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BESTUUR

D.Kooiker, voorzitter, tel .2156 / 2400.
Il.Bonthuis,secretaris, te1. 2732-
F. ter Schure, pennlngmeester, te1 .2254.
B. i{olenaar , wedstrijdsecr . , te1 . 2541 .

J. van 0s, jeugdsecretaris, te1 . 2lgl.
J"Oud, lid, rel. 2216.

REDACTIE GEEL 1,{IT NIEUWS:

Geppy Veltman

Lrilll,Kooiker
Frans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruijff
Jan Kiewiet
Rudr Bloem

f4einte Bonthuis

Jan Epping
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Beste leden/ouders van onze jeugdleden,

Naast een aantal prima sportieve presta-

ties zoals van onze E-pupi11en en het

tweede en vijfde seniorenelftal, ziin er

dit -jaar ook ontwikkel-ingen waar het be-

stuur bijzonder ongelukkÍg mee is. Voor

het eerst in het bestaan van Geel 't{it

moest er tljdens de laatste ledenvergade-

ríng besloten worden een boetesyst-eem

ln te stellen voor leden dle niet r-ijdig

op het veld aanwezig konden zijn of die

meenden daL ze zich ten alle tijden, dus

ook os nachts, floB konden afmelden.

Een nieuw voetbalseizoen staat voor de

deur. Voor we daar aan beginnen wi11en

we onze leden toch enkele overdenkingen

meegeven. Voetbal is een teamsport zoals

iedereen weet. Echter het probleem is
dat ieder zich er niet naar gedraagt.

Door onnodige afzeggingen, verslapen of

wat voor onbenullige redenen dan ook maar

niet op komen dagen, houdt in dat het

voetbalplezi-er voor de rest wordt vergald

Tevens schreeuwen wij moord en brand a1s

er aan het begin van het seizoen nog geen

elftalleider is benoemd. \rolgens boven-

genoemde i-nslders ligt dit in het alge-
meen aan de slapheid van het bestuur die

er te weinig achteraan zít, waL ten dele

misschlen best waar is. A1s er echter

iemand gevonden is dÍe wekelijks minlmaal

zes uur in een bepaald elfca1 wi1 steken,

zlen w{j spelers van trainingen weg blij-
ven zelfs zonder dat ze i-ret- fatsoen heb-

ben bovengenoemde ielder in i<ennis te

ste11en. Het ver-wondert ons dan ook niet
dat sommige leiders he: sne-L v<,or gezien

houden en best wat anders kunnen beden-

ken om hun schaa::se ,,,rije tijd door ie
brengen. nl-



Wil wi11en tl in het kort nog even de pun-

ten onder de aandacht brengen die belang-
rij zijn bij het bedrijven van voetbal in
verenigingsverband .

Er worden per e1fta1 gemiddeld 20 wedstrij-
den gespeeld waar U bij aanwezig dient te
zijn. Illervan zijn 10 uitwedstrijden waarblj

1n de meeste gevallen de boot om 8.30 uur
vertrekt. llet is we1 de bedoeling dat U

bjj a1le wedstrijden aanwezig bent. Er wordt
één keer per week getraind, in sommige

gevallen twee keer. Bent U een keer ver-
hinderd dient U dit mlnstens bij U leider
te melden. Ouders van jeugdleden dienen

éénmaa1 per seizoen a1s chauffeur b{j een

uitwedstrijd beschikbaar te zijn. Rooster

volgt blj het begin van het seizoen. Kunt

U aan bovengenoemde verplichtlngen vo1-
doen, bent U voor onze vereniging heL

irieale 1id. Mocht U met de bovengenoemde

punten echter problemen hebben is het ver-
standig dit eerst met de leiding van het
elftal cq. het bestuur door te nemen.

Mocht U onoverkomenlijke bezwaren tegen
één van de punten hebben zou U zich eerst
af moeten vragen of het lidmaatschap van

een voetbalvereniging voor U we1 zinvol is.
Het hebben van een grote vereniging is op

zich zeer plezlerig, mits de leden zi-ch

positief opstellen naar diezelfde vereni--
glng. Is dit niet het geva1, zoals afge-
lopen jaar, wordt het functioneren van de

club ernstig bemoeilukt. Wij wi11en daarom

doorgaan i."rt leden die de juiste instel-
ling hebben en waar we op kunnen rekenen.

Wij beseffen dat rieze brief voor het meren-

deel van onze elden niet van toepassing
is. Wij hopen echter dat de anderen zich
aangesproken voelen en voorzover zij hun

.2-

houding naar de club niet kunnen veran-
deren daaruit hun conclusies wi11en

trekken. Yoor hun bestaat de mogelijkheid
het lidnaatschap vóór 15 juni a.s. op

te zeggen b{j de secretaris.
A1le anderen wensen wlj weer een sportÍ_ef
en gezellÍg seizoen toe, waarblj het be-
langrijkste is dat we het komende jaar op

elkaar kunnen rekenen.

