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Nu ons aller Geel-lrjit 1na de

nederlaag tegen 5C ioure en het
qelijke iPeI tegen De t"r'làlden

óu tà*pioensasPiraties defini-
Lief kan §Pqeven r froeten ure

onze supporterBVeruachtingen oP

andere favnrieten lichten, uant
zoncier hocP j-s er in de sPort
qeen leven. Als je qeen kanrPioen
Iunl ulorden, hooP je oP een
goede klasserinq; is onk.die
n:."t lraaibaar, dan hooP je voor
ciegradatÍe qespaeïs te blijven
err aIs je dedradeert hooP je
0p een beter uoigend seiZo€[ie
Geel uiit 1 rrrcrrlt !Ëen kampioen t
dat staat vast, Ëil bereikt'
zel,..r eer gcede eincj<1"45'5ering,
Oat, staat cr:k uastjo Er is dus
niets meer, aiinans rrlat het
seizoen !88-?Bg beirefltr offi oP

ie hopen, u;at overigens iets
heel anCers ia als noPeloos'
i(aar een ecnte suPPOrter leeft
van veruachtingen; aIs dat niet
zo utas dan zouden alleen, u;at
liederland betrefi tenminste,
P.S,V. en Ajax noQ suPPoiters
hebi:en " A1 die andere cIubs, be"

taaid en amateur, vo0r uie de
top ten enen maie anbereikbaar
is, zouden vccr rede tribunes
spelen, als Br Qaen mensen uiarel
die di ep in hun irarl oP het on-
mogeJ-ijke biijvei"r hopenu Schijn'
baar legqen ze zich bij de on-
loochenbare feiten nearn ll0cr'ft,
kun je !s zcnCags langs de fijn
rioren uerzuchten, trGeeI iJit
heefL uel- een ieuke P}0eËr maar
in de derde klas zcu het' toch t
moeili jk geuorden zi jn, eil rliat
is er nou aan om ean hel-e compe
titie l-ang tegen degradatie te
vechtentr? Ja zeKert maar niet
zodra zijn de eerste oefenured-
stri jden voËr liet nieutr;e
seizoen geProgrammeerd of er
uJordt al uJÉËr qespecuieerd r 9e-
uj-kt en qeuroQen. lïaar cjac neemt
niet uieg íat er vooll de troutrle
Geei [i:-isupPOrter *-ai de IoPenc
competitie betrefi riiets anoers
meer te veluJacl-rten vait dan eer
boeienrje iaatste lhuisuedstrijc
n .i -, .1 j - rr nei uordt ilet ,:.jadderU Jdt Erl)u rr

ioerncoj- uJeer öp Amel-and gehcut
rnisschien dat u:eal'Jit dat Lot
cro'tE {lacail kan K0ffie n, hoetue I

'88-89

TWITT,=

VV. Geel l{it

Opgericht mei 1934

Terrein: Noordwal te Buren

te1: 2537 Rek.nr: i36190618 RAB0 Nes

BESTUUR:

D.Kooiker, voorzitter,tel 2156/24OO

M.Bonthuis, secretarÍs tel1. 2732

F.ter Schure,penningm. te7 2254

J.\^/i1man, wedstr. secr. te1 : 2669

J van 0s,jeugdsecr. te1: 2197

B, Molenaar, 1id. te1 2541

J.Oud 1id: te1: 2276

REDACTIE GEEL WIT NIEI.]I.{S

G"ppy Veltman

Wi11y Kooiker

Erans Hulsebos

Frans Kiewied

Frans ter Schure

Ben de Krui-iff
Jan Kiewiet
Rudi Bloem

Meinte Bonthuis

Jan Epping

Henk Roemers-

DoLf Kienstra
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trch niet zo tot de v erbeel-ding
zouden spreken, u;ant uit sPortief
nogpunL kont het b/addentoernooi
toch een beetje aIs mosterd na
ce maaltiid" Neen voor de laatste
,.r:eken van dit vcetbalsei zoen
moeten ue 0p zoek naar nieuue
idolen. De glans van Gerard, JooP
en Jan is tijdefijk verbleekt
en uli j als voetbalsuPPorters
r,;i11en sterren zien stralen.
Dus, op naar Amelandia, rr.rant di e
jongens daar gaan de lang qe-
koesterde ueruachtingen van hun
aanhang dit jaar u,aarmaken.
A1s er zondag I april in Crouul
van GnAoUof o ruordt geuonnenr dan
kan het niet meer stuk en Amelan-
dia promoveert naar de nieuur te
v0rmen hoofdklasse van de F.V.B.
en het verschil van 2-klassen
met GeeI-liJit, dat de Hollumers
bij beksrrr:edstrÍjden al menig
keer hebben qeloochenstraft, is
qere.:uceerC tot ËËn,
l{aar- veriuídt rijdt er oP 3 aPril
een suppL-lrtersbus richting Grouul,
cJus r,.rie zijn steentje ertoe
uil bi jdraqen ciat er dit jaar
sen ,Qmel-ander club kampioen rrlordt t
rJi* uleet rrlat hem te doen staat.
ïtcuuens uat let aEn GeeI UJit-
sripporter in deze t,ijd van glasnost
en perestrojl<a op zondagmiddag,
a1s Geel',ilit l niet thuis speelt
na'tut-:r1i jk 'de moeten nou ook
ureer niet qaan cverdri jven
de steven uestu.raaris te uenden,
Ce Hage Diek te nemen als uras het
een col van de zesde categorie
en de suBportersschaar van
Ame&andia, tijdelijk uiteraard
te versterken? De tijden van de
starnmenoorlogen ligqen immers
uer achter ons en u,e mogen dan

op afstand - ulel eens rrlat
moeilijk tegen elkaar doen over
een subtropisch zurembad hier en
een rr;indmolen daar, uiteinbelijk
hebben ue er al1emaal belang bij
en z5- jn u.,e er allemaal trots oP
dat de , raarn van Ameland in het
Friese vaetbalrrrereldje met
respect rrrordt qenoernd. f n daar
heeft Geel-lJit dit seizoen zijn
i:i;drage toe geleuerdr maar daar
irlordt crak in Hollum hard aan
qeuerkt.

bondshotei

,,het wÀpen vÀn Àm€Lànö,,

nes - àmelÀnö f,€Letoon a5§.-20t6
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na ndweq 2

nes 'Ítu2 2D71

Yèor el u,ste bo,J,^ren e,nt*. Vertol'llÀ)clL
objecben staan uíj r.roor o kloar,
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tel. 2123

TAX'CENTRALE
AMELANO

vffi, nL uw vgRvoEÍ?
&K VRN EN NARR HET VELD.

fxueeeus óTr,aly,ANEG 4& NÉs rét 2tfu

1 9/as ne/* ts@)*d/

Daarom verdlent Amelandia ook de
steun van de voetballiefhebbers
nom Oostr'. De kleur kan in elk
geval geen probleem zi jn, ulant
datzelfde oranje brengt ons oP
26 april lr,eer in alle staten.

-LII alla

W&GENBORG
PÀ33ÀC r EnSDl EltSïEil A.U.

REEIJEG 4, 9163 GV NES/ÀMELAND
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KNUB 4e klasse A trb

18
19
19
18
1g
1g
1s
1s
19
19
1s
1s

GS

PT B- junioren
1 Drogeham B1

2 Zuraaguesteinde B1
3 lrardeqari jp B1
4 Sergum 81
5 Be Iuick B2
6 Geel 'rit B1
? ffiE;fBoys Bj
B Trynu. Boys B1g Trynuralden B1
10 Suameer B1

C- junicren
1 Geel Uit, C12 ile;ilm-m
3 VV Friese Boys C2
/1 BnC.V. C2
5 Suameer f,l
D- pupillen
1 Beetgum 1 D

2 lloluerd 1D
3 Dokkum 1 D

4 Í'4inneitsga 1D
5 Gee] ujit 1D

[-1 -pupi]1en
1 GeeI ulit, 1 E--2 Sroekster Boys
3 Buitenpost 1 i
4 Zuraaguesteinde
5 Ropta Boys 1E
6 uJ.ïn0.c. 1E

E-2-pupil1en
1 Blauu lJit t3
2 íoarut í2
3 Geel lrit 12/ 

---------
r+ SD Franeker E3
5 SC Leeuuarden í4
6 Stiens t3

pïUJ

1

Z
1

4
5
A

7
I
g

Î

I

1

5C Joure
Rood GeeI
Geel lJit
De UJal den
Íï.K.v. | 29
B1 auuhui s
L an gueer
Dronri jp
C.A.B.

