geel wit 5
geel wit B

dr.boys 4C

m.k.v .'29 D

geel wiL E

geel wit E2

har. opeinde 3

geel wit 4
dokkum 4
kol1um B
geel wit C

geel wit D

de walden E

friesland E2
houtigehage

geel wit 3
bergum 4

tijnje 2
trynwalden
geel wit 4

31 okt.:gee1 wit B

b.c.v. 3C

geei wÍt D

rijPerkerk E

geel wit E2

1 nov. : geel wit
trynwalden 3

nicatcr 5
geelwit 4
o.s.i. 5

7 nov. : geel wit B

zwaagwest .2C
ha11um D

geel wlt E

geel wit E2

B nov. : geel wit
oerterp 3
stiens 3
geel wit 4

m.k.i .'29 7

14 nov.:v.v.t. B

geel wii C

geel wit D

frlese boYs E

leeur,varden E2
1,5 nov.: inhaal

ceel wit 56*'-

21 nov.:inhaal
22 ncv. : oerterp

.R
\ .u.I r ,

geel wit C

o.s.i.D
geel wii E

1.zwa1urn'en E2

tolbert
s,ee1 wit 2

geel wit 3

frieslanri 5

seel wlt 5

rliperkerk B

geel wit C

geel wit i)
hardegarijp E

-stiens E2

6 sept. : zuidhorn
geel wit 2
geel wit 3

geel wit 5 vrij
i2 sept.:geel wit B

b1.wit 3C

s.s.s.'68 D

geel wit E

geel wit E2

13 sept:geel wit
geel wi-t 2 vrij
warga 3
geel wit 4

Àurhuisterv. 3- geel wÍt 4

geel wit E
geel wit E2

4 okt. :wilper boys

geel ruit 2 vrlj
geel wit 3 -
o"n.b. 5

geel wi-t 5 inhaal
28 nov.:kollum B

geel wit C -
geei wit D

de valden E

friesland E2

29 noi- . : g,ee1 v"i t
hark.opeinde 3 -
geel wlt 3 vrij
oool r,'it À
5.LLr

geei- viit 5 'zrlj
5 dec. : rn.haal
6 iec. :gee1 wiL

o.nb. 3 -
zwaagr^est. 4
geel r'it 4 -
geel wit 5 inhaal

zerrenhuizen
qeel wit 2

geel wit 3
rood geel 5

geel wlt 5

geel wlt B

blar:w wit 3C

s. s. s. '63 )
geel wit E

geel wit E2

leeuwarcien 7

geel wit

C,e wa1,--;en 2
/geel. wl-L +

geel i',it B

bergurn 2C

w.rnr. S. D

geel wlt E

geel wit E2
ni euu i-ocen
geei- wit 2

hark. opeinde

zuicihor n
geel wit 2

geel wit 3

surhui-sr. 3

geel wlt

warga I
geel wit 4

leeuwarden 7 geel wit 5

dr. boys 4C

m.k.v.'29 D geel wit D

veenwouden E
warga E2

11 okt.:gee1 wit vrij
geel wit 2
geel wit 3 \trl l

2

*§*

geel wit 5
17 okt.:gee1 wit B

bergum 2C
w.w.s.D
geel wiL E

geel rvit 2
geel wit 3

geel wit E2

1tl okt.:geel wit

surhuisterv.2 -
geel wiL 4 -
geel wit 5 vri,j

24 okt.: inhaal
25 okt.:geel wit vrlj

zwaagwest. 3 - geel wiL 2

inhaal
: hoogkerk
geel wit 2vnj
BL-e1 \!f L J

st-iens /. -
gee * r. it 5 inhaal'
winterslop L/n 27 -2-' BB

inhaal
wÍnterstop tlr.r- 31*1-'88

12 dec "

13 dec.

