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Nu de winterstop is ingetreden
is het goed terug te blikken op
de eerste helft van dit seizoen.
Sportief gezien kunnen we stel-
1en dat we een goed naj aar hebben
beleefd.
Twee kampioenen bij de jeugd en
een kampioen bij de senioren is
geen slechte prestatÍe.
Verder draaiL ons eerste e1ft.a1
weer bovenin mee. De onderlinge
verschillen zijn zo klein dat
er praktisch elke zondag sprake
is van een toph,edstri j d.
Aan de publieke belangstelling
is dir ook duidelijk re merken.
Velen van U r^reten op zondag-
middag de weg naar het t'Gee1-
Llitfr veLd te vinden.
Ook het tweede elftal doet het
boven verr^rachting. Na de pro-
moÈie van het afgelopen jaar
zijn ze ook nu weer in het boven-
ste gedeelte van de ranglijst te
vinden. Dit kan helaas niet ge-
zegd worden van het derde team.
Het jeugdige elan van dit e1fta1
is nog niet omgezet in klinken-
de uitslagen.
De wj.nterstop zal ook dit jaar
weer gebruikt worden voor het
spelen van enkele zaaJ-toernooien.
Wij verwachten U uiteraard op
het traditionele kersttoernooi,
daL gehouden wordt op donderdag
26 december (senioren) en vrij-
dag 27 december (jeugd).
Tevens zal er eind januarÍ weer
een jeugdzaaltoernooi in Dokkum
worden georganiseerd.
Na de winterstop breekt echter
het spektakel 1os.
Geel Wit introduceert een nieuw
fenomeen op Ameland.
DAMESVOETBAL in comperirieverband
Elke zalerdag is Johan Kiewiet
op het trainingsveld te vinden
om de Geel krit dames .de f ij ne

seizoen 9 I

WIT{TERSTOP

-4_
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kneepjes van het voetbalrrak
bi.j te brengen. Na de "r.'p""--Io1 verlopen oef enwedstr:.j d tegenV.I.0.D. namen de dames nér
moedige besluit om met ingang vandit voorjaar deel te nem., "àn decompetitie van de FVB.
Gezien heË enthousiasme van de
dames en de succesvolle rftientjes-
aktieft,waarbij je er toch van uit
mag gaandat de tientjesleden danook massaal bfj de wedstrijden
aanwezig zullen zíjn, zien wijmet spanning de verrichLingen
tegemoet.
Bestuurlijk staat de zaak leng-
zamerhand weer op de raiIs.
Het blij kt elke keer kreer moei-lijk bestuurders met lange er-
varJ-ng te yervangen.
DoordaË een bepaalde taak langetijd door iemand wordt uitgevoerdontstaat er blijkbaar een auto_matisme, waarbij bij het over-
nemen toch zaken worden vergeten.Het bestuur kijkt op dit moment
a,i. vooruÍt naar lgg4, hranneer
Geel Wit haar 60-jarig bestaanviert.
0nze secretaris heeft a1 eentaak op zich genomen waarbij hijnu reeds aan de voorbereiding
is begonnen. l,/ij kunnen ons voorstellen dat U toch eens meÈ het.bestuur van gedachten wilÈwisselen. Wij wi11en lgg2 goed
beginnen en stellen U daarioe
op 13 januari 92 in de gelegen-
heid op de ledenvergadeiing.
Veel verenigingen hóuden 

"àn hetbegin yan het jaar enn nÍeuwjaars_receprie. U weet dat dit bijGeel I./i t niet nodig is , daar naafloopvan elke vergadering reedseen receptie wordt gehouden.
Een reden teneer om op 13 jan gz
aanwezig te zijn.
Mede namens het bestuur wil ikde redakti-e van de krant, debezor*:rs, de nieter, vouhrers
en_ drukkers, de kant.inevrij -willigers, de int.erieuru"r-rorgster
de kaartverkoper,de verzorger
van de velden, de eigenaar-van deopslagplaats van het oud papier,
de lijntrekkers, deconsul, de

onderlinge
Brandwaarborg Maatsctíppij
'AMELAI'{D' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied.

Bij ons deett u mee in de winst.

lnformeer vrijblijvend ol'kom eens langs.
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geld en goede raad

van Heeckerenstraa.t L2, Nes-Am

lro*ltng

amóbementsparh
N 6-Artt , vERDEI<sB{D "leu237g

rle leden van de f eestcommissie,
onze sporrciJÍs, de adverteerders
de leiders, de trainers, de ;

aborinees van onze Geel Wit krant,
de leden van onze vereniging
en tot slot een ieder díe iknu nog vergeten ben een

GELUKKIG KERSFEEST en een
VOORSPOEDIG EN SPORTIEF 1992
toewensen.

D. Kooiker .
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UTTSLAGEN TOT HEDEN

Zat.erdag 16 november.

VfOD B-Geel Wit B
Lwd,.Zwaluwen 2C-GeeI.,l,/it C
Geel WÍt D-Rijperkerk D
Dokkun lE-Gee1 hrir 1E
Geel Wit 2E-Be Quick D 3E

Zondag 17 november.

Geel I,Iit 2-Canbuur Lwd.3
Dronrijp 2-Geel ldiÈ 3
LAC Frisia 8-Gee1 ldir 4

Zaterdag 23 november.