0 ïrynulal den
1 B1ack Boys
2 Ha1lum

Reserve 1e klasse C

1 R"f"s. 2
2 Rood Geel 2
3 5.C. Joure 2
t+ SC L eeuularden 3

5 D.T,). 2
§ Geel'rrlit 2
7 'rlall-um 2
B Harlinqen 3
g c.AnBo 2
l U Dokkum 2
11 Black Boys 2

Reserve 2e kl-asse D

De ldalden 2
Harkema 0peinde 3
0erterp 3
SC Boornbergum 2
Geel UJit 3
i-l].JnJe z
0.N.8. 3
Jubbega 4
Zulaaguresteinde 3
Drachten 6
Trynuralden 3

klasse C

F.u.c. 5
Buitenpost 2
Drachten 7
Stiens 4
Bergum 4
de lrjal den 3
Harkema 0peinde 4
SC L eeuu,arden 5
Friesland 5
GeeI UJit 4
maq,rdTeinde 5

30
27
27
2A
2A
19
18
15
14
14
11
11

PT

15 30
12 20
15 20
1s 19
14 16
16 15
15 11
15 10
14 5
1s 0

G5 PT

tt

IL

1

2
3
4
5
6
(

o

g

10
11

3e

1

2
1

4
q
J

E
.)

B
g

10
11

17 29
17 26
18 23
18 21
16 17
17 17
16 12
1? 12
17 11
16 g

17 I
GS PÏ
16 24
17 23
15 22
17 2A
17 7A
17 1s
16 16
16 14
1s I
17 ?
17 5

G5 pï
1? 22
15 20
13 18
17 18
16 17
1? 17
15 16
17 16
16 12
17 12
16 I

36
32
11
)1
10

GS PT

24
34
22
10
2A
G5 pï
48
43
34
22
21
30

G5 pï
36
36
3?
42
10
20
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GW un ZWA«T GELD

Hoe se::ieus moeten wij het zwart-
gelcl stuk in het vorige Geel Wi-t-
nieuivs nemen.

Een vraag die ons als leden allen
aangaat.
De speciale korrespondent van het
ANP (Afg.Nesser Persbureau) maakt
het ons niet gemakkelijk.
Erger flog, ik ben namelijk van mening
dat de schrijver van dit opzien-
barende bericht het kampioenschap
van Geel Wit 1 in de grond" heeft ge-
boord.
Aan de vooravond van de belangrijke
sleutelwedstrijd Geel Wit - Joure
zo'n stuk te lanceren is eigen-
tijk schande en getuigt zeker niet
van clubliefde.

Overigens ben ik wel van mening
dat de waarheid te allen tijde ge-
zegd dient te worden, ook al is het
soms hard.
Het tijdstip was echter wel erg on-
gelukkig.
Misschien had de redaktie in dit
geval moeten besluiten het stuk
niet te plaatsen, maar dat past
natuurlijk ook niet, want per slot
van rekening moet het nieuws wel
geplaatst worden.

tlp enkele punten v;il ík echter
even dieper
gaan.
De vreemde aan*
tijging t.a.v. de
voorzitter Dirk K.
Wat is hiervan
waar, waarom werd
hij vastgehouden,
of was hij inderl
daad op winter-
sport.

De opmerking van
tov. de verslag-
gever door te
zeggen dat hij
u'gqen tijd voor
is niet bepaald
je wat mee kunt.
Waarom niet een

s
zondalok ?

flauwe kul" heeft
een opmerking waar

Cu ide I i-l k JA of NEE

slrit e rir'

rze6 - amalan-d

in

wiinl',andel

v

heer K.
Het Eaat hier om een kleine Amateur-
club en niet om een grcot concern
of een politieke uitspraak"

ftPl- etghe
sÍager,fi

SrhuurÍnun
NE5,AM Til. 2OO7

7f,

«

$ï(AKS 3U

NE§GAFE
N€S - nmEUMD
o€tqr - 2760

nas-sanítr,ie
gronàbemaliwg
cv.ínst'.

f ;e**rrerhoor

,,Bnnr tYotENfrFtR"
telt 2541

Buren - AneLa.nd.

l{illibrordusst=aat J

De Jong's

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

Het adres voor AL uu verzekeringen op elk gebied.

Bij ons deelr u mee in de rr inrr.

InÍ'ormeer i'rijbli.p,end ol'kom eens langs.

oo
Rirt van Doniaweg l.i \ES SO
rei . 05 I 9 I -2608 Met etxàVó r etkaar.

- 6-

, SPAR" suÈn Í
dà be^ste I "

23a4_



Zulem$ale§s

'nWaterWonder o

ni euwbouw-ond.erhoud-ve rbouw

ilreoweweG 15

BURËN- A'VI

Ín d.5-egmics - cn horeoa -
pro&:kten

POLImHEG 1 - 9t65 Jfr SIES-§',ÍEIÀÀID

YfrE
HAAK ea lfE&l

t(APsALor"r

Fi<tfs KIEN5ï#?A -rlt-: et

Ook de verklaring van de woord-
voerder van de politie was weer
overduidelijk; Hi: wilde een en
ander bevestigen noch ontkennen.

Dan de zgn. "zegs}ieden", Cie niet
met name genoemd wil-len worden.
WeI stoken en Gee] WiL en haar ledel
is diskrediet brengen, maar zeLf
anoniem blijven ..het zootje.

