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V. V. GEEL WIT

Opgeri-cht mel 1934.

Terrein: Noordwal 0 Buren,te1.2537.
Rekeningnummer: RAB0-bank Nes 136190618

BESTUUR

D.Koolker, voorzitter, te1 .2156 I 24OO.

M,Bonthuis,secretaris, te1. 2732.

F.ter Schure,penningmeester, te1 .2254.
b.Mo1un.ur, wedstrijdsecr., te1. 2541.
J. van 0s, jeugdsecretaris, te1. 219j,.

J.Oud, 1id, te1 . 2276.

REDACTIE GEEL WIT NIEUWS:

G.ppy Veltman

Wi11y Kooiker

Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruijff
Jan Kiewlet
Rudi Bloem

Melnte Bonthuis

Jan EppÍng

uo§ï - sEsE, §.à.i'iiti; 3E§!

.::r:ige iijé geieèea was i-Le: -roor de

sportbeoeíer:aren op "àEeiandr ràeer à
i:et bljzonóeï r, cor oegenen onder iren

ai-e cnrier het Írr'mg3 r*akenc oog r,-g=

de -ruurtcÍen Horrenr een noogtlda5,

want i:1 aarrlJezishei.a .''an: ;e1e benc-

&igoea openàe ïeihouder ui:ir ce ;oer
de nieur+e sportiral op i:et sportcolrF

plex i.n ËoIh:-ur. I)aa:mee is nu vei zP

on6eveer het puai bereikl èat er Yoor

de sport op ons eilerrd' raip''el niets
&eer te *rensen ; , erbliif t. t-'ok c.et

punt waarop oe íJ.rrerheiè roax5.c.aaL in
de sport ireeft geÍnvesteeïd, rant
a1 s riet ï]aitre oe becefenaars I'an d'e

' eaalsporten prestaties zulien 6aa,n
I

" leveren Cie in overe"rl 5f,smflj-ng zija
fi net Öe hoogte Ya.rr de in d.e accciu0,oC.a-

ties geln\rosteeràe b:-óra6en, aan mag

er i.rei op profeesioneei niveau ge-

traj-nó vtorden. Het zor: natu::rlijk r.rnre

deilrir zNn derg;elijre iaspar-nin€ietr en

prestaties te veruaehten, want iiet
acsent blj C.e sportbeceíeniag li5t op

het =ec::eatieve aopeet en eerr l':li:li:en

oe presta.tie of eer:. kanpioenschap is
a1leen &aar }eu.§ meegenoaeE.r

foen d.e d:emeenteraao d.e plan::en vocr
c.e bour,.' va:: d.e nieuNe si:crthal in Eo1
'l-*n f,toetlkeurci-e, ; j.eren er uo *ier en

d-aarr- &eer irier d-an óaar uiteraarc.,
no6a1 uai laitiscbe 5eir.Éd.en net be-
trekking tct c.e iioge kcsien - =uj-tn
een ::riljoen - te beiuisteren. Eery:j-
pei-§k, 'saflneex je d.age}ijks O.ocr poli-
";i':i hoort verkond.isen C.at de c r'erhei..l

cp aile r:.iveaus haai :i:;*e5"reo la.oe's be-
pt:",:en ou aaardoor ée bel-asiingcrrt"l;
c5l :e-i bec.r;fsleven te i;r::.r:en vernin-
crë:e:: L"aaf'd.OO: e: ,4e€f geinr,'eSieefà
rra:t uc:eieïl !*a'Ë .J.'eel. ;E;: -reïmi:::i r:*.: van

4
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!,reik6elegeni1eid" tot gevcl.,- zai hebben.
rfr ;erruir:ring ve.r d.e r+er;-e*e,3enheid.
is 'ucch ": I s:teei.s oe oe-angr:3&.ste po-
ritlelce cioel-stel1ing, n. e!ïaar. liet
r::ob.i een met d.at arg::nent -,'a:i _e pri_
qr.;:j.teit van het scheppen -:,-an verkgele-
,;enirere i-s oat het eer] socit er is
riie aoor pc!-itici, ond.er 3Ëexs en vak_
bcnasbestuurciere naa- be- ievea op en
aigezet kan word.en.