Het bestuur

Jariq in junj- Suii
Pasquinel Kolk
1:li 11em l.rli l man

lrichel Kieurieo
Arno lvloll
Gerlof ÍYlo.Lenaar

Frans Kienstra
Toon van K l_aas
joop ce Jonq
Henk Roemers

Vincent de Jcng
Reindert 3 ter-
doc m

ilopke Veenstra
Paul V.d.Harinq
Sietse de Boer
Barend Kooiker
Ben de Kruyff
lorr,/aro de J:,"tg
5teiar' Kienstra
Andr'e l(ooit<er
AD KieiL,,ied
f'"l arcei- KoIk

1 juni
1 juni
-o juni
c 'iirni
- J*"-

-1i juni
-11 juni
-1 2 juni
-15 juni
-17 juni
-1È juni

-24 juni
-Jti juni

i juli
3 juli
a juli
7 juli
H lt r i r

- 
! ir r: I I aJu{r

- 
/i r,,Ir

JUar

-22 juli
-2C i,,t;JUrr
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Geel Wit most tegen C.S.L. op een zater-
dag. Het stond eerst 0-0.
Robert Kienstra maakte het eerste doel-
puÍ1t. Robert maakte ook 2-0.

Bas maakte 3-0.

Bas maakte 4-0.

En Robert maakte 5-0.

Siprian maakte toen nog 6-0 en toen

was het pauze.

Na de pauze: Siprian 7-0, Bas 8-0, toen

werd het B-1 door een van C.S.L.

Bas maakt-e nog één: 9-1 en de laatste
maakte Boudewijn: 10-1. Toen waren we

kampioenlMM!!
W!' moesten op de foto met onze elider en

we kregen bloemen.

In de kantine kregen we toen patat en...
een ttvrelkendeltt.

Pasqulnel o Dennis, \{essel en Robert

*1\Ju \\Í*;-H-&{'ant \ \ t
&72aq tftéazorz

reg. s*udareg.*

Kard. de jong*eg l, Nes {.{rn.}
Teiefmr 0519i . 2345

BouwtsED*un 
r;nr i !c*er va n krt
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teve:rs verzorg{-ng gr:a$werllcen
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Alueer het, 7e Ljaddentoernooi,
de organisatie uas dit jaar j-n

handen van ïexe1.
itladat vorig jaar heÈ 2e elf tal
van Geel lrit in olaats van het
1e naar Terschelling uras afge-
rej-sd (inv.rr. competitievei-
pJ.ichtinqen van het 1e) stapten
uij vrijdag 27 mei om half vijf
op de boot. lJJe gingen vrijCao al
uJeg omdat ule moesten acclamati-
seren en om ons beter voor te
bereiden op het toernooi, uoI-
gens onze trainers.
I n Holrrrerd stonden 2 bus jes klaar
en de tocht ginq via Leeuuaroen
uJaar nog enkele spr:rt, lieden urer-
den opgepikt naar Den Heloer. De

overtocht naar Texel duurde maar
20 minuten, net tijd qenoeq voor
een bakje koffie urero door ienianC
opgemerkt. l,l a u.,at Zoeken ku.r amen

ure bij onze kampeerboerderij aan
en na aan rondleiding van de be-
heerder uerd een slaapplaatsje
uitqezocht.
Cm een uur of tien ginqen u,e vooi
een licnte t,raining naar een dis-
cotheek in Den Burq en ktr;amen

daar moe maar rnentaal i jzersterk
ueer vandaan (rtdikke 1o1rt). \ia
een korte nachtrus t k regen uje een
stevig ontbijt voorgeschoteio en
zaterdagmoreen na de koffie en een
rondrit uerd om een uur of 12 de
Chinees in de Koog bezocnt.
Daarna gingen u.te hec veld van de
ïexelse Boys opzoeken, uJaar net
toernooi cm 2 uur beqon.

-í-



Texel- Vlieland
Schiermonnikoog ïersche11 ing
Amelanci Viieland
Texel - Terschel-l ing
Schiermonnikoog Ameland
ïerschel.I-inq Vlieland
ïexel Ame.l- and

Vl"ieiand Schiermonnikoog
ïerschelling Amelancj

ïexel- - Schiermonnikoog
I pnt.
5 pnt.
/+ pnt.

Ir r.,;erd 2 x 15 mj.n. gespeefd en

ierler. oe'enmaal- tegen elkaar.
Geel i.tli t, nac haar eerste uedstri jd
0n 3 uur teqen Vliel-and na een

snel oneninqsdoelpunt ulerd het
een i:..redstri jC van de gemiste kan-
sen, Gaandeu.r eg groeiden rr.r e in het
toernooi en net scoren ging ook
uat vlotter, de r,.redstri jden die
volgden ulerden ook alle geu,onnen.