Wardy C-GeeI ldir C
Geel t{it D-Trynwàlden D
VIOD 1E-Gee1 Lrit 1E
Geel WÍt 2E-Buitenpost 2E

Zondag 24 november.

lfZS 1- Geel l,/it 1
MKV'29 2-Gee1 Wít 2
Geel Lrit 3-LSC 1890 4
Geel Wir 4-St.Annapar.4

Zaterdag 30 november.

Be Quick B3-Geel Wir B
Frisia C2-Geel Wir C
Geel LIit D-CSL D

Zondag 1 december.

GeeI l,/it 1-Dronrijp 1
Geel Wit 2-SC Joure 2
St.Annapar.2-Gee1 Wir 3
DTD 5-Geel Wir 4

Zaterdag 7 december.

Vf0D B-Geel Wit B

Zondag I december.

Geel LIit I-DTD 1

Geel Wit 2-Zwaagwest.Z
Blach Boys 2-Geel Wit 3

Zaterdag 14 december.

Ropta Boys B-Geel WÍt B
Marrum D*',-e1 htit D

Zondag 15 decenber.
De Wà1den l-Geel Wir 1
Carnbuur Lwd.3-Gee1 Wit 2
Geel trlit 3-DronrÍjp 2

'ufg'7-4
5-1
2-5
1-1

t-2
1-8
1-7
3-1

0-0
4-2
2-7

2-O
1-3
3-6
o-8

1-3
0-0
1-11

4-O
0-1
4-O
1-3

5-1

0-0
1-2
3-2

afg
4-0

afg
1-1
1-5
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DE WAD-SIDER MET DE

ZWA'\TELSTOKIES
Het is kerstavond 1991'

'/.1*.. ég een /.cJ
gl€s ne/* ts.aerr#,

De winter was oP t'i j d dit j aar
en de wereld is wit en koud '
Achter de beij sde ramen zitten
de mensen 8eze11ig bij het kaars-
licht
Met damPende soeP, want menl-g-
een heeit wel trek na de nacht-
mis.
Buiten oP straat looPt een-sjofel
geklede àonkere gedaanLe ' Hii 

.

Ii5ta bij a1 die ramen naar binnen
,oétt dan zijn eigen honger en

schuifelr verder.

l,lij keínen deze arme j ongen a1s
de wad-si-der met de zwavel-
stokj es, van onze zondagmiddagen
bii Geel Wit.
0m- na de wedstrij d in de kantine
een glaasje bier te kunnen koPen
verkóopt Éi: tij dens de strij d

zijrr zhlavelstokj es '
fnuis hebben ze het nl " nÍeL
ruim en hij r,ril er Loch bi j -
horen.
Vaak kooPt men dan een lucifertje
ook a1 hàeft men die niet direct
of helemaal niet nodig'

Vanavond moeL hii van zijn ouders
zijn handelswaar na de nachtmis
u"-r, de man brengen om met kerst
toch nog een kalkoentje oP tafel
te toveren.
Maar in óeze donkere nacht heeft
er niemand belangstelling en
heeft hij niets verkocht '
Nu durft hij niet naar huis te
gaan en looPt aut omatisch de

Noordwal oP.

Daar op het hardgevroren veld
van Ceàf Wit voelt hij zich
thuis en zoekt hii beschutting
tegen de gure oostenwind in de

Dug Out. Het begint langzaam te
sneeuwen en de hooligan kruiPt
weg in een hoekj e hij is erg
koud en daarom steekt hij een
zwavelstokj e aan voor een
beetj e warmte.
En dan
in dat schitterende kleine
lichtie ontwaardt hii een Geel
Witte gedaante, een voetballer'

s'tctÉ, &*s ut'é fr,liuiíiil aar?'É

!ryt@@s',
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uru adres voor:
radio, tel.evisie, video

huishoude1ijke aPParaten,
tel-efoon aPPanatuur,
antenne sYstemen.



Hij herkent direcL Jan Brouwer
aan zíj balletje-achter-st§nd-
been-passeerbewging en hÍj iwordt
helemaal warm'van binnen a1s hii
de bal het net zíeL bollen.
Dan wordt heÈ weer donker.
Snel steekt hij weer een luci-
fertje aan. fn het licht zíet
hij Francisco Metz.
Die kromt zijn rug en haalt weer
eens verwoestend uiL, zoals hii
dat kan.
HeË gejoel en gejuich vult de
koude kerstnacht.
LIeer een zwavelstokje, hij krijgt
er niet genr.eg van.
Nu ziet hij Joop Smid die even
een tegenstander neerlegt ter-
wij 1 l'/esse1 Brouwer j uist aan-
zeL voor zi-jn favoriete lange
sprint langs de zijlijn.
Hij zíet Gerard l,lexz, hoog kop-
pend boven iedereen uit.
Rene de Jong, schichE met een
prachtige zweefduik naar de
bovenhoek.

Eén voor één strijkt de verkleum-
de blauwbekkende i,lad-sider zijn
zwavelstokj es af .
De mooi-e momenten van zíjn Geel-
I4lit trekken aan hem voorbÍj en
maken dat hij zich van binnen
heerlijk warm voe1t.
De guré oostenwind snij dt door
de gaten van zí-jn leren jack'
de sneeuw hoopt zích op rond
zij n voeten in de dug out, maar
onze Wad -sider slaapt tevreden
in met een glimlach om zíjn
lippen.
En hij droomt van a1le mooie
voetbal-momenten die hij na
de winterst.op weer live mee
zal maken daar op dat knusse
terreintje aan de Noordwal
tussen Nes en Buren.