irr zit aan de optinalis{}=in- .ra,i c.e

69gq;nmr6fiaties op ieet gebÍed. van spgr,f ,
cultuur en sociaai serk nog een ancere
kani" Ïe vraao- rij st hoe lang r./e op een
ej-iand. veï. na-.i!,.e1;i;s d"rieduizend lnwo_
;;ers d-oor k"*nnen gaan met aoveei aose_
ii;i{ yerzceken ,cn voorzienj.n6ea d.ubbel _
óén iieer ïoor uost en één keer voor
,;est-te hcnorerÈne iiet Ujkt er sorts een
iret;e op d.at ten koste var. ail_es noet
w..:rcren ;erued.en cat ce beFoners van
riost- en west-r.Í,reland iets geza,nenlijk
;:i:dernener:, ïa bepieit hier aiet aat
:.re ë.-l-ie verenigi_jlgen en orgarrisaties op
sporti-ef, cultuieeL en maatschappei:jk
;ebred ïiaÉlr op één hoop uoete:: ;ooien,
ïe ireci-rten ieïecht 5-rote waard.e aan d.e

*i;,en id.entii;eit .rarr e1k van oe àcrpen,
r,Éd.r sorns liji:t het erop d.at nen, a-e:,

;)i-aatst voor oe keuze tussen een sLechte
eigeri voorzienin6 oÍ een toeóe 6;ezamen_
-L5ke, zond.er aeex aan d.e eersïe oe voor_
.r:eur i;eefi. On caar eerls een voorbeeld.
te noÈrleo. Ie vier isvereni6ingeÉ op A-
ueianri lopen aJ- "jaren met pi-annen road.
c:r da :jsbanen te verbeteren, vant d.e

e::ikele keren d-at i:et jrier irari. genoeg

".:iesi; cn schaatsen mogellk re iaai;en,
:$ er srei i van rie 4 iisbanen - l-tf d. rreL
iets aan ne na.nd., w. ardoor er cj' he1 e*
r-:;ai :riet o:- zee:: beroerd. ;:esciiaatst
lr i*ír ivord.ën. als :i e yarl ae piamen ;ennis
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telz *lLl
TAX}CÉNTRÀLE

AMELAND

vffi §L {-}w veevoEí?
&K V§N EN hJAQR I-{ËT VELD.

Pxupsaus Érp-r,vr,w§g 4B NÉS 7Ét 2tía

{ §ra§ mel& .6-@zgEed/

2/- 
--x ryv€!

aeem'tn blikt ai gauu ciar ex d?oie be-

dragea Bee genoeic z4n. Lr val"r ?oor

de geueenie eenvouoig ais'u over te
aeaken oa a1le t ier ijsbanen zotianig

te verbet€ren àat er, ijs el1 Yreser aie

nenöe, behoorllik op geschaatst ka.n

woróen. i'iisschieil Eou het :nogeiijk aijn

één baan van goeèe kualiteit en iaer

voidoend.e voorzj-eningen te reaiiseren "

i,laa= welke? Àl}e sshaatsliefheb-cers
=ran Suren ert l{es naar de baan i,: Ëoi-
lum of aile 3alh:.mere en ,:oiLurrer§ il'

naar Suren? Hat een Yer§ec.erJ-n6!

loch zou het besi ge zei1i3 z1:. "de

jeuga r"an 1? iot 16 Jas.ï ga;rt 3:er slot
van rekenj.ng ook a] $eer óan veertiS
jaar naar deze-l fcie school voor Ïoort-
gezet ri0nd-erv'ijs in iies en iedereen

weet h.et erre gesieentel-uis in SaiLu.u

oo.r: best te vindea" Ook aan boord van

de vee::boot koueË we elkaar regeimatig
ts3-.A; \{.aarca moeten l.re noi.r als bet
om sporibeoefening ;-it net éoen als-
of ue el-kaars lr:-;irt aiet verdragen

lcr:.rurea'J iiisscbien kont het r'.,el d"oord.at

spcrtbeoefening aftfd nairvl Yeïtíeven

is rilet *-eddjver eir strïi. i'iaar àat moet

toch niet zor,eer ín d.e papieren lopen

ca.t d.aaraoor andere en belearyijker zan

ken jn iret ged.rang kor:en. 3a'vend.j-en

is hj.erboven a3- seconstateerd. dat het

accent b:j c1e apartbeoefeeing o:: Àne-

land" duiaelijtr op het recrea'bierre a§-

peet 1igt. 3:j d.e zaagkoren bl,ivoorbeelo

bi*k'i saÍien?ícrking en geuailenl-ijli 5e-
i:raik van e lkaarË concertruistea en

zeii's iran elkaars ctesiiir:iiigheic i:,eel

.ioed mog:ei-lk zonder àe.; er spralle van

is dat één van de kcren r^:crd"t cpgeof-
iera aa:: óe belangÉn yan rle aacreee of
sa:: he-b grote geireel. In tegenaeei,
ne eaueluerking is vocïr eik vae ae

.;c:':a een stir:u]3p".lat roi-l in du 
^s;:u:'t ocr noeien .b;1,1J1ï:.en . J
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BESTUURLIJK

0p zaterciag 7 rnei kont Geel liit 3 uw

oud papier ophalen i-n Buren.