Je ui tsl agen zi jn :

meesters van de eilanden aan mee

deden.
Daarna uas de prijsuitreiking,
uaar ue de beker in ont,vangst
namen. De tíaddenrrlisselbeker ujas
bi j de ulinnaar van vorig jaar
Terschelling zoekgeraakt ver-

telden ze ons daar, maar deze
beker staat al enkele jaren in
de Geel lrit kantine, zodat die
beker volgend jaar opeens ujeer
terecht is. D_aarna hebben u,e de
boot terug ueer genomen en
terugkijkend uras het een spor-
tief en gezellig rreekend, dat
tldik in ordetr uJas.

p.K.

-t-r_qr_r_I_ïn verband met de in september
te houden Open Dag van de

brandtseer, zouden uji j een beroep
uillen doen op die mensen, uelke
in het bezit zijn van oude of
Iecente fotors m.b.t. de
brandueer.
Het is de bedoeling om van deze
fotors, met Uur toestemming,
een kopie te maken, uraarna U zo
spoedig rnogelijk Urrr origineel
uJeer terug kri j gt .
Uerder zoeken uij naar voor-
k,erpen, oude gereeds chappen I . d.
urelke betrekking hebben op de
brandueer. Hiervan is het de
bedoeling dat dit materiaal
t,i j dens de open dag ten toon ge-
steld ulordt.
Kontakt hierover kunt U opnemen
met Frans KieuieA.Í€Lt 2:tí?.

1-0
0-1
1-0
2-A

1-2
3-1

o-2
1-9
0-3
?-2

1 e AmeianC

2e ïexel
3e ïerscheliing
4e Schierrnr:nnikoog 3 Fnt.
5e Uliel-and 0 pnt.

lla het toernooi zi jn uJe nog naar
de sDorthai geureesl uJaar de voIley-
Dallers van ons eiland hun toer-
nooi hadden. Jat, u,as + half elf
afgelopen net ook een 1e plaats
voor de Ja,nes en Herenploeq van
S.C. Ii' 

Ei S 3Ufen.

ilaarna hebben ure ons in het Texelse
f,eestge uis gestort tot in de

iate (vrcese) uurtjes. De volgende
morgen na de koffie en een rit
naar het Texel-se strand zijn ule

naar de sporthalrt0ns genoegentt
geuJeest, niar rL:as een z.g. burge-
inËestersrondTéy", alle DUrqe- -?-
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l"iet is voor de trr.reede keer Pasen
dit jaar. Geen oijzonderheid op
zici-rzeif, maar bij het urakker
uo::ilen neD ik toch eBn ietuat
öneeuoori gevoel van binnen. Een
kater is het niet, uant gister-
avÍnd hec ik mij gespaard.
f,:a korte tijo ueet ik het; van-
daag Íf siL t t rièvetr. I:Je rrleten
natuurlijk all-emaaI al maanden
rj al er ni ets rneet mis kan qaan,
inaar aan iret kampioensgevoel
(,rani zo rienk ik dat ik de
stenrming moet noemen, uJaarmee
ik Den 0pgestaan) van het moment
suprÉme hoeft n0q geen afbreuk
re doen o

Ik neeil'r vandaag rustig de t,ijd
vooi ean brunch" Daarna probeer
ik cÍ e crypto op te lossen, maar
i-:et uÍ] niet echt, lukken.
ïiel is dat merkuraardi ge gevoe j.
cat ne part,en speelt in mijn
hooi'd.
ïijr tas pak ik deze keer zorgvul-
diq :.il. f en i<ampioenuledstri jd
speel je tenslott,e nieL in een
qeJ-eend zuart oroekje als je
:iuc GeeI-ltiit heet.
Al"s ik oo net voetbalveld aankom,
aie ik de jcngens tot mijn Var-
bazing allemaal in de kantine
eilien. Xi t, is rjooreaans de plaats
uiaar: irE ons ílpnouden n'a de ued-
s ir i j ci, ni et erv'o6r. Er bekruipt
mij een angsti-g uoorgevoel, dat
eenrnani binnen qekomen ulordt
Devestigd: De tegenstander laat
hei, afueren! litgerekend vandaaq!
l'tlijn stemning is nu 180 graden
omgeslagen en uii jkt niet af van
de rest van het gezelschap.
lat de minsl vergelegenrrkonkur-
renLj err vanmorgen heeft verloren
en ure derhalve t,och officieus
i<anpioen zi jn geurorden, is een
schral-e troost. Het kampio€Íls-
qËvrel is ueg!
De aanure zi ge bestuursleden
piegeir moq rirel rr.lat telefoontjes
fïËt l::acn Ecn, maar hst mag
aLlemaa niet bateno De tegen-
stander is er niet en deze zaL
niel kcmen ook. Slechts onze
cLracir koeslert kenneli jk nog hoop,
ri;arit al-s de eersten onverri chter-
zake LL,eEï uil1en vertrekken,
scmrneert hi j .:ns tot, half vi jf

,o\--
h&Jong
\ao h@Ekerenstr l

,,9. J{tok"
Yoor a1 un bnriloften
en vergad.erlngen

Terrens d.e
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rekening courant deposltots
\ypotheken spas,mekeningen
fJnaacieringen perse leningen

,0s§c4 a1y? í € k,q N T@a& rflttsrn e
burg,valdastr 2 9L63 7,L líEe-Aroeland.