À" Henk Roemers
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De Oude School
aan de Rixi v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseurn)

PASFOTO'S
DIREKT KLAAR

JAPIK WëLMAN ZIIL
GEEL.}IIT MTSSBN

Ruim voordat de C's karnpioen werden
hadden ze al afscheid genomen van
Japik Llilman als leider. In oktober
heeft hij het leiderschap opgezegd
nadat bekend was geworden dat hij een
nieuwe baan in Wierden heeft gevonden.
Dat betekent daÈ de verhuiswagen deze
maand voorrij dt bij de farnilie l,Ii1nan.
Geel Wit neemt dus afscheid van Japik
en An en hun voetballende zoons l{i1-
lem, Folkert en SyÈse.
Hun verblijf op Ameland heeft ruim
zes jaar geduurd. Een van de eerste
acti-viteiten was de beide oudste zoons
aanmelden bij Geel hïit. t{i[em kon
meteen gaan voetballen. Dat deed hij
eerder bij De Wàlden, rrraarvan hij het
shirtje nog heeft. Dat geldt ook voor
Folkert , die in Damwoude a1s F-je de
groene rlei betrad, maar hier eerst
noodgedwongen in de zaal moest spelen.
Het duurde niet lang of JapÍk had
zich opgel/orpen als leider. ttDat hras -

ik al bij De hlàlden, en ik was niet
vÍes van een hernieuwd leiderschaptt.
Japik heeft de liefde voor de voet-
ballerij niet van huis meegekregen.ttlk ben een domineeszoon. Mljn vader
had vrijzinnige en orthodoxe opvaL-
tingen. Een daarvan was niet op zon-
dag sporten. Tot nijn middelbare
school.jaren heb ik niet aan sport ge-
daan. fn 1969 ging ik naar Groningen
om te studeren. Daar heb ik jarenlang
bij 0ranje Nassau op zeer laag niveau
gespeeld. Toen ik ne aanmeldde vroeg
de secretaris: wa! speel je. Ik naakte
de onvergeeflijke blunder door te
zeggen dat het mij niet uitmaakte. fk
werd tot keeper gebombardeerd. De
eerste wedstrijd was tegen Maluku,
een nieuwe ploeg van ervaren Ambonezen
die onderaan Eoesten beginnen. Het
werd 21-1. De volgende wedstrijd stond
ik in de spitst'. Ook op die stek kon
Japik zj.jn draai niet vinden, zodat
hij jarenlang a1s rechtsback door het
voetballeven ging.
In 1976 verhuisde hij naar Damwoude.
Verrekte kniebanden maakten Japik het
voetballen onmogelijk, daarom ging hij
fluiten. Net als bij het voetballen
heeft hij daar een hoop 1o1 aan beleefd,
ook a1 maakte hij ook daar zijn minder
plezierige momenten mee. Bij een B-
juniorenwedstrijd uerd hij achterna
gezeten door het publiek. rtDat waren
verschrikkelijke fanatieke ouders die
zich gingen bemoeien met de spelers.

Restaurant
Yiool"

NU met gaellig overdekt tenos
aan de Strondweg te Buren.
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Toen ging ik me met de ouders bemoej_en
en heb zo nog een spannend kwartiertje
beleefdtr
Toch 1ag Japik zijn voorlÍefde bij de
jeugd. Nadat zijn talenten als schei-
dsrechter waren ontdekt bij een r,red-
strijd tussen de A-jeugd van Broekster
Boys en SC Leeuwarden werd hij ge-
vraagd voor het seniorenvoetbal, maar
de mentaliteit van de mannen deed
Japik al gauw terugkeren naar de jon-
kies. Tussentijds probeerde Japik het
zelf nog eens als bedrijfsvoetballer
voor de ABN. Hij was zelfs een jaar
topscorer, maar moest na een botsing
zes weken in het gips.
Japik stopte met fluiÈen Loen l{i11em
in 1983 ging voetballen. Japik werd
leider bij de F-jes van De hlàlden,
een vereniging die hij omschrijft a1s
een gemoedelijke en vrj.endelijke club.
Ook bij de jeugd van Geel Wit had
Japi-k zíjn draai a1 gauw gevonden.
t'Geel Wit is voor mij de zaterdag-
ochtend. 0p zondag kwam ik niet op
het veld. Toen ik werd gevraagd voor
het bestuur had ik nog nooit een wed-
strijd van het eerste gezien. Nu mis
ik het als het eerste niet thuis
speelÈtt.
Het woord bestuur is geva11en. Achter-
af zegt hij dat hij eigenlijk geen
ja had moeten zeggen toen Meinte Bont-
huis hem voor dit baantje vroeg.
"Het was niet zoveel werktt, had Meinte
Japik verteld. hlilman bleef ook elf-
talleider en die dubbelfunctie was
hem een beetje teveel. "Vrijdagsavonds
moest je al1es regelen, zaterdags was
je met de jeugd op stap en zondags
moest je ook weer acte de presence
geven. Japik nam het wedstrijdsecre-
tariaat van Bart. Molenaar over. ttDat

was een redelijke klus. De contacten
met Van der Weij (busjesverhuur,(}Í)
waren we1 eens moei.zaam. Hij wilde
altijd lreten L/aar h/e heen moesten.
AIs het te dichtbij was had hij hoe-
genaamd geen busjes. Meer dan eens
belde hij vrijdagsavonds op om dat
te vertel-lentt.
Japik g uiteindelijk het leider-
schap er dan, maar deed dat met pijn
in het hart. Een jaar geleden draaide
hij de zaken om: Japik verliet het
bestuur en werd leider van de Crs.
Hij voorspelt nu al dat hij deze fun-
ctie in hlierden weer op zích za1- nemen.