Is dat clubiiefde ? Bouw je zoiets
An)

Dat gerard Metz, wel degeli3k door
het stuk geschokt was, hoefde hi:
helemaal niet te zeggen, dat zagen
we wel op het veld tegen Joure.
Of was het misschien ziSn winter-
sporteffect ?
Gelukkig ging het een week later
een stuk beter.

Ook het verhaal inzake bet.alÍng
F. Metz is natuurlijk de grootste
waan z in .

Waarom zal GeeI Wi-t deze speler
ook aI is hij van formaat, geld
aanbieden bij een terugkeer.
Toen hij vertrok heeft de club
ook toch niks gevangen.

Wat betreft de sterspelers van
Amelandia kan ik kort zí1n.
Die hoef je nlet te kopen, die
komen vanzelf we1 als ze hoger
wiilen spelen.

De vraag waar Geel Wit de f irran-
cien vandaan zo0 halen, hoeft na-
tuurlijk niet direct iets met een
zvrartgeid af f aj-re te maken hebben.
Ik denk bijv. aan de opbrengst ui_t
deze krant, de reclameborden r pro-
grammaverkoop, kantine enz,efiz.
aI l-es legaal .

Het J-ijkt mij ook vreemd toe, hoe-
wel ik geen zakenman ben met 2,G.,
dat die zakenlui met dat eventuele
Z.G. zich moeten laten adviseren
door bestuurslid J.W. om dit geld
Geel-WIT te Iaten worden.
Of is dit bestuurslid er speciaal
voor aangerrokken.{e zou het haast
denken, vooral na de opmerking via
zijn secretaresse dat hij niet ge-
stoord mocht worden.
tlad hij misschien een spreekver-
lrn.l )

Ix

é1€KrRATEctlN/sel

f t*rptz.'::r1

fr&;:';§,1
nes - "*"ra

hienkesweg J
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WIE KÉNT Z€' NtTÍ
ríADïc,c,HÍ€r*r tnË.ï 14ó. RIET

i:ainvoerder Kiewiet moet je die ge-
loven ?

ik ben Eeneigd Le zeggen van JA'
Al.ieen à. foto aI (Puur amateur)
wràto* ,ou deze ex-sponsor z:-cln
,irit laten betalen via de elub
veei te omslachtig toch'
Zijn zrvart geld tigt toch gewoon

irr het aanrechtkastje achter de
q::iesmeel- en de maizena'

!"Jat het Sky-boxen verhaal betreft
zeg ik:
"Wàarom ook niet, veel hoeven die
dingen niet te kostenl de GeeI-Wit
iedón hebben wel eens vaker iets
góeOXooP gebouwd oP het veld"

inzake c1e fusie Geel Wil B

Àrrelandia B wii ik nog oPmerken
dat zoiets niks met een dergelijke
af f ai-re te maken heeft, maar
louter een kwestÍe is van gezond
verstand gebn:iken.
op rleze mànier vallen een serie
rzàetbelovende sPeiersnet niet
uit Ce boot.
Een kvJes-uie van Kien beleid van
1 l.--!^h
Z f!qlr LCir é

De r:pmeri"rng van de verslaggever
dat àeze Z'G kwestie tot oP d9

i:ooem moet worden uitgezocht kan
ik ,ielen.
Il." ben echter wel van mening dat
cit niet moet gebeuren door een

=q" " È.rtgu*.esi-er j-n dit geva} dus
een Politicus.
àciels zou dan wel eens kunnen uit-
ioPen tot een verkiezingsstunt'
dià dan over een sPortieve rug
zou worden uitgesPeeld':en zoiets
moet worden vermeden"
in de SPORT behoor:je het sPeI
FAIR te sPelen.
Ai met al zou het d'an ook een
goeOe zaak zt3n dat wij in de
jvolgend.e GW krant een duiiielijke
verÈla::ing van bestuursk ant
hunnen lezen 1 zodat we in ieder
geval het gevoeL weer zullen
Érijgei: dat Geet Wit aan die
"f Iàl'.re kul " geen boodschaP
1,-^^C*Iieei L .

"È..fí 
€N Z'uOe

t.5KK€É glt flleï D§t R

.DE AMELAN§ER, YISHAL,
ArYreÍ2
ÍEt.2,O3

<-,-. FA- LtEG§THA^'
6PoeÏKugÀlN6

Dlv. Kl-ÉuRgH

knie,lca,.sc.a - knïeb an de ír,

cnkelstolcksra

IgEWE zla

t6
Jv

uitgaan.,
ook voor l)
tel, : 2ooo

Tonoy eo luítnet de Jong

vme {gn bcad.
en bsnket
naan

ut*"rtfrlip1fu
*

*, l+

YKI€ TUÀiKLÉÀIN6

,/
AuioleedniiÍ

Arnelant
Agent CITROËN'PEUG

LEYEETNG - oND€P{lOuè- eu
P€neqT/e ucv qtle /v&t.ë
,*JTO'? - EN BOO?D 4|OTOEN.

