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fn de vierde klasse A zijn de kaarten
geschud en kunnen rvlj ons opmaken voor
een spannende ei-ndfase van de competitie
En dat het nog zo spannend is hebben
wij ook aan onszelf t.e danken.
Vler weken geleden verdedigden wij onze
drl-e punten voorsprong thuis tegen de
ploeg uit de Knipe, Reartr Swart, onze
riaarste beiager.
Voor de rust hielden we nog gelijke tred
Ínet die jongens, gingen toch met een
achterstand thee drinken en na de rustlieten we de wedstrijd 1open.
Een heel duur 1-4 yerlies.
En ledereen kon zien dat Read Swart een
goede pJ-oeg is, dle in de derde periode
niet veel steken meer za1 iaten va11en.
Die week_daarop kornt De Wàlden hier op
bezoek. Een ploeg dle na de eerste periode-
titel niet veel punten meer heeft gàhaald.
De wàldpykje blonken tegen ons ook nieruit door hun yoetbal, we1 door schelden,
theatrale valpartijen e.d"
Hij waren sterker maar de wedstri3d werdpas na rust beslist. Zij m-isten de kansop 1-1, liij niet die voor 2*0.
En in een rommelÍge slotfase werd hetzelfs nog 4-0, een verdiende o.rerwinning.

Het paasweekeinde werd gebruikt yoor
een dubbel Ínhaalprogrartrma om het aantal
gespeelde wedstrijden voor a1le ploegen
weer geli"jk Le l-aten zijn.
Wij moesten paasmaandag naar Dronrijp.
De eerste helft tegen de harde wind inlieten we.die ;iongens een beetje uit_razen. Na'rust hadden we ze coópleetin de pan moeten hakken maar sciroten
i+ie er maar 2 in. Een fijne 0_7 of 0_g
was natuurlljk een mooi-e opsteker ge_
weest, maar 0-2 r+as ook genoeg.

En dan zondag 7 april 1991 " Uit naar
Trynlrà1den uit 0enkerk. Een van onzedrie achtervolgers. Theoretisctr kondenwij nog een keertje gel-ijk spelen
maar eigenlijk moesten we aXl-ebei ge_
iroon winnen.
?'rynlrà1den speelde vo":r de overwinning
en 1Íeten ons counteren.
Iets wat r+ij eigenlijk weÏ- l-euk vinden.
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De wedstrijd lieP
a1s was gePland "

De gevaarlijkste
en Edward benutte

We staan er goed
niets beslist dus
en toeverlaat bij
laatste loodjes"

dan eigenlljk ook zo

kansen waren voor ons

er één vlak voor de

voor maar er is nog
kom en wees onze sLeun
de altijd weer zware

Henk Roemers"

CEI}ImS - Í}IDISCE RESTÀURANT

Nes - Aneland'

,, AZ

r*,H
rust.
En terwij 1 wij rustig thee dronken leek
tua uf"o-f hun kleedkamer afgebroken werd"

i"-4" tweede helft hetzelfde spelbeeld
en nadat Jan er 0-2 van had gemaakt was

het ei-genlijk gebeurd'
Trynwà1den stuurde a11es naar Yoren' wij
bllven scherp uiLvallen' Maar de stand

bleef zoal.s hij was.
Een terechte maar tevens zeer belangrijke
overwinning.
Tijd om even op adem te komen is er echter
,,iËt " Read Swart en Emmeloord wonnen ook

gehroon en blijven op 1 resp' 2^punten'
önderaan geldt hetzelfde voor Sparta'
Warga en Blauwhuis.
Terlchelling en CAB zijn iets los maar

zeker nog niet vrij van zorgen'
fn jrri"a-in die onderste regionen vinden

!Íij en Read Swart onze laatsÈe tegen-
standers "

De top drie moeten blíjven winnen om

kampioen te worden terwij 1 onderin e1k

puntje op een goudschaaltje gewogen

gaat worden.
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'k Het ophalen van het oud papier zal

voortaan op de laats_te zaterdag van
de maand gebeuren. De inwoners van
Buren hebben dit inrníddels aI ver-
nomen d.m.v, een circulalre. Het
schema van ophalen zoals dat in het
Bewaarnummer staat is gewijzigd.
Hrer volgt het nieuwe:

Zaterdag 27 apríL
Zaterdag 25 mei
ZaLerdag 29 -juni
Zaterdag 27 lul. :.

