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Decennia lang is er sprake van ge-
u;eest. /a1jen zaI het serieus zijn
qeureest. Toch is er nu meer dan
ooit aanl,eiding toe. Ik durf er
bijna geen melding van te maken
urant net is een erg gevoelig on-
derrrrerp. iYl aar, realist a1s ik ben,
kan ik er niet om heen.0m een
mogeli jke fusie met Amelandia.
Het kan n0g roel een paar jaar
duren, maar toch. De b-junioren
speelden dit voorjaar al in een
qecomDineerd elftal en deze herfst
uraren aL vier teams samenrjest,eld
uit spel-ers van GeeI UJit sn Ame-
l-andia, Allen spelen per ploeg in
hetzeLfde shirt. De afkomst is
alleen noq al te Leiden aan de
kl-eur van de kousen. Dat uJaS
enige jaren qeleden ondenkbaar.
Al s een Geeluri tter juichte om
een oranje-doeipunt dan u,as dat
al"leen ai.s het [iederlandse e1f-
tal scoorde en een Hollumer mocht
niet eens naar de kleur geel krjken.
Hoeveei tijd vergt het nog voor-
dat de senioren samen gaan? A1s
ure de urerkelijkheid onder oqenzien ct an moeten ue vaststelÍen
dal dai niet lang meer zal durenof?f name bij Amelandia gaaL hel
ni et oest. De ti jd ligt alureer
var achter ons dat men daar overdrie seniorenteams beschikte.
Het eerste elft,al staaL onderaan
an het tueede elfta1 draait meein de middenmoot van de vierde
klasse. Íïaar ook Geel lrit heeft
betere tijden qekend. Tot voor
kort beschikten ue over liefst
vi jf seni0ranelftallen. Nu
krijgen ure met pijn en moeite
vier Dij elkaar. Regelmatig ge-
beurt het dat een (uit-) ued-
strijd met te roeiniq voetballers
ulordt qespeeld,
ïk zeg niet dat de problemen
verleden tijd zulLen zijn na eenfusie, maar meer armslaq komt
er zeker. [l aar aan het samengaanzitten nogal uat haken en ogen.
De fusie geeft een andere uitkomstdan de optelsom l+1 " Sentj_menten
speien een belangrijke rol. Voor-
ai de ouderen zui_len vrezen voor
e?n lelooïqanq uan de eigen iden_titeit. Cp ulelk terrein lal u,or-
den gespeel_d, in urelke kleurenen onder uelke naam?

'íí-'go

J. van 0s

J.Wilman
B, Molenaar, 1id. te1 254I
J.Oud, 11d: re1: 22i6

MEDEI,{ERKERS AAN HET

Geppy Veltman

Wi11y Kooiker
Frans HulseLros

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Kruyff
Jan Kiewiet
Rudy Bloem

Meinte Bonthuis

Jan Epping

Henk Roemers

GEEL W]T NTEUWS

Koos Molenaar

André Kiewied

Jozef Molenaar

Peter Former

Benno Former

Dorus Molenaar

\{essel Brouwer

George Molenaar

Wi11em Beyaard

Dolf Kienstra
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Ik m0et zegqen dat, ik hiermee
erg zit. De sentimenten aangaande
hoeft de fusie er voor mij dan
ook helemaal niet te komen, Jaren-
lanq heb ik urillens en uetens
lopen verkondigen dat de pause-
lijke kleuren de mooiste zijn
omdat ze ( toevallig ) door *i3n
kluppie ulorden qedragen. wloet
ik voortaan naar Hollum om mijn
favorieten aan het u.rerk te ziàn,
spelen u,e dan aI1een maar uit-
rrledstrijden? En in ulelke kleuren
tuordt gespeeld en onder ue1ke
naam gebeurt dat? Amelandia is
een mooie naam, maar ik kan
natuurlijk niet toestaan dat
Geel t it verder dcor het levengaat onder de naam van de aarts-
rivaal . 0ver een nieurue naam heb
ik n0g niet nagedacht, maar laat
het alsjeblieft niet, het afge-
zaagde f C Ameland uiorden. Uan
Door Fusie Sterk of dat soort
verzinsels ulal_g ik eveneens.
De gedachtenganq cjat de p robl emen
bij Amelandia het grootst zijn
en dat deze club dan rnaar moet
integreren binnen Geel trit is
urat al te simpel , Het zou niet
reëe1'2ijn dat de Hollurnars en
Ballumers elke keer naar het
oostf ronL moelen. trlat moet er
dan met de vel-den in HoIlum ge-
beuren. Bovendien moet niet
u.rorden vergeten dat de voetbal-
lers van Amelandia deel uitmaken
van een sportclub en ulat ge-
beurt er met de rest van de
vereniging?
i,Jee, ik houd hier qeen pl eidooi
voor een iusie. Integendeel zeIfs.
Het 1i-efst zou ik zien dat beide
clubs behouden bli jven, lylaar het
moet niet za zijn dat de senti-
menten van d,iegenen die (over
het algerneen ) de voetbalschoenen
ai- aan de rrrilgen hebben gehangen
het voetbalplezier van de huiàigegeneratie in cie ueg staat. Het
behouden uan beide clubs zou me
dierbaar zi jn.