0f dat nu bij de E'tjes of de B'tjes
is maakt hem niet uit.
Een van de mooiste jaren voor Japik
was het seizoen waarin de Cts van Geel
[{it samen speelden met die van Amelan-
dia. ttDe samenrserking met Hendrikus
IJnsen was perfect'r. hlat hem opviel
was dat bij Amelandia geen discipline
heerste. Spelers kwamen te laat of
bleven zonder afzeggen weg van het
Èrainen. Japik vond het leuk dat de
kinderen hem bij de voornaam noemden.
Blj de ouders bespeurde hij rnenige
schroom. Zij noemden hem eerbiedr+aar-
dig bij de achternaam. Dat was zelfs
in de bestuursvergaderingen van Geel
Idit het geval. ttïk heb daar meermalen
meÈen meedelen dat ik een voornaan
had die gebruikt. nocht wordentt.
trlilnan heeft iespect voor heÈ be-
gtuur, dat volgens hen tteen gj.gantische
hoop werk heeft verzettt. Toch neemt
hij heÈ Dirk Kooiker kwalijk dat hij
niet de consequenÈies heeft getrokken
uit een noÈie die ttin de hele kleine
uurtjes op legale wijzett door de
meerderheid van heÈ bestuur is aange-
noEen. Dat was na afloop van het l{ad-
dentoernooi. t'LIe vonden het ongepast
dat de voorzitter toen andere priori-
teiten had dan het vertegenwoordigen
van de vereniging'r, grapt Japik.
Een gebeurtenis hraaraan hij zich wel
serieus heeft geËrgerd nas het inter-
viev voor de LOA Èer gelegenheid van
het karnpioenschap van het tweede elf-
tal. Desondanks blijft Geel hlit bij
JapÍk in de herinnering als een fijne
c1ub. nAlles draait ou de vrijwil-
ligers. Ik za1 Geel l{it en Aneland
nissen. Na negen jaar ben ik zonder
gevoel van emotie uit Damwoude ver-
trokken, na zes jaar Ameland vertrek
ik met een brok in de keel, en Geel
Wit is daar een deel van. Het was
lndertiJd een grote stap naar Aneland.
fk kende het eiland niet, bovendien
ging ik over van de ABN naar de Rabo-
bank. Maar Ín no-time had ik het ge-
yoel hier thuis en geaccepteerd te
zijn. ïk werd hier rondgeleid door
ene (etelzrarrs. Hij zei tegen me:
eilander kun je worden, maar Anelander
r^rord je nooittt.

Koos Molenaar.
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Vierde klasse A (KNVB)

Trynwalden
Geel líÍt
DTD
}.IZS

de tr{alden
CAB
l{arga
Irnsum
Blauwhuis
Dronrij p
SC Terschelling r89

GAVC

Reserve Hoofdklasse FVB

Harkema Opeinde 2
Cambuur-Leeuwarden 3
DTD 2

SV Friso 2

SC Joure 2

Zwaagwesteinde 2
Olyphia 2
Geel h/it 2

Heerenveen 3
Friesland 2
Drachten 3
MKV ,29 

2,

Reserve tweede klasse B FVB

Black Boys 2
CAB 2
Sint Annaparochie 2

Trynwalden 2
Friesland 3
Dronrijp 2
LSC 1890 4
Rood Geel 3
Geel LIit 3
Drachten 4

Vierde klasse G FVB

Geel idi' 4

Stiens 4
Sint Annaparochie 4
DTD 5
LAC Frisia B

t4KV | 29 5

l
72-17
12-L6
12-15
12-74
1 1-13
10-11
11-11
11-i 1

12-lO
10- 8
tL- 7
12- 3

13-19
72-16
13-16
11-14
L2-14
13-14
13-14
11-13
72- I
11- I
10- 3
71- 2

8-14
8-12
7-8
7-4
8-0

nj 1991

10-17
10-15
10-13
10- 8
10- 6
10- 1

1991

9-L6
9-16
8-B
7-6
7-2

r0- 2

1991

9-18
10-13
9-12

10- 7
10- 5
10- 3

1991

9-16
7-10

10- 9
7-7
9-7

i0- 3

I

)

I

:

STANDEN JUNIOREN

_.i""ior", n gtoep Z nj L99l

MKV 29
VÏOD
Geel ldit
Ropta Boys
Be Quick D 4

Junioren C derde klas C

Geel h/i-t
Ternaard
Lwd. Zwaluwen 2

FC Birdaard
l,lardy
LAC Frisia 2

Pupillen D klas 415 nj

CSL
Trynwalden
Geel lrtit
Blij a
Marrum
Rij perkerk

Pupillen lE klas 509 nj

Geel tJit
VIOD
VCR

Dokkum
Trynwalden
de l,Jalden

Pupillen 2E klas 549 nj

VCR 2
VIOD 2
Be Quick D 3
Geel Wit 2

Buitenpost 2

SC Veenwouden 2

11-19
LO-T2
10-11
10-1i
8-10
9-10
9-10
9-5

10- 4
B-2

1991

10-18
10-17
10-10
10- 8
9-5
9-0

{

naj aar
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wistu..... */6
dat op 4 december Marrit

boren.
ge-

dat ziS een dochter is van

M&M (meinte en magda)

dat lli j M&M daarom harteli j ke

feliciteren.
dat de KERSTBAL weer door Ben' de Kruij f wordt aangeboden
dat je mag aannemen dat dat

SUPER is
dat hij bijna hofleverancier is.
dat J van 0 de stuwende kracht

achter het kerstÈoernooi is
dat in de bestuurskamer elke

vrij dagavond aanvullend yerk
wordt verricht

dat dit ten goede komt van de
e1fta1len

dat er echter vele andere zaken
wordt gesproken

dat Den Haag daar niks bÍj is
dat ze bijna rijp voor Maastricht

zíjn.
dat J Ían 0 (ja hij hreer) Sg pnt

haalde op de scheidscursus.
dat Koos M. (bez.vd GtIkr) zelfs

in zíjn vakantie de Ghl krant
nog bij u brengt

dat hij op zo'n manier wel heel
snel boven de grÍ-jze midden-
moot uitstij gt.

i\S

DE (KERST)BAL rS ROND
Heden geen trai-ning wegens Kerstnacht.

Deze voor een hartstochteliSk voetbal-
ler als 0ege weinig opbeurende tekst
stond te lezen op een slordig afge-
scheurd stuk grijs karton dat met en-
kele punaises op het houten hek van
het trainingsveld bevestigd was.
0ege zuchtte geërgerd. Hij kon zich
er maar niet bij neerleggen dat zijn
nedespelers van het achtste elftal zo
weinig prestatiegericht waren. Ze had-
den een selectie van maar liefst 23
man, maar je mocht elke zondag weer
b1íj zijn als je 11 spelers bi.j elkaar
kon krijgen om een wedstrijd te spelen.
Bij uitwedstrijden lukte dat haast
nooit en dan hoefde je ook niet te
proberen een speler t,e lenen van een
ander elftal. Op de training versche-
nen nooiL meer dan een man of 6, waar-
van er neteen a1 een stuk of 4 be-
gonnen te zeuren orD maar een partijtje
Ëe doen. Dat gebeurde dan ook meestal,
want de Èrainer die tevens als elftal-
begeleider, grens- of scheidsrechter
en chauffeur fungeerde wilde vooral
nienand tegen de haren in strijken en
een partijtje was voor hem wel zo ge-
makkelijk. Daar kon je zo nu en dan
nog een sigaret bij opsteken. Vaak
kwam het zelfs niet eens tot een par-
tijtje, want de Lrainer greep elke
smoes aan om de training af te ge-
lasten: verjaardag van vrouw en kin-
deren, broers, zustersraangetrouwde
familÍe, voetbal op de t.v., vergade-
ring van de geitenfokvereniging en ga
zo maar door. Geen wonder dat het
achtste met 3 punten uit 12 wedstrijden
onderaan bungelde in de vierde klas
van de afdeling.
Dat er nu vanl,ege Kerstnacht geen
trai.ning was, beoordeelde Oege als het
zoveelste staaltje van l-amlendigheid.
De training was nota bene van zeven
tot acht en de nachtmis begon pas om
e1f uur. Het zou hem verbazen a1s er
van de hele selectÍe van 23 man 3 in
de nachtmi-s zaten. Zulke vrone broe-
ders r+aren het zeker ni.et.
Hij moest maar weer naar huis gaan.
Er kwam toch geen sterveling. Eigen-
lijk was het Èe gek dat je zo van an-
deren afhankelijk was. A1s je nou
marathonloperr schaatser of zwenrmer
was had je voor de trainÍng tenminste
geen mens nodig. Maar Oege was nou
eenmaal niet zorn eigenheimer dÍe een
paar keer in de week urenlang in zijn
eentje kon trainen.