ZaLerdag 31 augustus

GW1
§n2
GWA
GW3
GW2

Graag t s morgens voor 10 uur aan de
weg zetten. Het ophalen vÍndt plaats
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Het kan gebeuren dat in de zomermaan-
den een paar keer extra geladen
wordt. De elfta11en zu11en daarvoor
benaderd worden en we rekenen erop
dat dit dan ook gebeurd.

De renovatie van onze kleedkamers is
voltooid en het resultaat, vooral
dat van box 3 en 4, rag er volgens
ons wezen. 0p de eerste plaats wi1-
1en we de vrijwilligers die hieraan
mee geholpen hebben hartelijk bedan-
ken. Klasse !

0p de tweede piaats w111en we aan a1
cJnze voetballers vragen om ze nu ook
netjes en schoon te houden. Dit be-
tekent voor de jeugd dat de leiders
een oogje in het zeil houden. Buiten
de k1eedkamËrs hebben we speciale
borstels aangeschaft om de schoenen
schoon te inaken. Gebn:ik deze dan
ook en niec de muren binnen en bui-
ten. Verder dienen de leiders van
alle eif- en zeventallen erop toe
te zien dat de kleedkamers van de
tegenst"anders schoon worden ge-
maakt.

Voor het .rolBend seizoen '91-'92
zijn de grote trijnen alweer uitge-
zer L"a.v. de elftalindeling en
leiders. We hopen in het mei num-
mer de definitieve plannen bekend
te maken.
Leden die zich wi11en afmelden
dienen dit VOOft 1 juni te doen.
Het. liefsr schrif,relljk blj de
secretaris: Koos Molenaar.

*ó-

a



0p zaterdag B juni is er een
VRIJWILLIGERSAVOND
voor a1 onze vriiwilligers van het
afgelopen seizaàn. Eei iea"i klitrgt
nog een persoonlijke uitnodiging,
maar ....noteer deze datum alvast.

Het bestuur.

Ideeön uit de fDEEEN-bus:

-hometrainers langs de 1{jn(om je warm
te fietsen op koude zondagen)

-cheerleaders, voor morele steun.
-tribune met verwarmde zitplaats en
VIP plaatsen voor 't{ó en pó.

-mascotte voor e1k team.
-sfeerverlichting voor blj een Gw
coctail party.

-massagegelegenheid voor verstufde
supporters.

-grondverwarming J

-psychiatrische hulpgroep voor gede-
primeerde spelers.
-een groter doel voor de tegenpartij.
-bedankt nog voor het slot op de bus"
-Piet Metz voor vaste dienst Ín de
kantine.

-lange regenjas en zonnebril voor
leider/trainer Joop.

-Dommelsch bier ín de kantine-
-nogmaals eer verzoek voor fluit
glazen.

-nogmaals shag verkoop terug.

NOOT: WE ZULLEN DE IDEEEN I'{EENE}ïEN
EN IN DE GROEP GOOIEN.