tel c 05191-*2276
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9i64 KR BUREN,AMELÀND
Íel.05I9l-2489
werkplaars BÀLLUM ÀMtLANL,odll',*ï97=;"n

( net eincie van de qeplande ued-
strijO) te blijvEFr r
Intussen voert het bestuur
naarstig overleq achter qesloten
deuren. Als na eniqe tij; ock
lYlartinus in de bestuurskamer
urorot, ontboden, komt deze spoedi g
daarna met hel vcorstel van hetbestuur naar buit,en. uje mogen
kiezen I àf uie komen vanavond inde kantine bijeen voor een
(?f ficieus ) ràmpioensfeest,je,
ot u.,e stei-l-en de hele zaak
een ueek uit. Daar niemand metverurelkte bloemen opgezadelo
ui1 uorden, uiordt, besloten om
maar cp net eerste voorsteL
in te gaan 0

Van ons draaiboek komt nu ecnter
9een spaan terecht. Behalve
de karnpioensuedstrijd, Iopen ueook het daarna geplande etentje
in specialiteitenrestaurantttde Schalkenrt mis.
I s Avonds in de kantine urorden
ue door de vrijuillige gast-
heren Paul en ïoon onthaalC op
een kop kof f i.e. Hierna rr.rordt
het officië1e gedeelte uan de
avond snel doch adequaat door
onze voorzitter afgehandeld meteen uoord van feiicitatiÉ ende overhandiging van een grote
bos rozen ,oór cns all-emaaL 

"Daarna volgt het informele gedeei-
te van de avono. Door het bestuurulordt een ieder zes gratis kon-sumpties roegezeqa. Scmmigen
hebben vanavond echter q.àtu
prcblemen met tellen en aLs ookPauI en Toon cje te1 kuijtlaken,uordi het pas echt gezellig.
Ik rr,reet cian ook niet uJaarom op eange9even moment het feestterrein
naar ttDug-3g1t, ulordt ver1e.,.i
maar ik ient dat het bier àJ'i=.InrrDug-0u1tr u.rorden noE flinkuat meters bier afqelegd en
neemt de feest,avond ongekende
vormen aan 0p de dansvloer.
Als op het eind van de avond eenvan mijn teamgenoren uiit rileEtrektrond zijn neusr vErgezel ik hemnaar buiten. ( it ir.ri1 niet ont_
kennen dat ook mij een frisse
neus van Das kuam). Al-s hi j zt n
maag van diens zurare last heeftbevrijd, vraaa ik op bezorqoe toon:rrroe voeL je je nu?ir'-.'i_ arr t,,JJocrdt: trKampicen ! il

vooR
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lraandag 23 mei, 2e Pinksteroag,
uerd nei; vi jflde el-f tal van Geel-

uit kampioen in de voorjaars-
reeks. lla vijf seizoenen is het
Leider Tocn van Klaas tcch ge-

iukt om met zi jn elftal kampioen

t.e u-rorden. Jammer van dit alles
is dat na dit seizoen er qeen

vijfde elftal meer is (l'teer hier-
over eiders in Ce krant ) .

1.'rioanks ci iru zargelijke nieuuls
Lrlas het toch een ongekend span-
nende siotfasa voor het vijfde.
i.adat al1een uit verloren u,as

van me0e-t(oploper Rood Geel 7

( 1 -3 ) , die op haar beurt ueer
ve lloran i-raa van [i icator 6,
vr:l-ode er natuurJijk een frfel-1e

st.lijorr om de eerste plaats.
Zoncag i 5 mei uras het zover: de

topper !eel- uit 5 - Pood Geel 7 n

)'è spanning uras voor de uedstrijd
ouidelijk merkcaar. Nlog nooit
rr.lerd er za vaak Van de U. c, ge-
oluik gemaakt. In de 1 e helft
:lrfoe het spel op en neer en

uii r:e spaarzame kansjes uist
rleinte Geel ixit 5 op 1-0 te bren-
o en. Di t uJas ook de ruststand.
I\ra de rust een sterk aanvallend

',cci GeeL ? (met 10 man: de elf de
,J..i as geblesseeid uitgevallen en

Í'et een amoulance ideqgebracnt,
alr-,i1lespees kapot) en na een

iial-f uur spelen stond Sood Geel
'7 net 1-2 vor:r. lit uras natuur-
lj.jk niet een aI te best, uit-
!anqspunt vcor de Geel irJi tters
en net laatste kuartier rrierd er

-{0-
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Té"XICENTRALE
AMELAND

vtbe É1. uw vËRvogí?
@K vAN EN hrgfie Uet VÉLb.