rcE
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Hoewel, een eigenheimer was hij eÍgen-
lijk wel, daardoor lsas hij nam*lijk in
het achtste e1fta1 van Prutwerd, terecht
gekomen. Toen hij achttien was ryaren
alle trainers, spelers en supporters
van de club het er roerend over eens
dat 0ege een groLe toekomst als ceqtrum-
spits tegemoet ging. Vanuit de A-juni-
oren kreeg hij onmiddeilijk een basis-
plaats in het eerste elftal daL toen
nog in de hoofdklasse van de K.N.V.B.
speelde. Maar a1 gauw was de ellende
begonnen: de Lrainer was er een met een
A-diploma en die had zijn ideeën over
voetbal regelrecht uit het cursusboek
dat geschreven was door de bondscoach.
Het kwam erop neer dat elke voetballer
beschouwd werd a1s een radertje in een
machine en die machine was het elftal
dat mits alles volgens plan verliep,
doelpunten produceerde zoals een pons-
machine gaatjes. Oege bleek een ras-
echte individualist bij wie nog nooit
spontaan de gedachte opgekomen was een
bal aan een medespeler af te geven.
Hij had geen enkele aanleg voor rader-
tje in welke machine dan ook. Hij be-
landde al na een paar wedstrijden op
de bank, ook al hraren vriend en vijand
verrukt over zijn staaltjes van bal-
vaardigheid en zijn flitsende schijn-
bewegÍngen. Na een halve competitie had
hij uit pure balorÍgheid zijn plaats in
de selectie beschikbaar gesteld en hlas
in het derde gaan spelen. Maar ook daar
accepteerdè men op den duur zijn steeds
egocentrÍscher speelwijze niet en zo
was hij via het vierde, vijfde, zesde
en zevende elftal uiteindelijk in het
achtste beland, waar ze hem wel moesten
accepteren, ondat ze anders helemaal
nooit volledig binnen de lijnen zouden
komen. Een bal aan een medespelers af-
geven had hij al jaren ni-et meer gedaan
op grond van de overweging dat voetbal-
1en een kunst is en een kunstenaar laat
zijn schepping nou eenmaal nÍeÈ door een
dilettant verprutsen.
Het besef een eigenheÍmer te zijn deed
hem afzien van zijn voornemen naar huis
terug te gaan. Hij pakte de sleutel van
de spijkr aan de achterkant van het
ballenhok, ging naar binnen, deed de
trainingsverlichting aan en kwam met
een oefenbal en enkele pylonen weer naar
buiten.
Hij plaatste de pylonen in een zígzag-
rij in de lengte van het oefenveld en
begon met een serie drÍbbels dÍe te1-
kens afgerond werden met een keihard

_ schot op het doel.

Kard. dc Jorryweg I,I.{es (Am.)
Tebfon 05191 - 2345

RsF ,yuildervarïkrt
voor al uw rÉ

teveas verzorgíng gratrr*e*en
en taretí.ee

Pavïljosn

berls, osd.boíBtràdbeË i5 bíerz
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Naarmate zijn lichaam op tempera-
tuur kwam en zijn spieren losser
werden, voerde Oege de dribbels snel-
ler uit en verhrerkte hij er meer
schijnbewegingen en balgoochelkunstjes
in. Hij wipte de bal van de grond in
vol1e ren op zijn knie, op het hoofd,
maakte een hele draai om zijn as,
voerde schaarbewegingen uit. en ging
na verloop van tÍjd zo in zijn trai-
ningsarbeid op dat hÍj plaats en tijd
helemaal vergeten was.
Zo merkte hij helemaal niet dat lang-
zamerhand steeds meer wandelaars langs
het trainingsveld bleven staan, dat
ook enkele fietsers afstapten en dat
zelfs enkele automobilisten hun wagen
in de berm tot stilstand brachten, het
portierraampje onlaag draaiden en zijn
capriolen met de bal net stille be-
wondering gadesloegen. Op een gegeven
ogenblik, Oege was a1 bijna drÍe kr*ar-
tier bezig met zijn one-man-voetbal-
show en ondanks de overgave rdaaflnee
hij speelde begon hij de vernoeid-
heid te voelen, passeerde hij in één
verrukkelijke beweging 3 pylonen, gaf
een fraaie boogbal af, sprintte er op
vo11e snelheid achteraan, ving de bal
met heL hoofd op en vuurde in dezelfde
beweging een volley af die als een
granaat onder de kruising insloeg.
Een klaterend applaus klonk op langs
de zijkant van het oefenveld. Oege
raakte een ogenblik de kluts kwijt,
rvaande zich in een volgepakt stadion
en rende met wijd opengesperde ogen
en gebald geheven vuisten in de rich-
ting van waar het applaus en zelfs
juichkreten opklonken. Enkele ent-
housi-aste toeschouwers klommen zelfs
over de afrastering en tilden Oege, Idie nog steeds niet tot de werkelíjk-/
heid was teruggekeerd op hun schoudeís.
En plotseling en volstrekt onverklar-
baar weerklonk in de donkere avon?
onder het licht. van de schijnwírper
het lied: Komt al1en tezanen onder
sterreblinken. 4
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Nog een aantal dagen en dan wordt
weer het tradÍtionele kerstzaalvoet-
baltoernooi gespeeld in de Slenk in
Nes.De senioren èpelen op 2e kerst-
dag en de junioren en pupillen oP

vrijdag 27 december .là i d gdagen zul-
1en aanvangen om 9.00 uur.De F-pup-
i11en spelen in de pauze van de se-
nioren.Deze wedstrijden beginnen om

11.30 uur.B{j de indeling van de te-
ams is het mogelljk dat spelers zijn
vergeten of niet mee kunnen doen.
Mocht dit het geval zijn dan gaarne
even kontakt opnemen met Jan van 0s
te1.2191.Mochten er teams zijn die
door het ui-tva11en van spelers met
mi-nder dan 5 personen komen te sLaan
dan houdE de wedstriid leiding het
recht voorbehouden om spelers over
te hevelen naar een andere ploeg om

een team met tekort aan spelers weer
compleet te maken.0m voor deze dag
weer deels uit de kosten te kom-
en is het inleggeld voor de senior-
en f 7.50 De junioren en pupÍllen
betalen uiteraard niets.