Kard. de Jorgveg I, Nes (Am. l
Teleíon 05191 2345

frJsrr 
*

&uPs
ln,twv.
6Aï

NES OP AMELAND
TEL. 0519Í-2296

nstallatiebedrijf doe-het zelf zaak

pavïljoen

bcr{os oud.boresi,ltrdelee gi barprz

BouweEDR'JF 
rrt&í Ë f,de s. tr a n k rr

teveas verzorg{.ag grr.fr*exken
en taratiee

NES-À1E *eTa2117 - 2
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AIs hel om verzekeren, hypotheken en Íinoncieringen goot

T.Tóben
W.Wesselpad 1 tel.29BB
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ÉTEUDEND f€rV c2NDgR
&* €etesé boys Et

Zaterdagochtend 23 maart stonden 9
E*pupi11en op heÈ bijveld aan de
Noordwal te popelen om tegen Friese
Boys E 1 de beide punten te pakken.
ilat het een zware klus zou worden
beseften de jongens van leiders
Toon Metz en Frans Kíewied t.erdege.
P*pta1k was dan ook niet nodlg,
ffiaar een bemoedigende schouderklop
cf opmerking deed zichtbaar goed.
.{1 dadelijk na de afrrap bleek dar
de jochies uit Driesurn gekornen
warrn om doelpunten te maken.
Ze parkeerden hun cent.rumspits, een
kiein, tonrond manneke, vlak voor
hel doel van Richard Veltman. Dat
kan in het pupillenvoetbal, want de
buitenspelregel is daar niet yan
t-oepassing. Zo?n tactiek komt na-
tuurJ-ijk de aantrekkelijkheid van
iret spel niet ten goede en er is al
helemaal geen sprake van dat pu-
pillen hi-ervan iets leren waL hun
onÈwikkeling a1s voetballer be,ror-
t3erL, maar blijkbaar zijn de punten
yoor hun leiders heilig.
Gezegd moet worden dat de Friese
Boys wat beter combineerden en
oïer vat meer balvaardigheid be-
schikten. Ze zetten de verdediging van
onze jongens behoorlijk onder druk,
maar voorlopig wist Richard met de
schoten we1 raad. Sip de Jong en
Paul van der Wa1 zaten de tegenstanders
fe1 op de huid en Er"win Oud rrerzette
veel werk op het middenveld. Aan-
vallend lukte er in de eerste 10
nninuten nog nÍet vee1, a1 probeerden
Lex Klewied en Theodoor de Jong hun
LÉgenstanders op snelheid af té
troeyen.
Na ongeveer 10 minuten leek Geel Wit
de bakens Ee gaan verzeLten: doordat
Sytze Wilman en ThoÉas Bakema op het
rnidrienveld meer in liet spel betrokken
werden, lukEe het aanvalsspel van
rie Friese Boys rriet Íneer zo goed en
Geetr ldit kon o,a. via Sander Metz
zelfs een enkele keer gevaarlijk
iEorden. Maar juist toen wietrp àe
mogal fanËasieloze taktiek van de

DRAN KE N H,AND E, L
annet uanzaetanLstal íon

Eltlur,reewe.É A NES ÍÈL; QZ6,e

oI
-5-



gasÈen vruchten af: bij een lange trap
richting Geel tr{it-doel, yeranderde de
vlak voor Richard in buitenspel po-
sitie staande centrumspíts de ba1 van
richting en toen was Richard kansloos
(0-1). Geel Wit stond nog wat beduusd
te kijken en daarvan maakte de tegen-
stander, die oyer een paar spelers
met een flinke trap in de benen be-
schikte, gebruik. Een hard schot in
de benedenhoek stuiterde vlak yoor de
grijpgrage handen van Richard en het
was 0-2. (ort voor rust rserd het zelfs
0-3, doordat de Driesumers sleeds meer
zelfvertrour/en kregen en Geel l{ít het
overzicht r,ral kwij t raakLe.
Na rust 1íeten de Geel*I{ítten merken
dat ze zich nog niet gewonnen gaven
en ze gingen energiek in de aanval,
maar verwaarloosden daardoor de ver-
dedigíng we1 eens. Dat leverde
Friese Boys het vierde doelpunt op,
maar daL werd natuurlijk een beetje
a1 Le gek" 0ndanks de nogal uitzicht-
loze achterstand goolde Geel Wit er
nog een schepje bovenop en nlet zonder
resultaat: Erwin Oud gaf een zuiyere
pass ad op Sander Metz en die nam
de ba1 ineens op de slof en schoot
hem onberelkbaar voor de doelverde-
diger in de uiterste hoek (1*4)"
Dat doelpunt was dik verdiend, want
er is tot de laatste minuut met voll-e
inzet gestreden en Friese Boys heeft
de overwinning zeker niet cadeau
gekregen.
Scheidsrechter Johan Metz leidde prima
en leverde met zljn zonnige humeur een
bijdrage aan de sportieve sfeer.