l(oos l','lo ienaar.
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Een schei-dsrechter uit Buren

Lag bij paal 11 te turen

Ging er iets uit
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De laatste vier riiedstrijden van
de eerste competitiehelft uras het
u,eer bar en boos met het eerste.
Slechts 3 punten en ook nog €en
pak slaaq (4-0) op het eind.
l/e moeten nu alLes op aIles zetten
voor de tureede periodetitel urant
hoeulel ule noe derde staan op de
ranglijst,, in feite hebben u,e aI
qeen kansen meer op het kampioen-
schap.
Rood-GeeI staat ongeslagen boven-
aan en het Ís nog maar de vraag
af za in de trdeede competitie-
helft ooit verslagen zu1len
worden.
De ze\ren punten achterstand is
geuloon te qroot of er moeten
aI gekken ciingen gebeuren.
Na onze nederlaaq bij C. A, B.
speel den u,e zon der fioÉÍraDS-
uaardige ueranderingen thuis
tegen Blauurhuis en ue gingen
ueer het schip ino
De ueek erop uit tegen Dronrijp
st,apten ure over op het 3 spitsen-
syst,eem (i.p"v, t,trlee zoals ge-
bruikeli jk ) . [Jeer kuamen ure op
achterstand maar Dronrijp
bleef voetballen zadat de ured-
strijd 0pen bfeef met kansen
ovar en uieer, Voor de rust noq
zeïten Jan Brouuer en Jan Kiewlet
ons op vooxsprong. Na de rust
dronq Dronrijp nog even aan
maar de 1-3 uan Arno ivlo.l-] uJas
voor hun de qenadeklap.
Het 4-3-3-systeem uierp dus
qelijk zijn vruchten af.
ïhuis tegen D.ï.0. konden u,e de
opgaande Iijn niet vasthouden.
Slechts een kuartier voor rust
draaiden ure goed. Dat uras gelukkig
voldoende om de stand qelijk te
trekken (Fransisco wletz) "À eenpuntje op het eiland te houden.
Uerder u,as het geuoon een slechte
uedstrijd.
Uorig jaar u,aren uij steeds deploeg die het eerste doelpunt
aan Iiet tekenen. De tegenstander
moest dan komen en gingen meestal
voor de bijl.
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Bi jvDorDeeld bi j ïryni-,raIden uit.
De 0-1 bij rust + countervoelbal
u;as goed voílr een 0-5 over-
ulinning, Dit, jaar uaren daar de
rollen 0rngedraaid.
1-rynrrialden scocrde al na 2
minuten 1-C. Direkt daarop
hadden utij een dot van een kans
op 1-1 maar uJe verzi-lverden die
kans niet. Dus uij drukken en
zij counteren. l'Ja rust hetzeLfde
beel-d en zij maken 2*D" Ver-
volgens is de scheÍdsrechter een
beetje bli.nd, de 3-0 volgt,
i.rritaties bij de spelers,
praten en'schoppÉÍ1o In uiteinde-
lijk krijq je ecn pak slaaE
met 4-D, plus 3 boekeingen an
een rode kaart na afloop, Een
dikke verliespartij up allr
fronten* Het omgekeerde van
vorig jaar"
i.'1el qaat dus nog steeds niet
qoed met Geel-l.iJit 1. Het gaat
zelfs slecht" In loch is het,
volgens mij een goed team dat,
als het eenmaaL begint te
draaien nCIg heel qoed in staat
is om promotie af te dulinqen.