19 dec.
2C riec.
27 dec.

leeuwarden 6
geel wit 5 inhaal

wijzegingen voorbehouden,
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Het maker] va!1 een jaarverslag is ieder jaar weer een bezigheid die je zou kunnenvergeliiken met een f,i-lrn'rn gedachten dr"aai je de film van heL afgeropen seizoenweer terug en in jutri begin je r+eer'met heL afdraaien van die fi1m.
vele hoofdroJ"speler§ en figuranLen passeren de revuenwaarbij je we1 weer opvalt
dat er sLeeds meer f,iguranten b{jkomen en minder hoofdrolspelers, iets wat de filmniet ten goede komt'Toch Ís ei,als je de fj-lm r+eer hebt bekeken,weer knap werkgeleverri door rle v€i-l-e regisseurs en de mensen achter de schermen,die in belang-
'ijke mate erYoor zorgen dat ieder;iaar weer een nieuwe filrn worclt afgeleverd,
l'íisschien kcmt er nog eens iemand die hetscenarlo gaat schrljven aJ- lijkL me daLerg nroeilijk.LaLen we maar galrw gaan kijkenl

-Eínd juli sLart de Ííln met de weclstrijden tegen Amelandia om de Ameland-beker.1,,e
zien hier nret'een ? nipuwe acteurs op het doek(lees veld)n1.i,Jillem Kooiker en 11'il-
1em de Jcng'resp'de ttieuve trainer en nieuwe le-ider van de hoofdmacht.Ze verove-ren meteen Ce beker niet 2 overwÍnníngen,U_rïl-ï augustus speelL men op een toer_nuoi in liolium'rn de final-e verliest, Geel l,lit met 2-0 van Telstar.Die maand wor-den er nog diverse oefenwedstrijden gespeel,d.
Begin septenber sLart Geel tr{it de compelitie meL 5 senioren-,2 junioren- en 2FuDillen e1f tall-*n ' rn lietzelíde r+eek*enri rlar- de competitie start verzorgr Geelhrit semen meL Dorpsbelang Nes het dorpsfeest.De opbrengst van dit a11es is eenwelk<;me inbreng voor de penningmeesLer.(+ f 2400,_)
Ïnt-ussen is rle ve;:bour"i-ng/ulLbreiding van de kantine in vo11e gang.In de zomer-
maanden is het bouwi:edrlif Y.0ud uiE Buren begonnen en op zaterdag 15 novembervindL de opening plaats.Deze wordt verricht door iemand die a1 jaren een hoofd-
ro1" speelt nl-'idiil-y Molenaar.Het nler:we complex is iets $aar we met zijn al1entrots cp rncgen zljn en ook zuinlg.
op dezelfde dag van de opening wordt Geel !{it uit de.district-beker gewipt
door R"W"ïï" mei: 4-2.
Tat de pauze{lees r+interstop)vinden er geen hoogte- of dieptepunten praaIs enmet de pauze beëíndigen de pupillen,junioren en het 5e hun najaarsreeks.Geen
van al1en ,r",arri I kampioen,
I,loch!: l;:rir rienken dat err in deze pauze niets gebeurfu,dan heeft men het mis.lletKerstmis vj-ndt hei jaar-1-iikse zaalvoeLbalLoernooi weer plaat.s in de spurdral teNes"Een t'oer-nooi dat' zo trangzarnerhand nieL meer víeg te denken is.rn deze maandvernlizen orr her trai-ningsve'!-d 2 galgen, niet voar vervelende acteurs,maar spe-ciaa"i- voor de níeL_ko§oers_



Rest mij a11een nog een recensie te maken van deze film:

Sportief gezien was deze film erg rustig'geen echte hoogte- of dÍeptepunLen'

Financieel vrerd het allemaa1 wat gezonder door de noodzakellike contributieverho-

ging aan het begin,door activiteiten zoals de feestavond en het dorpsfeest'door

een betere regeling van het vervoer en door andere zaken,welke voor een deel

rverden inogelijk gemaakt door actieve 1eden"

Hopelijk zijn er in de volgende f 1lm minder f iguranten '

de oeÍ.seÍaíts.