Frans H.

slrit e rri r^riinhandel

rles - àmelà tel 
' . QtrLA

onderlinge
Brandwaarborg Maatschapp4
'AMELAND' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied
Bi.y ons deelt u mee rn de wrnsr

Inlormeer vrijblijvend ol kom eens langs

Rrrl lan l)onraw,eg 1.1 \ES
tel 05191 2608
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*u?poerozs...
De competitie loopt op het einde. Voor
een tweetal elfta11en begint het te
spannen en wel in positieve zin"
Ju11ie weten allemaal welke e1fta1len
dlt zijn n1. ons eerste en tweede.

Allereerst ons tweede e1fta1. Gezien

de ranglljst hebben ze uit hun laatste
drie wedstrijden 2 punten nodig. Je

zou dus alvast aan een karnploensfeest

kunnen denken. Ult moeten ze nog tegen

Franeker 3 en Heerenveen 3, thuis nog

tegen Franeker 3. Succes, -jongens.

Ons eerste e1fta1 moet nog 3 wedstrij-
den spelen. Thuis tegen C.A.B. (a.s.
zondag), 28 april uit tegen Blauwhuis

en op 5 rnei thuis tegen Warga. Wat de

twee laatste concurrenten nog moeten

spelen volgt nu:

Read Swart: thuis Terschelling
ujtDronrijp en ldarga

Eruneloord : thuis C.A.B.

uÍt D.T.D. Trynwalden.
Het zu11en spannende weken worden en

voor de laatsLe uitwedstrijd naar
Blauwhuis zal er weer een FRAM bus

rijden. Hou hiervoor de kabelkrant in
de gaten of a"s. zondag al opgeven

brt Jan Kienstra. We zu11en di_e zondag

om 8"30 uur a1 vertrekken.

OP 2B APRIL
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Een kiein verslag van Ce voetbalwedstrij d
die op zondag 10 maart j.1. gespeeld werd
is zeker de moeite waard.
0p deze dag speelden namelijk het 1e
team tegen het 3e team van Geel l{it
Het stond van te yoren wei vast dat
het 1e dit dus 'teventjes" zou winnen...
Met d1t standpunt werd de ruedsirijd
begcnnen " De eerste helft was nlet
erg spectaculair. Zowel het le a1s het
3e hadtien een paar leuke kansjes, maar
deze bleven onbenut. peter Brouwer,
de keep--r van heE 3e, stopte werkelijk
a1le ba11en die naar zijn menlng te
dicht in de buurt van zijn goal
kwamen. trran mij kan hij rechtstreeks
naar hei 1e ! ! Want dat team kampt
regeimatig met onzekerheden rond hun
doel,
Na de rust werd de ontmoeting van
beide teams met r:echt een wedstriirJ.
Met een t-shirt dat hem
knieËn hing wist Robert Ouci vàor het
3e een punL te pakken.
Het 1e probeerde van a1le kanten
teÍug te komen. Zo had Jan Brouwer"
tot twee keer toe de kans om te
Seoren , ffraaT revergeefs. 41 wat h].j
raakre v;as de 1at, maar riat leverde
hem geet: Ëunten op.
Het toppurit van deze wedsÈr1jd was
een s[rafschop voor: het 1e genomen
door Gerard M*tz. Deze bleef echter
buiLen l:et bewuste doel, dankzij de
gouden ha;r,len van Peter, de keeper
van het 3e.
Toen was de yerrassing compieet. iiit
had rmmers r.iemand verwacht. De
stand bleef 1-0 in het voordeel yan
het sterk spelende 3e team.
Na nog eËn paar kansjes van belde
teams, werd de wedstrljd afgefloten
door Janc': van 0s , de scheidsrechter.
Daarmee kwam een einde aan deze
verrassende oef enwedstri.'-j d.
Tot zover dit verslag vanaf de
1ij ri

I{AÀND I'EI/ JUNI: OEFENEN !!!