SLEEP EN TAKELDIENST

NE5-AíVl TEL:

-B-
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c&-bilisr.t-darL:

heL gehel.e jclor$ q?AWrrA.

U tïe14.GEN :

r"A/4(\:2'

KUNËTGAueeij

BE KELOER
AAÀ{r>É REÉWEG TE NEs

tr}d7'\,/ - appa**.*ffiWWr-.
d persoons appartementen

het gehele Jaer geopenil
ïn vocr en ns,seizocn zcex geschlkt
voo:n nerenÍgí*gem en vergad.crÍagen
tet t Z! personen.

SUameer B Geel lrit B

Geel L!it E - Trynualden B

ïrynu. Boys B - Geel lrit B

2.C.\l . 2 U - GeeJ 'Uit C

GeeI lrit C - Suameer C

Geel lri- t l-r - Holurerd D

Zuaag'rresteinde i - leel- tr,tit

Geel Uit t - Buitenoost i
1,, -f r'l '- : n^^l t,i.i - ru.r.r .-o LJëEI UJ-L L

Geel rJit fZ Bl-auuui-t, f 34

Gee.l tit, L2 franeker t3
Geel- Uit Joure
C.A.3. Geel lrit
Geei trlit I'l,K.V" r29

G eel llÍ t de 'rtal den

31ack Ecys 2 - Ceel Uit 2

Hallum 2 - Geei llrt 2

le LJal-oen 2 - leel 1-,it 3

Certerp 3 - Geel iJit 3

Geel tlit 3 - Soornberqtrrn 2

Geel'ulit 3 - Trynulalden 3

Geei l.rit 4 - lrachten 7

Geel lr-ii 4 - Leeuularden 5

2,

R.

0.

4

tr

4t.

í2.
tr

1.

Z.

It.

4t.

Z.

4.

4

t.

1.

-1

c

1.

1 1-1
2.

1.

dnoq istenij
nrll
L«TC[1SËr-A §coorog$Ylde,ffi\Wd

ATCOF'OT EN YERKEER,

DAÏ KUru JE N'ETMAKEN

dfíd een leuke aanbipdíns

Ë§Ëw€e *7 t.r€5.fu4

VER}ITTJC YAM
FIEÍ9EN -
TAN§E M S

.SÍBANDWA6E

NAA€,;

&§ Msra
2a brrren *el, lZAt
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GEEL WIT vraren ooit pauselijke kleuren
om de sporI en het spe I op te fleuren.
Pastoor staat versteld,
daE zotn geloof ge1dr.
Wat zon hij met God nog gaan leuren :

H.Leder van Ameland
Bid voor ons

I
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Bgsruct«u »K

i( 5 iïei iraalt Geel Uit 2 het oud
papier cp in 3uren.

lle verqaderinq van Ger,1 Ui t
met de í\J2/Amelandia heeft u.reer
bi jqedra_oen lot aen betere
samenulerkrng lussen de bond en
de Amelander verenigingen. Cp
deze avond kreeg de heer Joustra
een stropdas van Ameland uit
handen van orrze voorzi tter,
namens AmeLandia en het Gemeente-
bestuur. Ai mel aI een qeslaagde
avond.

Daar hei seizoen bi;na afgelopen
is, ki jken Lri j alu.reer uit naar
het vnlEende seizoen. ',ri j vragen
ook de spelers die voiqend jaar
niel meer rrlillen snelen, dit vooi
Ïluni, of zo spoeciig r;ogelijk,
door te geven aan de secretaris.

lp zaterCagavond 1 3 mei qaan dep-j eÍrta:-")
op r:itnodiging van Si. f ambuur
naar Ce u.redstri jd tussen tambuur
en A7.. le spelers uorden deze
avond ontvangen in de bestuurs-
kamer en krijgen een speciale
plaats in het stadion.
U65r de L.tedslri jd mag een PuPil
van de club die is uitgenodigd,
het veld op in spelerstenue van
CambuurnD?2,€,eupi1 krijql ook
een speciale plaats in het stadion
en fungeert aIs mascotte die avond.
lrlij nodigen daarom a1le [-pupil]err
uit. orír in te schrijven, uant
misschien uordt jij straks uit-
geloot om rnee te gaan naar
Leeutlarden. Ir is een voorulaarde
aanverbonden: je ouders moeten
mea di e arJond 