Exupgxus ,§rg,§r'rayse 48 N€s 7ét htfu

noq een schepje bovenop qegcoid.
Ui ji' rninucen voor t.i -.ic uterc iet
toch noq 2-2 door qoel coc-rqaan

van voorstopper Sj-etse c-c i-er.
í'let deze stand u:aren oei:='Jai--
ti jen natuurii. jk cik t.evreoen,
maar :-iendrik :"etz nj-et. l:ee, in
oe alierlaatsi.e seconder u=-- 3e

rrreds cri jd schoo t r-iendrik de oai-

via een speler van iiooc Geei in
net doeia 3-2.
itlet deze cveruinninq uas ieei-
r,;li t 5 ueer heremaal ii-; oe race
en met noq 2 u:-trr.redstrijderr voor
de boeq l_eek derrtiteiil oinnen
oereik.
TaLerdag 21 mei (pinksterzater-
duq ) moest er gevoeioald ,:-irrCen

tegen t,licator [:. 3e uedstri jd
thuis uras bij een stand var 2-2
gestaat<t en uJe gingen tocn niet
met een gerusl hart naar ieeurrj or-
den. Voeq daarbi j dat net r:a1ve
e1f tal niet rnee kon vanuleoe net
uJerl<, uJaardoor et: anCere spelers
noesten ulorden loeqevoe!c, caai
had he t aJ-l- e scni jn dat he *, ulei-
eens een vreemde rreisiri;c Kon

u:orcj en. De eersi.e helit uer: Bir
onci anks vele andere sDelers, kr:ap
qevoetDal-d en uJe ginqen rusten
iret een stanil van l-i, qeen vuil-
tje aan de J-ucht, za.i Je Zt-;§Eír1
iiraa:: na de rust kuar i ica:c:
I s-, ' 4L=-u9 yit 5_'_JIUC Tlg;e?:i I-* e;-.

even iaLer 2-3 . ... il--ei -, i t :
urankefde, naal: eeit KuJarE:-ei v-ot
ti-jo uerd nel io;h ncQ iei,rjal
geiukkiq, 2*1,, ujaarCcor Geel_ Lilrt
5 oovenin bieef needlaaisi-:,

-7i-
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CMNMS . INDISCE RESTÀUEJ].ITurant Rood !eel- ? bleef natuur-
li'il, naw,,,i'**_., __,tilen.

Cp naandaq 23 nei, ïueede pink-
sterdag, uras de laatste ued-
sirijd r.egËn:riesiand B. Diiect
na ce aftrap kon men duidelijk
inerken dat r,,ee.l_ sDelets een
beet;e zenuuJ'achtig uJaren en

Iries-l-and 3 krL.r arr a1 qauu., met
1-3 voc:. -ierna begon loch
Geel tdit 5 beter te draaien en
Arnold zcrgde vo0r de 1-1 rust-
c 1- rnÀJ Uql lU a

Daar eÉn ge j. i jksoel niet vo.l_-

coende uras voor de ti tel Einq
sr Ce 2e heri't nog eenr,iaaj_ rtde

L;euk inrr en via iozef en frans
ter Schure LrÉrc de ueCstri jd
rnet 1-3 qeircnnen. Kampioen !

U L-e srelqer r n .,eS Uetden de
spel-ers door enkel-e bestuurs-
leden err vrouuen van spelers in
de bloemetjes gezet. ïoon van
K1 aas, ai e deze Caq hel aas ni e i
i'nee kon, gr.nq op de scitor.jders
en t s avonds nadci en !Je een

rfkampicensrËcettiert in de kantj_ne.
!aar er nog een kampioensfot.o
ncei u.rorden qeinaakt, Eaat de

hele selectie cp zondaqJB :r8i
naar r1 Cerd.
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cdvise,".;r rn verzekeringer
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PUPILLIN T.1 KAMPIOTN

Nadat Geel WiL a1 drle kamPioenen

had kwam daar nog een vierde bij

namelijk de PuPillen E-1 van JaPlk

Wilman en SiP Boelens.'laPrk is

voor de tweede maal a1s 1eit1 er

succesvol bU de E-PuP111en. Vorig

jaar behaalde hU ook in de voor-
jaarsreeks de hoogste eer . Nu een

klein verslagje hoe dit kampioert-

schap tot stand kwam.Er werci ge-

start met een thuiswedstrijd tegen

0uwe S-v1. Het rt'as we1 weer even

wennen om buiten te voetballen nel

zo'n lange winterstoP, toch er werd

goed gespeeld en de PUPS wonnen

met 3-0. De tweede wedstrijd werd

gespeeld tegen V.C.R. uiI R-insu*

mageest.§it leverde welnlg Pro-
blemen op en ze wonnen met 8-0.