GW 3 - Reiger Boys 5

GW F/D - Sporrlusr F/D

15.00 en 15.45 uur
GId B toernooi

GI{ 3 _ rt peeske 5

GW C toernooi l

Cor Wijnberg beker Ho11um l
GW B/C/D toernooi Damwoude

Gr/3 _s.v.A.7 
1

Waddentoernooi V1íe1and GIr

GI/ A/B * S. C .H' 44 A/B

19.00 en 17.00 uur
GW2 _v.v.A.K. I
GWB -KwiekB I
GL'/A -KwiekA 1

ieze dat alvast voor -jezelf ! ! !

0eFs,NPARr§-rse

9 mei

10 mei

10 mei

trO mei

11 mei

18 mei

18 mei

18 mei

20 mei

25 mei

25 mei

25 mei

tr juni

1 juni
8 juni
9 juni

Noteer

-8- *g-



6ra^rpeu (e-+-er)
GEEL I{TT i
GEEL WIT
READ SI,JART

EMI'MLOORD

D.T.D.
TRYNWALDEN

DE WALDEN

DRONRIJP
/a^D

TERSCHELLING
SPARTA ' 59
WARGA

BLATIWHUIS

GEEL WIT 2

79-28
19-27
19--27
19-22
19-2t
19-18
19-18
i9-15
19- 15
19- 13
19-\2
19-11

19-35
2A-32
77 -26
19-22
20-18
18-17
19-17
19- 15
79-14
77 -I2
18* 9
t7- 3

i 7-.3 i
1B-26
t8-24
1B-2i
iB-21
2A*2A
1B-i6
18-15
18-13
i9-1 i
17- 8

B_JLiNIOREN

V. V. T.
14""T.0.c.
GEEL i^/iT
G.S.V.V.
ROPTA BOYS
v. I .0. D.

Q-JUNIOREN

GEEL WIT
OirT,{E SYL
FRISIA 2

M.K. V . ',29
HOLhtsRD
WARDY

D-PUPILLEN

'T FEAN '58
TWIJZEL
KOLLTM
V. V.T.
GEEL WII
KOOTSTERTILLE

Ei-PUPILLEN

I'RIESE BOYS

AI{JIIM
GEEL 1,\i17

v. I .0. D.
ROPTA BOYS

',/. T.0.c.

E2-PUFILLEN

TRYN'I,{ALDEN 2
TERNÀARD 2
BE QUICK 2
TRYN1,{. BOYS 2
GEEL W]T 2
BUITENPOST 2

Deze standen voor
elf-, zeventallen
t/* 7 april

5-7
4-6
5-4
Z-J
4-3
4-t

de Geel Wit
zijn bijgewerkt

6-8
4-5
6-5
4-4
3-2
.)a
J_L

GEEL WIT 2
AKKRUM 2
FRA}IEKER 3
NICATOR 3
DE I^/ALDEN 2
HEERENVEEN
1,^/.z.s.3
JOURE 3
HARLINGEN 3
L.S.C.3
M"K"V" t29 3
HALLUM 2

GEEL WIT 3

6-12
5-8
5-6
5-6
6-0
5-0

5- 10
4-8
6-5
al.)-+
J_J
5-0

s-10
s-9
5-6
+-z
6-2
5-1

FRISIA 4
BLACK BOYS 2
TRYNWÀLDEN 2
ST " A}ÍNA 2
DRONRIJP 2
GEEL I^/IT 3
ROOD GEEL 3
L.S.C. 5
c.À.8.2
ZWAAGhESTEINDE 4
STIENS 3