"Lever onderstaande strook in
vËËr 15 aprit bij onze jeugd-
secretaris J.v.ls.
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Eiqenl-i jk uel-. Al moet je, 0m met
Appie laopie te spreken, nooit
nooi L zeqqen. 'danneer Joure te
zenuu, achtiq u.rordt van nun rj"ante
voorspr0nq en Geel iri-t rustig
dor:r blijft draaien ? Ja, alIesj-s nog nogelijk maar een beetje
reaiist ziet rr.re1 in dat u,ij onze
kampioenskansen zel f verspeeLd
hebben door hier thuis van Joure
te verl-iezen. rret naci zeker niet
gehoeven, maar het is ue1 gebeurd.

Ue rr,listen uat er 0p net spel stond.
itie uJaien niet bang (Oat zi jn u,e
nooit) rnaar uel eàn beetje ZeflUur-
achtig. De 5i Jnu:re ii.tas urel bang
en nun plan u,as duideli jk: de nul
achter vasthouden en dan z ien ule
ue1. In ze hadden hei geluk mee.
Ll a een ku.r artier stonden ze met 0-1
vDOr, door een schitterend gen0men
vrije schop. Toen moest bij onsal-]es uit de kast" Joure urerd vast-
eezet op eiqen helft en u1j u.rerden
steeds Qevaar-l-ijker. Uit een
vl-oeiende aanval tekende Arno inoll
de gei i j<mak er aan . I n de tu.reede
helft zetten ue qelijk ueer druk
op de ketel maar no. Z uilde erniet in. In "e'en van hun schaarse
uitvalien versierie Joure ueer
een vri je trap en ueer urerd erqescoord. rru ging alies richting
het vi jandeJ_i j<e ooei. ,,ri j schop_ten ze ervoor ( helaas niei erin )en zi j schoo ten hen LUeer za vermogelijk uJ€Qo rliet leu< voor hetpubliek (+ 4!0) evenmin al-sr deeinostandÏ 1-2. [,e ujaren een iI-
lusiÉ ariner. ue oeurden elkaar noq,"! 0pl een versnaperinq an naar
!.--'^ I ^nurs. ' s Avonci s voel je je dan
even neel leeg en je kruipt de_pressief in bed. lat uras het dan.
,r33r geJ-ukkig voe+,ba11en u.rij nietalleen vocr het kampioenschap
maar ook omdal ule he t l euk vinden.i-rit teqen aAB in Bofsuarci haddenlre er dan ook zin in, bovendi en
uJas er qeen druk meeï tot Dres_teren n 'de speelden ciie ploeq cori_
-..t- ee L Van Oe maL. Gef af d ,rer_Z
zette ooeo voor op Antcnio diekopcend zijn eerste doelpunt voorGeel U+t 1 (dat ei nog vele mogen
vnJ-gen j liet aantekenen.

?
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f'^arLin iud dreunde de tu.ieede
erin en Uessel- vonci het hoofd
van Gerard die ook uJel u-eel hoe
;'e eeÍr oalletje moet koppen,
lr-rs l-3 na een dikke tr.r.rintiq
r;rinuien voetbal . Daarna nog vele
kansen zoueL in de eerste aIs in
de tueede helft maar hfj ruilde
er niel meEr in n Vi jf minut,en
uo0r ti jd f romrnelde CAB er ÉËnt je
in, evenals een raar stuitertje
i.n de iaatsie minuut. Uit,sIag
cus 2*3n dat klÍnkt spannend maar
dat uas net dus niet.0-6 of
)-7 had aen beter beeld van de
ireCstri. jJ !egeuBn r

Tu.teede Faasdag ku.ram IYIKV bi j ons
cp bezlef<. Daarmee hadcj en ui j
Írcq Pen appeltje te schillen
irr?nt dat das Ce ploeg di e ons
onze eelste nederlaag bezorgde.
En ze speel den ueer qoed r.uant
ze hadden uil de l-aatste zes ued-
strijden 11 punten gehaald. Dat
!Bqeven plus aen Lrarm zonnet;e
uJaran de ingrediënten v0or een
heerlijk voetbalmiddagje. Uit
rje luicsg:rekers schalde dan ooktto"n net is r.r,eer fijn lanqs de
iijn ..utt. ii'l K\l kr,rram er niet
echt aan te il3s. Geei 'Ji t 1