Voor 12 maart stond de thursr,'ed-

strUd tegen Marrum oP het Pro-
gramma. Iiet was mooi \\Ieer en er

werd weer flink gescoord einci-

stand 9-0. De vierde wedstrijd
d1e gespeeld moest worden lever-

de veel IReer problemen oP en men

verloor ziln eerste wedstrtjd met

3-1 tegen Friesland u1ë Leeuuarden"

De vijfde wedstrijd was thuis tegen

V.C.R.Er werden veel doelPunten
gemaakt,de uitslag 12-0.De zesde

wedstrijd was net aan de overkant
van het wad, nameli.jk in en tegen

Holwerd het werd een harde strUd
van de zljde van Holwerd, meer

sclrppen dan voetballen er werderl

dan ook een paar spelers van IIol-
wer-d voor 5 mlnulen u1 t het velci

^., ook voor haL afhajen van:

2
YÍ,.74 ea

-
16.00 rJ{Je
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gestuurd . Geel Wit benutte deze man

meer situaties goed en schoot B X

raak. Na Holwerd l{eer een uiiwed-

strijd en we1 tegen Marrum, dit 1e-

verde geen Problemen oP, de eind-

stand 1-B 1n het voordeel van Geel-

Wit. Geel \.{it stond nog steeds oP

de tweede Plaats omdat Eriesland,

r,/aar ze van hadden verloren, verder

ook geen mistaP gemaakt had'De

achtste wedstrijd \^'as thuis tegen

dit Friesland, de sPanning steegt

dat zoLL u begrUPen.De sPelers

rsisten waar het 0m glng dus er

moest 2 keer 20 minuten Sestreden
r,rorden.Geel Wit kwam oP een 2-O

voorsprong,een ieder dacht dit is

binnenr maar niets was minder waar

Friesland kwam gelijk. Doordat één

vari cie sPelers in de laatste mi-

nuut de ba1 met de hand uit het

doel sloeg volgde er een PaneltY
voor Geel Wi-t, deze r+erd beheerst

ingeschoten door.Jan Dirk 0ud het

stond dus 3-2 voor Geel Wit,dit

\,/as ook de eindstand. Er stond nog

één uitwedstrijd oP het Programma

tegen 0uwe SYl"Dit was zogezegd

een outsider daar ze maar oP vier

punten achterstand stonden van

Geel \{it, het was dus oPPassen ge-

bLazen . Geel- Wit maakte geen f out

en won ook deze wedstrij d met 3-0 '
Gezien het- doelsaldo dat veel

beter ltas dan Friesland en er a1-

leen nog thuis tegen Holwerd ge-

speeld moest worden kon hun het

ka-mpioensctrap eigenl!jk niet meer

ontgaan. De wedstrUd tegen Holwerd

-16-
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stond in eerste i-nstanti-e oP het

programma voor hemelvaartsdag l2

mei . Holwerd kon helaas deze da g

in verband met een toernooi niet en

stelde voor de wedstrijd te speleri

op twee pinksterdag, dit \'\ras voor

ons geen Probleem en de sPelers

rekenden er volledig oP dat Hol-

werd zov komen,maar het noodlot

sloeg voor de twee maal toe en

er werd een dag van te voren af-

gebeld dat ze geen zeven man oP

Ce been konden krUgen. Van Geel-

iiit zijde was dit een hele teleur-

ste11ing. Na contakt met de voet-

ba1 bond te hebben oPgenomen werd

de wedstrijd vastgesteld op zaLer-

dag 4 juni.Holwerd za1 we1 gedacht

hebben drie ntaal is scheePsrecht
en belde op vrrjdag 3 juni weer aí.

Na een telefonisch beraad met de

bond bleek dat verenigingen na 1

juni niet meer verPlicht waren om

competitiewedstrjjden te spelen en

we het zelf maar moesten oPlossen

met Holwerd.'s'Avonds weer naar de

overkant gebeld en gevraagd hoe

we dit moesten oPlossen. Holrverd

stelde voor de winst aan Geel lirit

te gunnen daar er voor hun niets

neer op het spel stond.WU gingen

hiermee accoord en zo werd Ceel-
,f it E-1 kampioen op vrijdag 3 jun1 .

Dit is helaas niet de nnooisLe af-

sluiLing van een seisoen maar wij

durfden niet een ni,euwe afspr-aak

te maken daar Holwerd waarschijnlijk
weer zou af be11en. Dit leek ons c.i an

ook de beste oplossing. Verder r!'ells

ik de karnpioenen veel succes in

het volgende seisoenl M I I

-fi-
Jan van 0s

§x
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JEUGDT0ERN0OI 13 EN i4 Ï'4[l

0p de vrlidag na hemelvaart was het

weer zo ver het nu zo traditionele

jeugdtoernooi- stond weer oP het

programma. In tegenstelling tot an-

dere jaren werd er nu ook oP de

zaLerdag gesPeeld en we1 door de

B- junioren .0p vrijdag was het dus

de beurt aan de A- en C- junioren'

1n verband met de aankomst van de

boot begon het toernooi wat later

dan stond gePland daar er nog een

aantal verenigingen van het vaste

land moesLen komen. Bij de A-junioren

was van Geel I'{it zíjde een gelegen-

heidselftal samengesteld daar w{j

zoals u zuJ.t weten geen A-junioren

bezitten.De openingswedstrUd werd

gespeeld tussen Geel tr{it en Hun-

si-rrgo uit \^/'insum (Gr).Deze wed-

strijd rnas voor Geel Wit a1 van

grootte waarde daar ze vorig jaar

de beker hadden verloren aan Hun-

singo.Geel Wit won de eerste wed-

strUd en we1 met 1-0 dus de eerste

punten waren binnen. De volgende

wedstrUd ging tussen twee nieu\{e

verenigingen die nog nooit aan dit

jeugdtoernooi hadden deelgenomen.