K,tvt',

Bamestt orfbql, zettsíir, dfi ffi
9omesroetAO" zclÍsïk & ffi

gm*srceöof zcfskdoerÉt
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In de maand januari vinden ook een aanEal gebeurtenlssen plaats die de moei[e zijn

om te bekljken.Zo start er een jeugdvoetballeiderscursus,waaraan l7 spelers van

Geel WiE en Amelandia meedoen.Een curaus,die gezien het kleine kader op ons ei-
land,beslisg niet overbodig rÀ1.O" reacties van de deelnerners waien erg positief

en het Ís te hopen dat zij hun kennis de komende jaren over brengen op onze jeugd-

spelers.Deze maand vindt er ook neer een vergadering plaats EÉt onze zustervere-

niging Amelandia.Deze vergaderingen zijn vooral van belangvooJ sÈandPunEen naar

buiten toe en hebben hun nodige vruchten ook afgeworpen.HeE gezaeel{ke standpunt

over reclame rond het veld heeft tot gevolg dat de gemeente.elndel.ijk toest.emming

geeft voor het plaatsen hiervan..In de gezamelijke vergaderingel rnst dÈ F.V.B.gaat

onze voorziEter plaats nemen in de hladdencommissie en hii zorgt erioor dat er een

nieuwe onkostenvergoeding komt voor de eilanderverenigingenr-uelke ook erg ver-

ouderd was.

Een erg leuke pasaage uit de film is te zien op 14 januari.In vliegende sneeuw-

storm houdÈ heg besEuur vergaderlng.Onze voorzitter is te zien,tenminsLe in hoe-

verre dat nog mogelijk is,op een fiets.Er wordt echte gliihuein gedronken en op het

einde raakt de auto van de jeugdsecretaris ingesneeuwd.

In de maand februari vindt de ook al veer jaarliikse sport- en speldag plaats in

de Boeg Te buren.Een erg plezierige onderbreking in deze lange winEerpauze.Op 14

februari kan men sjoelen en klaverjassen in de kanÈine.De opkomst valt erg tegen.

Op het einde van deze maand begint de filn veer te draaien,tenminste in hoeverre

dit mogelijk is..Koning winEer had veer hard toegeslagen deze winter(met dit keer

geen 1l-stedentocht).
De feestcommissie verzorgt half maart een feestavond in Buren met een toneeluit-

voering van de vereniging uiÈ Ballun.De play-backshow die hierna volgt,door onze

5 elftall.n,*ord* een hoogtepunt die avond.Een erg geslaagde,,avond.

De film nadert zijn einde.fn de maand mei wordt geprobeerd om de laatste wed-

strljden uitte spelen,wat voor V1O'l elftallen nieE mogeliik is,Met'Hemelvaartsdag

vindt het juniorenEoernooi weer plaats met dit jaar maar liefst 18 teams.Een

toernooi dat ieder jaar groeiende is en dat qua organisatie ook steeds groter

wordg.In deze maand hebben we ook onze enigste kampioen van dit sezioen nl.
de E-pupi11en o.1.v.Wilman en Bulté.Een erg leuk succes voor a1len.

De film,het seizoen,eindigt met het onderlinge senioren-toernooi op zondag 3l mei

wat erg sportief verloopE.ts Avonds voetballen onze ttoudjest! nog voor de Cor-

l^lijnberg beker in tlollum,welke ze veroveren door een overwinning.

Op het einde ziet men nog een fragment,welke er beter trrssàn uiE had worden ge-

knipt,een inbraak in onze kanEine.DergeUjke dingen dreigen ook op ons eiland

gemeengoed te worden.

De reis naar het tJaddentoernooi kon door het lste door competitie verplich-
tingen niet gemaakt worden,en wordtgemaakE door ons 2e.Een ze ptraats r+ordEdaar

op Terschelling behaald.

§
j
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Dan is film afgelopen en knipper je even met Je ogen tegen het fe11e licht dat'

gaat schijnen.Terugkljkend bemerk je dat vele fragmenten niet zijn opgenoemd'

In leerste instantie de resulLaten van onze spelers:

Qns lste eindigt op 6e plaats in de 4e klaase,waarin Marum overtuigd kampioen

wordt,heL 2e draaide goed mee en wordt in haar klasse Ae,van kampioen Bakkeveen 2

worden 3 punten gepakt,het 3e eindigt op een 5e plaaLs,terwljl heE 4e na de r+in-

terstopdenodigepuntenpaktomopeen6eplaatsteeindlgen.
De pupillen,junioren en het 5e behalen wisselende successen in hun reeksen'met

als hoogtepunt het kampioenschap van de E-pupillen'

De F-pupillen kon men zien In de sporthal- onder de bezielende leiding van willem

Westra,Frans ter Schure en Barend Kooiker'