GEEL W]T A

GEEL I,{]T
MILDA}í
R"E.S. 2
OLDEHOLTPADE
SURHUlSTERVEEN
READ SWART
DIO/OOSTERWOLDE
WARGA

HARLINGEN 2
ROBUR

DRÀCI{TEN 2
N]EUWflSCHOOT 2

I
i

I

5-10
4-6
5-6
5-6
5-6
6*6
(r

)-4
(a
J^ -)

)-z
5-1 g
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Van Sip de Jong (beter bekend als Sip
van Rèèn) wordt gezegd dat hij de op-
richter van Geel Wit is. ZeLf gunt hij
die eer aan Foppe Kiewiet.ttHi5 sei
teugen mi-j: we moete un klup hëwe.
Maar dan noe'st dou ut regele. Dus
ik naar pastoor Koelnan. Die kwam uut
ut suÍen fan ut làn in had deer speult.
Hij 1ei ne uut vat uË foetballen soa
al behelsde. Hij wou oans r,reI helpe" .
De oprichtingsvergadering had plaats
op 9 mei 1934 in het grote lokaa1 van
de openbare lagere school, nu hotel
De K1ok. Er werd een voorlopig besEuur
gevormd met Gerrit Boelens (fan Tjette
Gerben) als voorzitter, Barend ttBaaikett
Molenaar a1s penningmeester en Sip de
Jong als secretaris. Vgor zaver Sip het
zich kan herinneren bedacht Jan Oud
de naam Gee1 I,Iit.
Later beheerde Rikus Blom de penningen.
Met hem kon de Jong niet zo goed
overweg. Rikus verbood namelijk de
kinderen te spelen op het terrein
achter Piet Kooiker. ttMaar die knaapjes
ware hroest op ut foetballen. Ik zei:
de moeste se speule late, ok al trapten
ze telkens hun hósters stikkentt.
Achter "Piet Kooi" beschikte Geel Wit
over een stuk land van Sip ttfan t e kleitt
de Jong. Dat veld was echt,er te kort,
zodat het stuk land tot aan de achter-
deur van Piet Kooiker erbij moesL
worden gebruikt. Sip had a1s voorwaarde
gesÈeld dat zijn kalveren en paarden op
het land moesten weiden. Dat was een
ellende voor Geel I,/it. "Die peerden ver-
knoeiden de doëIen, se stondàn er teugen
an t.e rossen. En van de kàlvers kreegje de broekjes onder de stront. Deerom
had Geel Wit doe swatÈe broekjes. Ut
mós toch wat wits hèwe, en deerom kwam
er un bies op de sijkànt'r. Vandaar dat
in oude verslagen wordt gerepÈ over
GeeI Zwart in plaats van Geel !Jit.
Over deze periode lreet hij nog een leuk
voorval te vertellen. Langs de weg had
een wat oudere man a1 een tijdje de
verrichtingen op het veld gadegeslagen.
Toen hij het terrein op wilde moest
hij een dubbeltje entree betalen.
Dat wilde hij best, t'Maartt , zei hij ,