Henk Roemers 
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Coe dii oaÀ za spoediq ,oqoIirt.
le i-juniclr:n heDcan eirioelijk
F-n l=i.-tor i^:L;+uEL arr de Dersoon Van
!í arel v"d. ,yaL. Uoor ilB_ junio-
ien zakenrrxunt U dus beiien:
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-lp n-ni-- -1,,--r- uruuc -.i_uuACtie heeft l- 1ti_r-tr_opqeleverd. Alle lolerr zijnà^ .- - )- - ,/^uuu]. ue , / L-:UnIOf en VefkOCt.l l.isnqens ,-.edankl I

-et zaalvoetoaltoernooi voorde uraddeneilanden vindt plaats
op zaLerdag 27 januarr ini.iokkr..tm. Uegens gerinqe aan-melding c3en ou A-juÀioren
ni ct roarrreua

!ns eigen tradione-i e Ke rsL/zaalvoetballoernoci vindt ueerplaats op Trrreede Kerstdagr Z6decernber en Lroensdag Z? àó."r_
!*. in de sporthal te À,.8S.
T- L-rjrr liL Nerstnunmer meer hier_
over.
Langs dez! weg urillen rrij nog_
maa'l s de f-pupillen en d; C1:junioren f,eliciteren met netbehalen van aet karpicenscnap
in ce ta-'iaarsreeks.
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C-junioren komen in ret
oecembernummer.

I
I

I

nl
D2
D3
)2
D3

LI
Il
Ll
t1
E1

LI

tr)
E2
E2
L2
E2
E2

I
B

B

B
oU

n ,i--.,-
.11(r(IUlll
iCn
'-..j.L.

t: I \/ -
il icalor
Sakhui zen
i l" debco rn
feel,-lJit
I rns u"
Renado
Blauurhuis
Rood Geel
ilubert Sneek

3e klasse C

lornrrmJ u 5 9 u,l

Zuaaguesteinde
Suitenpost
Trynr,.raIden
r-'1 ou bi genage
Dokkurn
F.V.[.
cie u.lal den
írieslanó
Geel-'dlil
!erterp
iiarkema Speinde

2
4
2
4
2
2
3
2
2

2

4

ínI r.l

I
10
11
1tJ
'1 

1

10
lt
11
1n
lLl

S

4
4
2
3
2
3
5
3
q

4
5

11

11
1'1

ll
11
11
ll

1

1

1

1

0

I
3

5r47aDe,lt
A- i..'lnicren+

- IIrjSadLiJ

ll i c a to r
SeeL-,,rli- t

3Lauuh,;is
,,J.2.S.

10 'W



Aru!rat
.arttafrtt

,4;,Ítan$l
.4í,f§anE\

-#,f§aBe\l//"2íZf ,6 EAAS

SrhuuruIsn
NE:.Am rel. 2oo7

} SPAR, SUPER Í
aËre^sLe I ''

slager^$7fr

«

sï(AK§ 3U

NEffiffiAFE
N€S _ fi{rïE1d,l'lD
o$qt - 2V6o

3as-sanitx;,ir
qronàbemalinq
cv.ïn*,.

l;e**r*erh,s,

BnBr tYor.{Nfr{tt?"
tel: 254t

Buren - .Ameiand"

Hillibrordusstraat J

DOE MEE !

WEDSTRIJD VAN DE
CLUBBLADARTIKELEN

In de loop van dit seizoen
verschijnen vier artikelen van
de actie "Blessures bfii f ze de
baas" i-n het clubblad. Deze
artikelen gaan over blessures en
wat je ze}f, aan die blessures
kunt doen.

Aan het eind van ieder artikel
staan dnie vragen. Van twee
vraEen kun je de antwoorden
vinden in het artikel" De
Iaatste vraag is een "algemene
vraaE" waarvan het antwoord niet
i-n het artikel staat.

Aan de wedstrijd kunnen jeugd-
spelers van 10 t/m l-8 jaar
rneedoen (A- B- C- en D-ieugd).

Stuur de antwoorden oP een
briefkaart naar:

''BLESSURES tsI..TJF ZE DE BAASO'
CLUBBLADART ÏXELENWEDSTR I JD
POSTBU§ 515
37OO AM ZEIST

inzenden voor 22 december

Op de briefkaart moet staan:
1. je naam
2. je leeftijd
3 " adres
4" postcode en woonplaats
5" provincÍe
6. naaril voetbalclub
7. elftal
8. de antwoorden

Ic

Oe Jong's
slriterii urrinkandaI

llea - amelarud 23A_

ondertringe
Brandwaarborg Maatschappij
'AMELAND' w.a. anno 1888

Het adres voor AL ur,r' verzekeringen op eik gebied

Bii ons deelt u mee in de winst.