B.K.C. uit Anna Pauwlowna en L.T'C'
uit Assen. Deze wedstrijd eindigde
in een 0-0 gel jjksPel . De sPelers
begonnen er nu echt zj.n in te krU-

Ben,Bezien de uÍtslagen na de eer-
ste t\^/ee wedstrjjden.L.T.C.-Hunsingo
0-3 , B. K. C . -Gee1 I,íit 0-1 , Geel Wit

moest na oeze wedstrijd direct weer

aantreden, een ieder dacht de sPe-

lers zu11en nu wel even rustig aan

wi11en doen,níets was minder waar

er werd maar liefst met B-0 gewon-

nen van L. T. C . ult Assen .

Er stond nu nog één wedstr!jd oP

het programma voor het eerste com-

petitie gedee1te,B.K.C. tegen Hun-

singo deze wedstrijd eindigde in
een 3-0 overwinning voor B. K ' C. Er

was nu een kleine pauze om het iets
uitgelopen t!jdschema weer recht te
zeLLen.De return begonnen om kwart-

voor twee.Dit zUn de uitslagen van

de tweede serie wedstrijden L . T. C. -
B. K. C . 0-2, Geel \dit-Hunsingo 3-0
Hunsingo-L. T. C . 6-0, Geel Wit-B. K. C .

0-1 dit was ook de enigste wedstri-iC

die Geel Wit met verlies heeft af-
gesloten.Geel \,íit herstelde ztch
goed inde volgende wedstrijd tegen

L.T.C. het werd 5-1 in het voordeel
van Geel tr{it . De laatste wedstrijd
van het toernooi was aangebroken
bU de A-juníoren en we1 tussen Hun-

singo en B. K. C. het werd een gelijk
spel 2-2.Dit resulteerde 1n de vo1-
gende eindstand. Eerste 1s geworden

Geel Wit met 10 punten, tweede B. K. C.

met 8 punten derde Hunsingo met 5

punten en a1s laatste is geeindigci
L.T.C. met l punt.Na dit verslag
\:an de A-junioren volgt nu een ver-
slag van de C-junioren rlie op het
andere veld streden om de hoogste
eer. B!j de C-junioren waren a1le
.,'ereniglngen die van elders kwamen

nog nooit aan dit toernooi mee-

gespeeld. De eerste wedsLrUd ging
:ussen 0osterparkers uit Groningen
en Geel WÍt. Er werd in deze r,,ed-

str!jd direct a1 flink gescoord het
werd 4-0 in het voordeel van 0os-
terparkers.De volgende rvedstrgd
ging tussen s. c.0ranje uit Schoone-
beek en B.K.C. uit Anna Paur+1cwna

B.K.C. won na een spannende wedstrijd.ír-.7e,



met 2-0. De derde wedstrijd werd ge-

speeld tussen 0osterparkers en s'c'
Oranje . De Schonebeekers hadden de

vorige wedstr!jd nog flink in de

benen te zitten en verloren met 6-0'
Nu ln/as het weer de beurt aan Geel-

\.^/it en we1 tegen B. K - C. het werd

een spannende strijd Geel Wit speelde

zeer goed en een ieder rekende oP

een 0-0 gelijk sPel , maar in de

laatste minuut sloeg het noodlot
toe en B. K . C. scoorde 1-0 ' Dit was

tevens einduitsag van deze wedstrijd

Daarna volgden nog twee wedstrijden

ui de eerste serie ,0osterParkers
tegen B.K.C.,het werd 1-0 voor de

ploeg uit Groningen. De laatste wed-

strijd werd gesPeeld tussen Geel-

Wit en s.c.Oranje.Geel Wit verloor
ook de deze wedstrUd en we1 met 1-0'
Er was nu een kleine Patze om de

spelers weer wat oP adem te laten
komen.In de returns startte Geel-

\.{it direct weer en we1 tegen 0oster-
parkers.Er werd goed gesPeeld en

Geel Wit oPende de scoore tegen

deze sterke Ploeg uit Groníngen'

Ui telndelijk werd het nog we1 gel jjk

maar Geel I,^iit had zUn eerste Punt

binnen. De tr,ueede wedstr!j d na de

pauze ging tussen B. K. C. en s ' c '