u'j ou moete me eerst fertelle wat dat
gefliech achter die ba1 betekent".
Geel Wir j-s yan oorsprong een katho-
lieke vereniging, a1 heeft Sip de Jong
nooit begrepen waarom dat ttkatholiektt
voor de naam moest. Hij houdt het op de
invloed van de pastoor, die tevens op-
trad als geestelijk adviseur, een func-
tie waarvan overigens nlet a1 teveel
moeL worclen voorgesteld. De pastoor
hielci altij d aan het einde van de ver-
gadering een opbeurend praatje, waarÍn
hij r:priep wat vaker naar de kerk te
gaan, pas na half tvraalf met voetballen
te beginnen en toch vooral sportief te
spelen.
Kcelman was dus een voetballiefhebber.
"Fan hem hèwe de spelregels leert. Hij
het bij oans niet foetbalt, maar kon ut
t-riijt late om even met in te trappen.
De Hollurners seiden dan: hij het de
gööden tientjes hreer in de buustt.
Koelman kon het slecht hebben dat
lf essumer kathol j-eken bij N. S . C . speel-
den. Kaalberg, zíjn opvolger, hield niet
van voetballen. Hij had liever dat er
niel op zondag werd gespeeld, en a1
helemaal niet tijdens de vasten.
DaL kon de Jong niet begrijpen: "Ik bin
riaar ?m toe gaan en hew rm froechen:
wat hèwe jou nou liöver, dat die kÍen-
dei-s in ut bos slentere of foetballe?
Toen sei i-e: ja, je hebt wel gelijk?'.
Voet.ballen op zaterdag was voor Geel
ttlit. trouwens onmogelijk. ttWe ware alle-
maal boereseuns en moeste de hannen ut
de mouwen steke. We mosse skapen hoöde
ïn skereot.
lii; was er dan ook mj-n over te spreken
iiat Geel WiL een keer op een zaterdag
msest spelen tegen N.S.C. Die ocht.end
kwam Epke van der Geest, de voorzitter
.ran I,I"S,C., bij Sip de Jong rnet het ver-
zoek de riredstrijd met een dag te ver-
vroegen. Sip weigerde, waar moest hij zo
gauw e1f spelers r+eghalen? Nadat Epke
bij Sip nu1 op rekest kreeg probeerde
L:ij zijn geluk bij Gerrit Boelens" Die
stennde in met de yerschuiving. Daarop
is Sip de Jong nog lang aangekeken. Hij
maakte immers deel uit van de elfta1-
e onmissie !

Dat was geen gemakkelijk baantje. Voor
de oorlog had Geel Wit teveel spelers
voor één etrfta1 en te weinlg voor twee
Leams. Dan moet je keuzes maken. Hoewel
*ok hij zelf graag mee had willen doen
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is het voor Sip de Jong bl_j één enkele
invalbeurt gebleven. Dat. was op de Bure
ijsbaan. ttuË waar dear drassig, dat
foetbalde slecht", herinnert hij zi..ch
er nog Yan.
Een handicap voor Sip was dat hij bril-
dragend was. Sportbrillen, laat st.aan
contacLlenzen, waren er nog níet. Sip
werd scheidsrechter, rfun baantje dat
niet amuseerd werdrr. "fk hef om die
reden un boekje besteld, want fan de
regels wist ik nikst', erkenl de Jong
volmondig. Dat r{as geen schande, want
op Ameland iverd immers nauwelijks ge-
voetbald, en de verrichtingen van het
Nederlands e1fta1, dat ook toen al naar
Rome ging, waren alleen yla de radio
te volgen.
In de oorl-og stond het voeLballen op een
laag pitje. 0fficÍeel bestond de club
niet rneer. Toch werd er nog we1 gespeeld.
0p een keer moest Geel l,/it in Hol1um
tegen H"V.V" spelen" Geel Wit had een
benzinebon voor de br:s nodig. Toenmalig
burgemeesEer Boudewijn Bakker zag de
noodzaak er niet van in om di-e bon re
verstrekken. Het waren immers sportieve
jongelui, diekonden we1 lopend. "Maar
dan bínne wij ófpeigerd as we dear àn-
komrne, yerweerde Sip. ttOch, j e hebt
gelij k'o , aritwoordde Bakker , v/aarna
Idagenaar de Burumers naar Hollum kon
vervoeren 