0p Tweede Pinksterdag is weer het jaar-
lijks terugkerende Mix-toernooi voor

alle seniorenleden.

0p Tweede Pinksterdag, dat 1s dus 23

mei, is er 's avonds een wedstrijd in
Ho11um voor de t'oudjes" om de Cor Wijn-

berg beker. Deze wedstrijd begint om

19.00 uur.

In de laatste Sportcommlssie vergade-

ring is een voorstel aangenomen om de

velden na het seízoen langer te ge-

bruiken. Vandaar dat u in het oefen-
programma data ziet staan in juni.

0p rnaandag 11 april hadden we met het

bestuur van Amelandla een vergadering.
In deze , jaarlijks, terugkerende verga-
dering zljn weer enkele punten aanbod

gekomen, die de onderlinge verbonden-

heid met het hele voetbalgebeuren a1-

leen maar versterken.

Langs deze weg

Henk en fgnatia
dag.

feliciteert het bestuur

nogmaals met hun t.rouw-

Het best.uur feliciteert nogmaals de se-
lectie van het 2e elftal, met het feit
dat ze i,rmpioen zi-in gevorden.

lVie volgenci .jaar niet meer wil voetbal-
1en, wat \{e ons niet kunnen voorstellen,
dient dit vóór 1 juni aan de secretaris
te melden.

l.
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JEUGDNIEUWS

GEELiWIT E2 I,^IARDY E3

\{e moesten zaterdag 16 aprl1 tegen Warciv

Eerst was het nu1 nu1, maar Bas maakte

een doelpunt en Wardy maakte ook een

doelpunt. Het was toen 1-1.

Maar Edwin maakte nog een doelpunl eil

Siprian maakte nog een. Het was l;-i.

Toen floot de scheidsrechter. Het was

pauze en ze gingen van het veld af en

toen gingen we weer voetballen en i-ret

werd 4-2. Edwin maakte nog een.

Geel hit

Pasquinel

D - C.V.O l)

ZaLerda.., 16 april moets Geel hrit l"r thuis

tegen C.V.0. D spelen. Richard l1et in

de vljfde minuut 1-0 aantekenen.

Zeven minuten iater scoorde Richarii 2-Ll"

Zestien mlnuten daarna was het weer R:-

chard die 3-0 scoorde. We hadden Eeen

rust en dus ook geen thee.

In de tweede helft wer:d Timo gewisselri

voor Rob. Na tien minr:ten prutserr werc

het door Richard 4-0. Ongeveer de laai.*

ste zeven ninuten scoorde Wi11em iiiiniar

5-0.Dus wonnen we met 5-0. Na de wedstrild

kregen we ook nog ran ia

Timo en René

5
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HOLWERD E1 _ GEEL WlT E1

Zaterdag 16 apr11 moesten wlj tegn Ho1-

werd voetballen. Een jochie zei dat we

toch verloren. In de kleedkamer stelde

Wilman ons op. A1 snel na de aftrap schop-

te een jochie Eddie om, maar er wer door

gespeeld, A1 snel maakte Reindert een

doelpunt. Voor de rust stond het a1 5-0

voor Geel \{ít. fn de kleedkamer zei Wi1-

marrclat r^re niks terug mochten doen.

2de helft
Na de rust deed ie het weer en trapte
Marco onderuit. Toen werd dat jochie van

het veld gestuurd en kreeg woorden met

rle scheldsrechter. Tien minuten later
mocht i.e het veld weer in, maar toen was

de wedstrijd a1 bijna afgelopen en stond

her a1 0*8.