0ranje.0ok nu kreeg 0ranje weer

een groot aantal doelPunten oÍn de

oren zoals eerder tegen 0osterpar-
kers,het werd weer 6-0-s.c.0ranje
kon op het veld blijven staan en

trad nu aan voor de tweede keer

tegen 0os;erParkers . Ze verloren
ook deze wedstrijd maar het werd

niet z,J'n grootte af gang a1s eerder

op de dag.Nu werd het 2-1.De vierde

wedstr!jd die gespeeld werd \{as

Geel r,\rit ." 
-U,jL.!.r" 
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konden het goede sPel naet voort-
zetten uit de vorige wedstriicl en

verloren met 2-0.Voor B.K.C. was

dit een belangrijke uitslag daar ze

nog gelijk konden komen met 0oster-
parkers de tegenstander waar ze nu

tegen moesten spelen. A11een de

winst telde voor B. K . C om nog ge-

lijk te eindigen.Dlt lukte helaas
niet, het bleef 0-0. Het toernooi
was bijna ten einde er stond nog één

wedstrijd op het programma s.c.
0ran je tegen Geel I\7 1t. Dit u'as eigen
1Uk de strUd om de derde of vierde
plaats.Geel Wit verloor met 3-1 en

eindigde a1s laatste.Het toernooi
was ten ernde en de prijzen konden

worden uitgerijkt,dit gebeurde door
dhr Wilman direkteur van de RABt)-

BANK die de prijzen voor de vierde
maal beschikbaar had gesteld. Een

ieder ging voldaan en tevreden
naar huis na deze mooie en span-
nende dag. Voor de toernooicommissi e

was het nog niet afgelopen. De B-

junioren stonden nog op het pro-
gramma en we1 op zaLerclag l4 mei.
Een ieder hoopte natuurli,ik dat de

weergoden ook deze dag goed mee-

werkten om er een mooie dag van te
maken. s'Morgens vroeg op het sport-
veld aangekomen zag dat er goeg uiL
het zonnetje was er bij,het enigste
wat tegenspeelde was de wirrti deze

stond met een kracht ó over de

lengte richting van het veld . Bi-i

het begin van het Loernooi was er
direct a1 een behoorlijke vertraqinÈ
daar de pupl11en E-1 een competltie
wedstrUd moesten spelen tegen
Frlesland E-i. Deze wedstr!jd ,!ais \',1n
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zeer groot belang daar de Geel-

Witten nog kampioen konden worden'

De einduitslag was na een spannende

striid 3- 2 in het voordeel van Geel-

Wit.Voor de B-junioren kon nu het

toernooi beginnen ' De eerste wed-

str!id ging tussen B'K'C' en onze

trouwe gast Helios uit Deventer'
Helios startte goed en won met 2-0'

Gezien het groot aantal wedstrijden

volgen hier de andere uislageÍl oP

rU.B.K.C-0osterparkers 1-2,Hunsin-
go 1-Drachster Boys 1-2,0osterpar-
kers-Gee1 Wit 1-0,Hunsingo 2-Helios
0-5,Gee1 \rit-I{unsingo 1 O-2,B'K'C'-
Drachster Boys 3-0, Hunsingo 1-Hun-

singo 2 2-0,0osterParkers-Helios
1 -3 , Hunsingo 2-Drachster BoYs 0-1

Geel Wit behaalde nu zin eerste

pun t tegen B. K. C . De wedstrUd bleef

doelpuntloos O*0. Drachster Boys-

Helios 0-3,0osterparker-Hunsingo 1

1-0,Geel tr',Iit-llelios 0-0,ts'K'C'-Hun-
singo 2 1-0, Geel Wit-Hunsingo 2 l-l 

'

0osterparkers-Drachster Boys 2-L'

Hunsingo 1-Helios 0-2,Gee'l Wit-
Drachster Boys 0-O,Oosterparkers-
Hunsingo 2 maar lief st 7-0, cian de

laatste wedstrUd tussen B'K'C' en

Hunsingo 1,het werd 3-0 in het voor-

deel van B. K . C. Het toernooi \{as ook

voor de B-junioren !"n einde en de

eindstand kon worden oPgemaakt '

ilelios werd eerste rnet 11 Punten

op de voet gevolgd door 0osterPar-
kers met 10 Punten, de derde Plaats
u,as vool il . K. C. met 7 Punten,
Drachster Bovs eindigde als vierde

met 5 punten, Geel Wit dat een beter

doelsaldo had dan Hunsingo 1 ein-
digde a1s viif de met 4 Punten,Hun-
singo 1 en 2 r+erden 6e en 7 e met

-frt-

respectj-evel!jk 4 en 1 punt. Na j-n

een vlug tempo de prÍjzen te heb-

ben uitgerijkt,daar er een aanLal
verenigingen weer met de hal f zeven

boot vertrokken naar het vaste
land kon een ieder ook weer terug
kijken op een geslaagde toernooidag.
Verder wi1 ik langs deze weg a1le
leider s, kantlnevrijwilli gers, schei-d-

rechters en spelers nogmaals be-
danken voor dit geslaagde toernool.
Gezj-en dat voor het volgend jaar
het waddentoernooi- op Ameland word

gespeeld is het nog de vraag dat er

dan ook vijfde hemelvaarttoerttooi
wordt afge\4rerkt.U zult nu we1 zeg-
gen waarom dan geen jeugdvoetbal
op Ameland, het waddentoernooi vergt
zeer veel organisatie, dan kan daar
vanuege te weinlg vrijwilliBers geen

hemelvaarttoernooi meer bU.

Jan van 0s
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