Indeling teams 2e

team 1

Francisco Metz
Richard Smid
George Molenaar
Arnold Molenaar
Ids Heerema
Douwe v/d Mey
Chris Brouwer

team 3

Jan Brouwer
Ronald Metz
Niels Oud
Anton Kiewied
Peter Oud
Koos l'i 'enaar

team 5

René de Jong
Patri-c Kiewied
Theo de Haan
Richard de Jong
Frans Kiewied
Gerlof Molenaar

kerstdag.
team 2

Andre de Jong
Maurice Kiewied
Pauli Kiewiet
Bart Molenaar
Johan Kiewiet
Pedro Kooiker

team 4

Henk Roemers
Arno Mol1
hlillem Molenaar
Jetze Nagtegaal
Wi1lem Westra
Ronnie Brouwer
Dorus Metz

team 6

Joop Smid
Frans Kooiker
Wilfried Beyaard
Robert Oud
Siegfried Kooiker
Frans ter Schure
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't VAN HEEGGREN huys
- galerie - brasserie - restaurant -

al euvboun-onèe rhouè-verbouy
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team 7

Frans Kienstra
Martin Kooiker
Mark Brouwer
Piet Kooiker
Hendrik Metz
Aaldert v/d trlal

l{edstrijd schema

Poule A

9.00 uur
9. 11

9.22
9.33
9.44
9.55

1

3
2
4
2
1

Learn B

Tonio Brouwer
HesseI Kiens.tra
Martin Oud
Andre Kooiker
l,t/i1lem Beyaard
Joop de Jong

senioren.

Poule B

10.10 uur
to.27
10.32
10.43
10.54
i1.05

14. 10
14.21
14.32
14.43
14.54
15.05

5-
7-
6-
8-
6-
trJ_

6
8
7

5
8
7

6-5
B-7
7-6
5-B
B-6
7-5

Winnaarsronde.

a_L

-4
-J
-1
-4
-3

fT
13.00 2 - |
13.11 t+ - 3
13.22 3 - 2
13.33 I - 4
13.44 4 - 2
13.55 3 _ 1

Verliezersronde .

15.30 A3
1s.41 A4
15.52 B4
16.03 83
76.14 84
16.25 A3

-84
_83
-A4
-A3
-83
-A4

Teams en Wedstrijd

AJAX

John Oud
Gert Jan Poog
Erik ter Schure
Maurice Metz
A11ard Oud

TWENTE

Prem Brouwer
Jacco Brouwer
Lars Brouwer
Bernard Brandenb.
Peter Oud

A.C. MILAAN

Martin Metz
Stephen ?

Jeroen Klewiet
Andre Tieman
David oud

16.40
16.51
77 .O2
17. 13
t7 .24
17.35

A1-82
A2_81
B2-A2
B1-A1
B2-81
A1_A2

in de

schema F-pupillen.
FEYENOORD

Martijn Beyaard
George l{ildervank
Rick de Jong
Jos Kiewiet
Ger Jan Spoelstra

P. S. V.

Harm Kooiker
Sybrand de Jong
Jos Beyaard
Wilrik Beyaard
William Beyaard

REAL MADRID

Paul Metz
Sander Kiewied
Mark Kiewiet
Peter Brandenb.
Casper Kruizinga

Standen en uitslagen hangen
hal.
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Na deze wedstrijdenreeks is direkt
de prljsuitrelkingan ons aankomend
talent.A11e spelers ontvangen een
leuke herinnering aan dit toernooi.

11.30 A. C. MTT,AAN

AJA,\
Th,ENTE
FEYENOORD

REAL MADR]D
P. S. V.
FEYENOORD

AJAX

t1.40
11.50
12 .00
12. 10
12.20
12. 30
12.40

Teams en wedstr{jd
pupillen vrtSdag 27

NEDERLAND

Ysbrand Smi-d
Friso Mosterman
Richard Veltman
Sip de Jong
Jaap..Kooiker
Daniel Brouwer
Dirk Tieman

ENGELAND

Colin Ytsma
Sander Metz
Theodoor de
Stefan Edes
William de
Leo Kiewied

Jong

Jong

Robin Zuiderwijk

BELGIE

René Kiewied
Paul v/d Wal
Herman ter Schure
Peter Boelens
Frank Beyaard
Dely Boelens

REAI, MADRID
FEYENOORD
DQ\i

TI^/ENTE

A.C. MILAAN
AJAX
P. S. V.
ThIENTE

schema D-en E-
december.

NOORWEGEN

Dennis Bulté
Marco Kooiker
Arnold Kooiker
Anton Kiewiet
Pieter Kooiker
Arnold Brouwer
Edwin l,Jemer

DUTTSI,AND

Taryadi Boelens
Lex Kiewied
Thomas Bakema
Rick Töben
Hein Mosterman
Jan Kiewiet

BELGIE
DUITSLAND
NOORWEGEN

BELG]E
ENGELAND
DUÏTSLAND
BELGIE
ENGELAND
DUÏTSLAND
BELGIE
NOORWEGEN

ENGELAND
NEDERLAND
DUITSLAND
NEDERLAND
NOORWEGEN

NEDERLAND
NOORWEGEN

NEDERLAND

ENGELAND

nes
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13.30
13.40
13.50
14.00
14. 10
t4.20
14.30
t4.40
i4.50
15.00
i5.20
15.30
15. 40
15.50
16.00
16. 10
16.20
16.30
16.40
16. s0

NOORWEGEN

ENGELAND
NEDERLAND
DUITSLAND
NEDERLAND
NOOR\,JEGEN

NEDERLAND
NOORWEGEN

NEDBRLAND
ENGELAND
BELGIE
DUITSLAND
NNORWEGEN

I,. , GIE
ENGELAND
DU]TSLAND
BELGIE
ENGELAND
DU]TSLAND

BELG]E
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Teams en wedstrijdschema B-en C_junioren vrijdag 27 december.