Inl'ormeer rrijblijvend o1' kom een,s langs.

Rixt van Doniaweg
tel.05l9l-2608

oo
r-1 \És w

Met elkaan Voor elkaar.
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WARMING-UP

Of je nou in de spits staat,
middenvelder bent of pure
verdediger, uit eigen ervaring
weet je hoe lekker het voelt als
je "meteen in de wedstrijd zit".
Of als je r:anaf de eerste mj-nuut
"scherp staat" uoals dat in
sporttaal heet "

Die eerste acties in cle
wedstrijd zijn
belangrijk. Die eerste
pass of voorzet die
meteen goed aankomt. De
eerste moeilijke bal die
de keeper pakt. Dat geeft
een stuk zelfvertrouwen.

Eigeniijk zou je al.l-een
al om die reden de
warrning up serieus rnoeten
nemen" Dat

klinkt misschien gek, want bij
warming-up denk je niet in de
eerste plaats aan "scherp staan"
of "meteen j-n de wedstrijd
zitten". En om even a1le
misverstanden uit de weg te
ruimen: warming-up geeft
natuurlijk geen garantie dat je
eerste pass meteen
een goede is, laat
staan dat je meteen
al de ba1 tegen het
net jaagt. Maar het
opwarmen van je
spieren voordat je
gaat sporten
betekent weI dat je
lichaam af bij het
eerste fluitsignaal
startklaar is.
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MAAK ER GEEN
SPORT VAN

Je spieren en pezen, de
bloedsomloop, maar ook 't
"koppie", je hoofd dus. Met de
spi-eren en pezen, hart en
bloedsomloop wordt bijvoorbeeld
ook je
reactievermogen a1s het vJare
opgewarmd, want zo werkt het
menselijk lichaam. Het één heeft
met het ander te maken. Een
goede warming-up kan zelfs
betekenen, dat je het veld
opstapt met net dat kleine
beetje extra motivatj-e en inzet.
Eigenlijk is dat ook weI
logisch. 's Morgens na het
opstaan hebben de meeste mensen
ook een aanloopje
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nodig om op gang te
komen. Het lichaam
moet op temperatuur
komen en dat is nu
letterlj.jk wat er
gebeurt bij een
warming-up.
Natuurli.jk is het
leuker om voor de
wedstrijd een poosje
lekker op het doel te
"kna1len.
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Het vervelende is echter dat je
spieren daar nog niet klaar voorzijn a1s j e ze niet eerst
warmgedraaid hebt. Je 1lchaam isrust gewend en moet dan lneens
op het veld hard werken. Nj-et
voor niets lopen voetballers
meestal al vroeg in de eerstehelft van de wedstrijd tegen .een
blessure ean. Soms al voor .de
wedstrijd, bij het inschieten
met nog koude en daardoor extragevoelige spieren"

Als je weleens atleten voor hunwedstrijd bezig hebt gezien, dan
weet je het wel. Ze lopen heelerg lang in. Nu ben jij geen
atleet en hoef je ook niàt
zoveel tijd voor een warming-up
uit te trekken. Een minuut óftien is meestal voldoende. Eerst
gewoon lekker loslopen en daarna
wat extra aandacht voor de
"voetbalspieren". Niet alleen
voor de wedstrijd maar ook voor
de trai-ning. Natuurlijk, want
ook daar wordt 1ichamelijke
inspanning van je gevraaód.
Warming-up om blessures te
voorkomen omdat een warm
gedraaide motor nu eenmaal
minder gevoelig is voor
storingen dan een motor bij een
koude start. Warming-up ooÉ
omdat je er op het veld je
voordeel mee kunt doen. Heb je
over dat laatste toch zo je
twij fels?
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Lr.lister dan eens naar verschil-
lende onde,rzoekers, dj_e
ui-tgevonden hebben dat een goede
warming-up je prestatievermogen
met drie tot vijf procent
vergroot. En dat is toch mooi
meegenomen a1s je met je
tegenstander een duel aangaat.