Dil was ook de eindstand.
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super
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BEN DE KRUUFF
ho of d w eg+ BURËN

DANCING

4";-
L,oe uCHíBoEr "

STPAND{ÀrSG 4í Nss -t"6{" r fi49€

Bae

Pro grom m o

ZONDAG 1 ]"MI

Geel Wit 1 vr!j.
Geel Wit 2 - s.v.0erlerp 3

Geel \{it 3 - Stiens 3

RoodGeel 5 - Geel Wit 4

Rood Geel 7 - Geel Wlt 5

ZATERDAG 7 MEl

Geel i.nrit B - Broekster Bols

Buitenpost 3C- Geel Wit C

Geel w-it D - St.Jacob D

Marrum El - GeelWit E1

Geel Wit E2 - RoodGeel E3

ZONDAG B }ÍEI

Zevenhuizen 1- Geel L'rt 1

Tijnje 2 - Geel hiit 2

Trynwalden 3 - Geel i{it 3

Geel Wit 4 vrij
Zwaagwestei-nde 5-Gee1 WiL 5

ZONDAG 15 }íEI

Geel Wi t 1 - s. v. Oerterp
(laatste rhuiswedsrrfjd)
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STAI.{ DEN

GEEL WIT 1

WILPER BOYS

HOOGKERK

ZI]IDHORN
FRISO
HAULERWIJK
ZEVENHUIZEN
S.V.OERTERP
HOUTIGEHAGE
GEEL W]T
TOLBERT
NIE{-,I,{ RODEN

GEEL WTT 2

GEEL WIT
JUBBEGA
S . V. OERTERP
0. N. B.
TRYNWALDEN
HARKEI"IA OPEINDE
BERGT]M

ZWAAGhTSTE]NDE
TIJNJE
DRACHTEN

GEEL WIT 3

jt

GEEL WIT 5

ROOD CEEL
NICATOR
CEEL \,,/IT
FR]ESLAND
ZWAAGWESTEINDE
TRYJWIALDEN

GEEL WlT B

DROGEHAM

GEEL WIT
BROEKSTER BOYS

S.C.VEENWOUDEN
B. C. V.
F. C . BIRDAARD

GEEL WIT C

B. C. V.
C. S. L.
GEEL WIT
A.S.C.
BUITENPOST
G.S.V.V.

GEEL WIT D

5-B
4-l
3-6
4-3
\-1
5-1

16-25
15-25
1B-23
16-19
L7-17
16-16
L6_L4
16-13
17-13
16-8
L7-7

t5-26
15-iB
74-16
15-16
15- 15
15-14
16-72
13-1 i
14-1 1

14- s 1)

t8-27
l6-24
11 11

17-L9
18-19
17-18
16-i7 1)
16-
17-11
16- 9
16- 0 1)

7

6
r)
B
Í
J

2

2

.)
J

2

6-i 1

5-6
4-/+
5-4
tr,)-J
4-2

2
l+

aJ
,)

3
3
3
3
2

5

TRYNWALDEN 2

SURHUISTERVEEN 2

GEEL W]T 3

STIENS 3

OST 2

DE WALDEN 2

Z\^/AAGWESTETNDE 4

ST.ANNAPAROCHIE 2

DOKKUI'I 3

WARGA 2

NTCATOR 5

GEEL \.^/IT 4

O.N.B. 5

F.V.C. 5

SURHU]STERVEEN 3

GEEL WIT 4

DE \.^iALDEN 3
BERGUM 4

IIARKEMA OPEINDE 4
S.C. LEEUWARDEN 6

STIENS 4

FRIESLAND 5

ROOD GEEL 5

2 I.{INSTPUNTEN ]N

5-8
4-6
6-6
4-4
5-2
4-2

16-30
IB_26
1.7 .)<

tB-24

t7 -17
16-15
17-13
1B_
1B-1 2

1 7-10
16- 1 1)

MINDER]NG GEBRACHT

HALLLI}I
ST. JACOB
GEEL WlT
ST. ANNAPAROCHIE
c. v.0.
BEETGTM

GEEL i,{IT E

GEEL \,í17
FRlESLAND
OUWE SYL
HOLWERD

MARRUM

V. C. R.

GEEL WIT E2

GEEL WIT
STlENS
l'/ARDY
ROOD GEEL

NICATOR
C.S.L.

2
J
3
J
2

2

5- 10
4-6
5-6
4-2
/,_1

4-O

6-10
4-B
(Q

-lJ-+
A1

6-0

6-9
5-6
4-5
5-5
4-J
,i-0

98

L



13 MEl

14 MET

23 MEl

?§l4xr

4 JUNI

0 ef e n wed st rryden

: GEEL hrIT JEUGDTOERNOOI

GEEL WIT i - HOLWERD 1 19oo uur.
GEEL W]T JEUGDTOERNOOI

A}IELANDIA _ GEEI, WIT

om de Cor Wijnberg beker.

WADDENTOERNOO] TEXEL

GEEL VilT 2 - GVAV RAP. 19oo uur.