draaide u;eer i-ekker en vooral_
de uitgsruste ian Brouuer had
ar: LJËer zin i-n. A1s het even kan
passeerde hij zijn man tuee of
drie keer met oe fraaiste oe-
u.reginqen. Hi j scoo rde zel f trr:ee
keei:r Qaf ierard Ietz er 'e'en
np een presenteerblaadje. Daar-
vo0r had Arno i4oll de score
qËopendo let uas dus 4-D voor
Geel Llit voordat IYIKV de eer via
aËn penaity kon redden" Lekker
uedstri jd je uJeer eens.
\l CIq even onze 3 puntenscore
erbij. Teqen Joure en íYIKV halen
ure dus maai 4 van de benodigde
E punten maar tegen CAB hebben
ue uJeer de vo11e mep. ï n onze
streefsccre st,aan uJe nu dus -1
maar mei: onze totaalscore
(28 uit 18) staan ure n0q steeds
hee] neljes op de tueecje plaats.
i n de resterende 4 uredstri.jden
( thui s : rje i,Jal den en L angràu r,
uil: Sooclgeel en Dronli jp ) uordt
hel vcoral tegen Roodgeel

í
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(25 uit 1B) nog lekker spannend
om die tot het einC te behouden.
In de 5C Joure heeft na een
stipt gelijkspel tegen Black Boys
nog maar 4 puntjes uoorsprong.
r,Llorden ze dan toch noo ZaítUru-
achtiq ?

Geel wit de Walden zLe uit-
slagen.

H. Roemers
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TEQIJG:

De reciaktie van dit clubblad had
het goed bekeken. Koos is terug
op Ameland, dus ook terug bij
Geel lrit, dus ook terug in de
clubbladredaktie. 7o logisch
hoefde het niet te zijn. Voor
iemand die beroepshalve de pen
hanteert is de drang om dat ook
in de vrije tijd te doen niet
bijster groot. Toch had de
redaktie het bij het juiste eind.
Degenen die mlj kennen u,eten ha-
tuurlijk dat ik niets liever
doe. Geel Uit is mijn leven,
het uras dai ook toen ik in
Tuente zat "ïk ben u,eer lid van Geel lrit,
of schoon Ben ontuillÍ ge knie
mij v00ralsnog urel buiten de
ruitte 1i jnen zal houden. Het
schrijven zal het mij echter
niet kunnen bel-etten.
Zolas al in een vorig cLub-
blad stond vermeld ben ik
sinds kort uerkzaam bij de
l\ ieuu.re Dockumer f,ourant. ïk zorg
daar v0ornamelijk uoor het
Amelandse nieuus, maar ben ilà-
tuurli jk ook aan de vaste ural
actief" Ureemd terrein vooï
mi j, maar t,och niet helemaaL.
In mijn jeugd heb ik daar menig
uoetbalveld bezocht. Het u.r as
telkens een hele belevenis,
urant za vaak kuam je niet aan
de overkant. Ik heb de uitstapjes
altijd aIs een aardrijkskundeles
etruareno Dorpen met een voetbal-
club ruist ik te vinden.
wli jn eerste uituredstri jd uras
met de c-junioren, de ploeg van
Jan Epping die in het seizoent71-1?2 met overmacht kampioen
u,erd, ïoch bracht dat jaar mij
rrreini g voetbalplezier. Ik mocht
Ë'en hele uedstrijd en tuee
helften meedoen en in die ene
uituredstrijd, in Holulerd, uas
ik kreer reserve o iJe ( beter: zi j )
speelden op het oude terrein
bij de kerk, dat nu dienst doet
als karnpeert,errein. Het omkleden
gebeurde cncier de tribune n 0m
nog een andere leden za)- ik deze
uedstrijd niet gauu vergeten,
Ue rnoesten heen en teruq loPen !

Het jaar daaroP kuram ik onder de
hoede van Ids Heerema'
Jarenlanq uas hii onze leider.
De eerst,e rr.redstrijd uas in Dam-
rrroude tegen Broeksler BoYs (of
Broekstra, zoals Fransisco altiid
zei ) . I!e verloren rnet 6-0. lIe
u;aren veel te vroeq. llet voorma-
lige badhuis, uraarin uij ons
moesten cmkl-eden e uas noq dicht.
Daarom verkleedden urij ons achter
de heuvel Legen het veId. Beide
zi jn nu uerd'./enen. Lli j uratr'en
altijd erE vroeQ en hadden dus
een zee van tijd om de omgeving
te verkennen. Zoals Cie keer toen
uJe in Kcl1um moesten sPelen.
Antonius lvletz (van ïiemen en Duif )