Weet je niet meer
precies hoe je een
goede warming-up
moet doen? Vraag het
dan voor de
zekerheid aan je
trainer of coach.
De warming-up poster
van de campagne
"Blessures blij f ze
de baas" laat goed
zien hoe je de
warming-up moet

doen. Of
kanti.ne?

hangt die niet in de

DOE MEE AÀN DE }JEDSTRIJD.
BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:

1. Wat moet je altijd doen voor
wedstrijd of training?

2. Noem 2 voordele,n van een
warming-up vóór een wedstrijd
of training.

3. Op de voetbal warming-up
poster die in jullie kantine
of kleedkamer hangt, komt ditplaatje voor.

Bfj welk onderdeel?

í vèoR

BFooÈ-tANt<À ,/
IJS ea caa LUKK€R \ (
lakje lcoprre \

\ NepR uw waRr.í€ \

,
h&Jong
*ao he.e*,1<.ereng+,r 3 fteg.

^-4
-^

Mw
AAMS

6ëwooN
YanW\pre,ste s" nes.

ËBmE

@Ëb
te-lt 2126

J

flsttl,CCIÍcficÉ

,ffiWW,W,,

br. waecnhurs
ftf

V.È. DRINIC

NE5

Téjl. 2o@

TH.I{ENG6T
NFE-4,!Í44
"-/N"
Kwwea 2s

./\
ïnhcl l*[ic ,rr../7

-li-

tel: QlQl
,/



bL 2t27

ï-AXICE,NTRALE
AME tAN Ë

r&, RL Uw VGRVoEÍe

@K VAN EN tgARR I{ET VELD,

Pxupeeus ,TTf,ANAU€G 4& NË5 ïet 21ifu

,

r*rSi#7ï,o/fu@*2ry

;

ffié t lYÉa*ï) r&.,Q?zo §dtrï

W,bT U:
dai het oud papier een Ieuke
bijkomstiqheid v0or de klub is.
dat de vereniginq dit, papier in
klein groepsverband in Euren op-
haal t.

- uiàt oud-secretaris Pau.l-us irlol-e-
naar dit in zijn eentje doet.
oat nij jaartijks veLe kilors
uit *qellum van zt n ulerk meeneemt.
dat een scheidsrechter het voor
zrn l-oI doet.
dal hi j cok maar eL:n Íïans is 

"
dat veeL spelers daar eens aan
rnceten deni<en.
Ca; :e meË clubqrensreci-:iers
moet leren leven.
ciat cje qezaineniiSke [1- junioren
kampioen zijrr geii.l0rden.
dat de D-pup:-ilerr dit ook u.leroen.
deze jonqens al voor de vierde
keer Kampj-oen zijn"
dat zL: aI tijden ongeslaqen zijn"
dai zij zelf niet precies ueten
urannsct zij v0or hei j-aatst ver-
I oren hebben.
oat ir Je uedstri.jd le_en DTD,
alies !roen en geel leek.
cat cit kuarn door bijna gelijxe
qhi -]--,rrar uJa

dat d j. I niet za bevorderli jk rras
voor kleurenblinders.
daf i:i'anciscc eerst dachr rJat
i j in ei gen dce_l schoot.

Jal sr per 1 januari een rook-
verbcd komt.
Cal ait, ook voor de kantine qaat
no l no-YereLrr.

dai )orus in Paramaribo komt te
beianden.
dat irei met Jacques goed gaat,
volgens Harrie,
i.ilist i.l veel !

dal ;: en de K rui i r'f dri e maaL i s
gerarJen n

cai ieze winnaars sen saucj_js.1e
heDben geulonnen.
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TeLefoon:
2O0t : inliehtingen verrrektijden
6l I l: reserveringen en verdere
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MEDEDEL]NG LOTTO/TOTO.

Met ingang van 12 december aan-
staande wordt de lotto en de

toto overgenomen door Jan van 0s.
Er ztJn een paar kleine verande-
ringen die er gaan plaatsvinden
ten aanzien van het inleveren van
de formulieren die voorheen bU

Jos Bulté werden ingeleverd.De-
genen die de formuli-eren daar in-
leverden kunnen dat met ingang van
l2 december doen in de kantine
van de v.v. GEEL WIT tussen 20.30
en 21.00 uur.U begr!jpr dus dar u

de formulieren a11een kan inle-
veren op de dinsdag. Voor degenen
waarbij de formuli_eren van huis
werden gehaald veranderd dus niets.
Hierbij wi1 ik namens het besruur
Jos en Anita hartelijk bedanken
voor het werk wat zij altUd hebben
verricht ten aanzien van de lotto
en de toto voor de v.v. GEEL WIT.

Jan van 0s
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