C.S.V.H. 19"o uur

ZUIDHORN 1 19oo uur

GEEL WIT 2 - C.S.V.H. 2 1730 ,,,r.

GEEL i,^/IT 1

GEEL ltiIT 12 JULI

.9 AUG A]VÍELAND BEKER

AMELANDIA I - GEEL WIT 1 19oo uur

Voorwedstrijd de F-pupi11en.

GEEL WIT 1 /MAKKINGA ] / BEKER20 AUG

(Onder voorbehoud dus)

?.3 AUG : AI'{ELAND BEKER

GEEL WIT 1 - AMELANDIA 1 19oo uur
Voorwedstrijd de F-pupi1len.

2t: AUG : GEEL \.,iIT 1 - BUITENPOST 1 19oo

BEKER (Onder voorbehoud dus)

Zj e 'v'erder de publicatie borden in Nes

llu::en 
"
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. DE AflELAN§ER YISI{RL'
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DIV. KLSUBSN
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Zoals u misschien a1 gelezen

hebt in de vorige GEEL-i{IT

krant is er binnenkort weer het

.jeugdtoernooi voor A-,8-erl C-

junioren. Na een een aantal .jaren
op de vr!j dag na hemelvaart ge-

speeld te hebben, is daar nu ook
.,. , ;* --. "

de zaterdag bU gekomen.Het bleek

na vorlg -iaar niet meer moge lljk

om het toernooi oP één dag Le or-

ganiseren, daarom 1s er besloten
om dit te veranderen i,n twee

dagen.De A-en C-junicren sPelen

op vrijdag 13, en de B-,- ,-,nloren oP

zaterdag l4 mei.De volgende ver-

enigingen ztJn dit jaar van de

part!j: GEEL-h/IT ,00STERPARKERS ui t

Groningen, Drachster Bo"' s, B.l:. C.

uit Anna Pauwlowna, HELI0S ui t
Deventer, L. T. C. uit Assen, HLINSIN(

Lrlt \,iinsum en onze zusterver-
eniging AMELANDIA uiL Ho11um.

De start van de t-oernooien op

bijde dagen is om 10.45 uur'.

De laatste wedstrijden zullerr

ongeveei: s'middags haif "Uf zí-jn

afgelopen.Mocht er iemantl bereld
zijn één van bijde oagen te he1-

pen,die personen verzoek ik dan

kontakt op te nemen met de.j eugd

secreraris LeL.219l . \'erder IÀ'ens

ik de spelers en suPPorters van

GEEL t\rIT alvast een spannenC en

gezellig toernooi toe.
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6EEL W'T 3
Ongeslagerr na de winterstop, met over-
winningen van5-0 en 6-0, reisde Geel Wit

nel haar derde e1fta1 op zondag 17 april
naar Dokkum.

De aan wezlgheid van Henk Roemers was

voor deze wedstrf'd mooi meegenomen, want

spelea tegen je oude club betekent vaak

een verhocgde inzet.
De eer:sLe helft werd er aardig gevoetbald

en het spel gi-ng heen en weer.Geel Wit

kruzrm echEer op voorsprong.Na een pass

van Henk Roemers kwam de ba1 bij Joop de

Jong, die 0-1 liet aantekenen. Vlak na

dit doelpunt werd er achterin bij Geel Wit

misgetast en dit betekende de gelijkmaker

voor Dokkum: 1-1. Geel Wit ging ecnter

met een voorsprong de rust in door een

doelpunt van Richard Smidi 7-2.

De tweede helft was helemaal voor het

derde van Geel trrit en a1 gauw werd het

ilor:r Bert Visser 1-3 na een uitstekende

pass van,alweer, Henk Roemers. HÍerna

wei'den er door verschillende spelers nog

een aant-al kansen niet benut en met het

eindsignaal betekende dit nog steeds een

ongeslagen pcsitie van het derde.
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6EEL WIT

Na twee thuiswedstriiden, tegen Trynwal-

den 1-0 winst en Nicator bij een sEand

van 2-2 gestaakt, en drle pogingen om

een uitwestrijd te spelen, moets het 5e

e1fta1 op zondag 17 april haar eertse

uitwedstrijd spelen tegen Trynwalden.

Wopke zorgde op de heen reis voor een

paar goocheltrucs en zo kwamen we aan in
Oenkerk.