KosLumag,e

De kostuums voor deze filrn waren nieuw.In het begi-n van de film verzorgde spon-

sor B.de KrrjJ,jff voor de senioren nieur+e shirts,terwijl door de leden in sepEember

voor witte sokken werd gekozen'

- 
De mensen*achter de schermen

Bekijkt men de film van dit afgelopen seizoen dan ontdek je weer een boel mensen

die achter de schermen het nodige werk verrichten'

Oud-paplei-:lJe mensen die iedere maand weer het oud-papier ophalen hadden het af-

gelopen seizoen een aardige opsteker.l,Jas de kiloprijs daarvoor tot een

dleprepunt gezakE,dit seizoen maakEe de gemeente bekend dat ze voor

het oud-papier een garantie-prijs zou Seven.voor de opslag van het pa-

pier mogen we Piet Kooiker sr.dit jaar weer hartelijk dank toezeggen.

Toto/Lotto:iie opbrengsten van dezen werden andermaal ,erzorgd, door Jos en Anita

en hun medewerkers.Zij proberen op al1erlei manieren deze niet onbe-

lalrgrijkemanj-ervaninkomenvoordeclubtestimuleren.
clubkrant :De mensen van de redakLie zorgden ervoor daE er regelmatig een kran-

Lie uiLkwam.Het is alleen jammer dat er door de leden van Geel Wit

,o ,"inig coPY wordt ingebracht'

. Bestuur :In het besLuur vond een wisseling plaals.l'Jessel Brouwer nam a1s pen-

ningmeester afscheid en in oktober kwam Johan Kiewiet in heL bestuur '

llct besLuur vergaderde ledere maand,terw{j1 de leiders/trainers dit

eens in Ce 2 maanden deden '

De :,.anee i- : Het tcneel n lees veld , werrl opt.irnaa 1 verzorg{, door de terreinknech E

meesiers jaap Beyaard"Johan lletz en Willem I'íolenaar zorgden ervoor dat de

iijnen er hreer keurig opkwarnen en in juni kwamen er nieuwe neLt.en.

Kan[ine :ile vele vrljr+i1ligers,helaas nog te weinig,zorgden voor een belang-

rijke rnat.e va:: j-nkonnsten voor de clubkas.Dit a1les onder de goede

en bezÍelenrie -ieiding van lJi1-1y Molenaar,

-11-
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0e rit Èe reik.on yaardebonnen kunneu voor vergnigingsdoeieinoen gebruiktun-den of.gehreï of gedeelteliit CÀ. t*r.t,iii.i"g,q.steid *orden yand tÉgenË, dia de abonnees aaaaGrtai i ji À"oUrn'.ing*o*.n.
Y*sr de hierbovcn vermeide periode geldt de volgende schaai per verenig.ing:

llinder d*n 5 eb*nneesgi; Àiniilai E"u'ri'Ï*'ii*."r i- abonnees, weardebon yan ï ,ii:f ij msninaai I en xaximaar j1;$il;;; ;;;;;;b"; ;._ , 45,-fiJ mfnimaaM en maxim:al 14ebor.:nees, *uurJ"Uàn *.n í 75,-&ii nintmaalis en nnximiàr rsib;;;iil ;;ffi;;; ;., ír?5,-aij nlin.tnlrsta0 en naxJaaat 24a;o;;;;;; ;;;;il;;; ;.. ítls,-!Ji-eirteee!B§_thlless i--_- -_--___- _- _e!rgiàe!-i*-__laff .:_
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(-à @';»,# ffistu)
E:" zijn n*g v*el" rliensen in Fies,/Buren die we1 lotlt:
speien,masr rirt niet via de ve::eni-ging(Gee1 Wit)
doen.Z§n en cndar d.eze spelers die denken dat xe
ne: zo goed v,.,,r.ii" de vereriiging kunnen spelen,dan
kunnen z,e zicli zo overschr:,jven.Ze spetr,en tijdens de
overschriivi-ng gewc,:n door 

"

Voor de mensen die nog niet Abbonnee-Lot,Èo spelen...
U kunt zich opgeven b{j Jos en ÀniÈa Bulté

F'abrieksweg 24 Buren.

§TEI.JN UI,.I CLUB EN WORDT LID !!