CAMBUUR

Vincent de Jong
Richard Kooiker
Jan Dirk Oud
Boudew{jn Bakema
Pasqulnel Kolk

HAARLEM

Dennis Ytsma
Timo Beyaard
Eddy Poog
EdwÍn Brouwer
Martijn Boelens
Reinder 0terdoom

9.OO CAMBUUR

9.13 HAARLEM
9.26 HEERENVEEN
9.39 TELSTAR
9.52 HEERENVEEN

10.05 CA}tsUUR
10.30 HEERENVEEN
10.43 TELSTAR
10.56 HAARLEM
11 .09 CAMBI]UR
11.22 TELSTAR
11.35 HAARLEM

HEERENVEEN

Johan Bekius
Peter Brouwer
Maurice Pljpers
Wessel Edes
Floris 0ud
Mardik de hlind
TELSTAR

Stefan Kienstra
MÍchel KiewÍed
Slprian de Jong
Robert Kienstra
René Westra

HEERENVEEN
TELSTAR
HAARLEM
CA},IBUUR
TELSTAR
HAARLEM
CAMBUUR

HAARLEM
HEERENVEEN
TELSTAR
HEERENVEEN
CA}"íBUUR

SPELREGELS ZAALVOETBAL.

1.Er wordt gespeeld met een bal maat
4(pupil1en maar 3)
2 Leiding:scheidsrechter + secr.tUd_
waarnemer.De beslissingen van de
scheidsrechters ziin bindend.Hierte_
gen kan niet geprotesteerd worden.
Mocht dit toch gebeuren dan kan de
persoon bestraft worden.Met a1s
zwaarste maatregel uitsluiting vanhet toernooÍ.
3 Speeltijd:senioren 10 min.per wed_
strijd.B-en C-junioren 12 min.D_en E_
pup. 10 min.F-pup.9 min.
4. Spelen ba1: spelers normaal , keepers,
al1een in het doelgebied met de hand.Bulten het doelgebied: strafschop ofvrije rrap(in het srrafschopgebiàd:
strafschop)buiten : vrije tr.plKu"pu,
mag nooit uiL de hand uítEruppenlui-t_
gooien).
5 Thuisclub trapt af en staat aan de
zuídzíjd,e van de sporthal.
6 Ba1 in/uit:In:na beginsignaal;uit:



na f 1ui tsignaal -over doel-of zijlijn
bal teqen plafr.rnci of na fluiLsignaal
scheldsrecher.
7 Doelpunt:als de ba1 geheel het
doelvlak 1s gepasseerd.Direkt uit
a1le vrÍje trappen,behalve íntrap"
vanaf het hele speelveld mag gedoel-
punt worden.
B Intrap:ba1 op zijlljn waar h{j is uir-
gegaan.Hoeft niet stil te lÍggen.Niet
rechtstreeks in doel(doe1ro1 of hoek-
schop).8a1 mag rechtstreeks over de
middenlijn.
9 Doelworp:onderhands inwerpen door
keeper.Bal moet rechtstreeks buiten
doelgebied.Bal niet rechtsrteeks
over middenlijn.Tegenstanders buiten
doelgebÍed.Fout:vrije rrap door teg-
enpart| vanaf stippellijn.Bal gevang-
en door doelverdediger:inwerpen mag
ook bovenhands(niet trappen).Bij het
rondspelen of terugspelen op de
doelman mag deze de balpas in zijn
handen nemen nadat de bal door een
tegenstander is aangeraakt.trrlanneer
de bal uit het spel is geh/eest mag
de doelman de balook weer in zijn
handen nemen.
10 Vrlje schop:nemen op plaats van
overtreding.Bal hoeft niet stil te
liggen.Bal tegen plafond,vrije trap
vanaf de plaats waar de bal werd ge-
speeld,niet waar plafond werd geraakt
11 Strafschop:Nemen vanaf strafschop-
punt.Keeper op doelllfn.Aanloop vanaf
strafschopgebiedlijn.Alle andere spe-
lers buiten het strafschopgebied.
12 Scheidsrechtersbal: bij vergissing
scheidsrechter of gelijkrijdige over-
treding.Bal moet eerst vloer raken.
13 0vertredingen:lichamelijk konrakt,
bal tegen plafond, ruw/gevaarlijk spe1,
hands, sliding, protesteren, geen af-
stand blj spelhervatting,bal wegtrap-
pen na fluit signaal.Blj deze over-
tredrngen 2 min.straftud.B{j herha-
ling definitief eruit.
14 Alle spelhervattingen dienen bín-
nen 3 seconden plaats te vinden.
Mochten er nog vragen z{jn
regels dan kan met altUd
de wedstrijdleiding.
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De uin r. :rstop voor de senioren
loopt tot 17 januarí L9g2
Voor de j unioren duurt het langer
n1. tot 29 februari lg9T.
Het damesvoetbal begint dan ook.
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