De eerste helft werd er knap gevoetbald,

maar doelpunten bleven ult. Bij het begin

van de 2e helft begon Arnold aan een so-

1o en dit resulteerde in een 0-1 voor-

sprong. A1 gauw werd het uit een scrim-

mage o-2 door Ys en de aandacht verslap-
te hierdoor iets wat prompt l-2 beteken-

de. Uit een hoekschop van links kopt-e

Hendrik de ba1 voor de voeten van liico
en deze haalde uit: 1-3. Arnold was de-

ze dag echter op dreef,want na eerst de

buitenspelval te hebben omzel[6,wat 1-4

betekende, scoorde hij nog eenmaal en we1

op fraale wijze.De bal werd aan de zijlijn
op zo 'n 30 meter van het doel over de

keeper gelobd en dit was Ce eindst.and:

1-5.

Door deze winst was Wopke op de terug-
reis natuurlijk helernaal niet meer te

stuiten met zijn goocheltrucs.

( Wat de invloed'was van pasoor

ten op de heenreis,zal we1 altlld
raadsel b1ijven.Toch...... )
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GeetWit
Zondag 17 april moest het eersLe e1fta1

van Geel Wit tegen koploper l{i1per Boys.

Een wedstrijd met belangen voor belde

teans, Geel Wit had de punten nog nodig

1.v.m. de degradatie en de ploeg uit de

l{11p om haar koppositie te handhaven.

Meteen na de aftrap brachten beide ploe-
gen een hoog tempo in de wedstrijd en de

eerste minuten gaven geen noemenswaar-

dige doelkansen te zien, Na trO minuten

was daar een klein kansje voor spitsspe-
1er Arno Mo11. Een misverstand tussen de

keeper en 1aatste man van Wilper Boys

bracht bijna de ba1 bij de spits van Geel

Wit, maar een tegenstancler was juist
iets eerder.

I'ia een kwartier spelen kreeg rechts-
half Bernl Bevaarci een vrije schop mee

een paar meter buiLen het str"afschopge-

bied. De ba1 werd door Joop Smid kelhard
1n de rechterboven hoek geknald: een erg

fraai doelpunt" 1-0"

Wie hierna had gedacht dat Geei Uit de

wedstrijd zou gaan controleren, die had

het niis. l{e1 was vlak na het doelpunt

nog een fraaie kopbal van Arno Mo11, na

een voorzet van Àndré de .Jong,maar deze

ging vlak ovei' de kruising.Hlerna werd

door Wilper Boys het tempo hoog gehouden

en was door niet a1 te best keeperwerk

van René de gelijkmaker soms dichtbij.
De 1-0 voorsprong werd tot de rusi vast-

gehouden.

Na de rust had \{i1per Boys de rvind in de

rug en bei,,:nnen de aanvalsgol.ren zich
richting Coel van Geel Wlt te bewegen.

René rÍ,,as nu bei-er in vorni en sLopte

ln de 50 ninuut een knappe inzet. De druk

werd eciite;' steeis groter en een ietier
wachtl-e op de leli.jkmaker.
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geld en goede raad

van Heeekerenstraat \2, Nes-A-n
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Deze gelijkmaker viel pas in de 75 mi-
nuut. Hiervoor was Geel Wit nog maar

sporadisch over de middellijn geweest.
0p links kon Jos Metz, die verder een

knappe wedstrijd voetbalde,nlet op tijd
uitverdedigen. Reinder Jeensma haalde
meL een droge knal uit en de bal ging
via de 1at in het doel: 1-1.
Menigeen verwachtte nu ciat Geel Wit zor_r

instorten, maar dit gebeurde echter niet

A1 met a1 een verdienstelijk r-esultaat
voor Geel l,{it, dat nu zo goed aIs veilig
is. Voor de ploeg uit de tr{i1p za1 het
nog spannend worden, want om nu te zeg_
gen dat hier nu een kampioensploeg bezig
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GE1L W'T 4ar/

Zonder ook maar een !{edstrijd te verli-e-

zen werd in het Paasweekelnde het 2e

e1fta1 van Geel Wit kampioen. Na 2 sei-

zoenen in de res. 2e klasse te hebben

gevoetbald, mag het volgend jaar ein-

delijk weer in haar vertrouwde lste klas-

se voetballen.Een klasse waar het zlch

.jaren goed in thuls voelde.

Het jonge elftal van Martinus heeft het

afgelopen jaar goed kunnen warm draaien

in deze klasse en hopelijk zijn de spe-

lers zo gerUpt daL ze volgend jaar een

woordje kunnen doen spreken. In ieder

geval nogmaals Proficiat én...

veel succss velgenC jaar !!!!!l!!
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