u,as onze lei der. trle toerden met
het, busje langs de dijk richting
LauuJersooq. Cpeens stopte Antonius
en vroeg Ín zijn beste Fries aan
een jonqetje uaa:: Grutte Pier
uoonde. rrJo bedoele die fan de
spiedbCI6tt?' vïoeq het knaaPje
om misverstanden te voorkomen en
veruJees ons zonder dralen naar
een bepaalde richting" LJat er
mis is Begaan ureet ik niet,, maax
Grutte Pier hebben ue nooit ge-
zien. Sinterklaas ueI, oP die
mooj-e oktoberdag. Tcen Jan Brouu.rer
(t- oef t ) meL zi jn hoof d oP de
klompen van scheidsrechter viel
tiet hii een uelgemeend GVD horen.
De scheids vroeg hem vriendelijk
dat te herhalen, 'draaroP J an zei:
ttlk had het niet, tegen joutr.
Dool een goal van lebele verloren
uij de uedstrijd en de kans oP
het kampioenschaP.
iYlet het b2-elftaI zaten ure er
d j"cht bi j . ruJe kularnen tuee doel-
punten te kcrt' Van ons duel teqen
Zrrlaaqu,esteinde herinner ik me de
hardó schoten van Hendri.k Cud (van
Dades en Iek je)' ïr:lee Peeiers van
hem bezorgcien ons in de ïtJouden
een zege op de gedoodverfde kam-
pioenskandidaat.
ivlet de a-junioren uereerde ik
Birdaard meL een bezoek. 0ok hier
u,aren ure natuurlijk ueer veel t,e
vro€Qo 0mdat FC Birdaard nog geen
kantine had kuiainen ue terecht in
het eerste het beste (en misschien
ook urel hei eni qe ) caf Ë van het
dorp n

- tG- - \f -



CEINMS - INNISCE RESTAÏTfiÀNT

A z !E"
ldaarschijnlijk uras het ook het
clubhr..iis van de plaatselijke FC,
ulant de trofeeËn van de vÉr€-
ni gi"ng stonden er ri jkeli jk
uitgestald"
0nlangs reed ik ir,eer docr Bir-
daardo Het cafÉ st,aat er no! en
iets verderop liggen de sport-
velden, Daar uJaar Dirk Brouuer(van Piet van paulus) als
dispensatiespeler bij ons EEa-
deed en er behaqen in schepte
de uritte sportkleren uan dejongens van Birdaard smerig
te maken 

"Gedenkuaardiger uras de uitrrled-strijd t,eEen Trynr,ràldster Boys
in 0enkerkr oF hetzelfde terrein
overigens uraar u,e tegen ïryn-
urà1den met de c I s onie eerste
overu;innin q behaal den " Di rk
moest ingooien op een plaats
uraar veel publiek stondo Hij
liet zich valLen En de scheicis-rechter stuurde een van de
toescirouuers uan het terrein.
itJe ui0nnen die uredstrijd met
ti en man rneL 1 -0 "

BEEEfu-re{
Yoor fa.uilied.:ulcsedí.
l,Íaa,r ook yss3 zAI(InfnRUrWnlK zoelg!
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HabuhanH
geld en goede raad

van lleeckerenstraa+ 12, Nes-Am

telz 2425.

bo-ltng

arnóbe mentsparh
NEÉ.A,t,r , YERDEI<5RAD 'íCI-123?8

VAN P6 T<EDàKTIE '

DE RVSADVISEUR AAN ALLES

Als het om verzekeren, hypotheken en Íinoncieringen gocrt

É KOEHOORN
TEL: (05ï03) ï100

Johan Bekius, speler van Geel

lrit is rr.rinnaar qeuorden van

2 puzzels in deze krant.
Hi j u,as de eni qe di e 2 x een

goede inzending deed.
De prijzen zijn inrniddels door
Geel-,;iÍt secretaris Bonthuis
aan de u.rinnaar uitqereikt 

"

Kopie voor het volgende GeeI-
lJit nieuus moel inqel-everd
uorden vocr vrijdag 5 mei àrso
De kopiebox hangt in het
halletje van de kantine.

In de maanden mei en juni
zulIen de abonnernentsgel den

van di t bl ad ureer uo rden
opgehaald.
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LíMtrl( ICK Y"AN )E MAANP

Achi-eraan 0p rie bewoonde wereld
op de kooi,

loopt een wi ldeman met een qeel-
witte hoof dtooi.

Het is een supporter die ergis
geraakt 

"

0mdat z-ijn elub het niet heeft
gemaakt

Ln fliaar jammeren: het ginq toch
za moo1.
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dat er meer geel wit kranten
irr Buren worden rondge-
bracht dan Leeuwarder
Ccuranten ?

Y@A, At Ot^, LEYENSMIDPELËN

À.3. OL[E>
HooFDwEG 5

Srrandweg 65. 9164 (A avre. op AmetandÍer 05r9t 2389

-2o-