"In 1948 trsuwde Sip. Dat was tevens het
moment dat hij het voor Geel l,{it wat
kalmer aan ging doen" ttDe frou rnopperde,
ik waar altied op ut foetbalfeld. Doe
seí ik: ik skei dfr met uut. Ik förmde
ín mlen Íàntje ut bestuur" Doe ik de
saak overdroeg kwam ik 65 slnt tekó'tt'.
De Jong meent dar hlj bij zijn afscheid
niet veel vraarderlng heeft gehad voor
zijn werk. Dat kwam later bÍj het 50-jarig bestaan, toen hij r+erd uitgenodigd
voor de jubileumviering en een compli-
mentje kreeg van yoorzitter Dirk Kooiker"
fnmiddels lras zijn zoon Jan uitgegroeid
tot een verdienstelijk eerste elftal-
speler, nu ís hlj coach van het standaard-
tean dat zo verdienstelijk meedraaÍt in
de vierde klasse. Een kampioenschap zou
Sip mool rlnden, maar even belangrijk
voor hern zijn de prestatíes van zÍjn
kleinzoons Cypriaan en Theodoor. Beiden
houden zieh aanrid aan het advies dat opa
heeft meeg€geven: nj-et lukraak foetballe
maar plaatse.

Koos Molenaar
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Dp 2e Paasdag kwamen de mannen van
Geel Wit 2 het veld opdraven. We

iiicesten spelen tegen een bijelkaar
gezicht team Yan de tegenspeler
M"K"'/. 3" De ploegen trokken zich
niets yan het felt aan dat het
slecht weer was.
Geel Wit trok direct het spel naar
zich toe, líat resulteerde in een
dcelpunt van Theo de Haan, vlak
,rcor de rust. Na een donderende
speech van Jaap, de coach, gingen
de manrien met opgeheven hoofden
ten strijde. Met a1s gevolg
een snel doelpunt van Lli-tt Piet,
uaarna wij even snel een doelpunt
t€gÉii kregen. Hierna werden we pas
gced wakker " Na een goed uítgekiende
vrije trap uit het boek van Ome Kooi
volgde een doelpunt van Martj-n Oud.
Dic brachL de stand op 3-1 en toen
was het hek van de dam.
Fia een moole voorzet van invaller
F"cbert Oud kopte Mark zeer fraai
iir ", . 4-1. Vervolgens-Iïlte ook
ïlieo er één mooi in. Zeer snel
da.rrna pikte 'ude rat" (alÍas Smid)
.:ak zijn goaltje mee, 6-1 dus. En
,irisr but ncL least scoorde Mark
v:"a de bips van een tegenstander
7*1 err dat bleef de eindstand, waar-
na Jaap en de spelers met een gerust
hial:L 3en biertje in de kantine kon-
den autLigen op de overwlnning.
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Zaterd,ag 9 maart 1991 moesten we uit
tegen 1./.T"0"C. 0p de heenreis op de
boot was hec heel erg heet, maar de
t.erugreis viel we1 mee"
l{e moesten ongeveer 3 kwartÍer rijden.
Eindelijk waren wij er en we gi_ngen
ons omkleden. Het duurde nog een
tijdje voor we konden voetballen.
Toen zij ook op het veld waren konden
we begi-nnen. fn het begin gÍng het
niet zo goed, maar toen krvam Theodoor
in het veld. Hij kreeg zfn eerste
beste bal en scoorde. Dat was 1-0.
Toen was het rust. Na de rust ging
het een stuk makkelijker. Na ongeveer
5 minuten kreeg ik de ba1 en scoorde
2-0. Ze trapten af en gelijk hadden
we weer de ba1 en Sander scoorde 3-0.
Vlak daarna gingen wij in de aanval
en scoorde ik nog een doelpunt.
Daarna scoorde Paul Gullit van der
Wa1 en was het 5-0.
Ondanks een geblesseerde pink heb ik
toch een mooie wedstrijd gespeeld
en moest ik 5 minuten voor tijd
wisselen.
Daarna zijn we naar Lauwersoog gegaan
en zagen daar twee zwanen en hebben
daar ook patat gegeten.

geschreven door tex

Geel ldit moest op 16 maart t,egen
Ropta Boys. Ropta Boys die was
erg sÈerk en in de vÍjfde mínuut
was hret een corner voor Ropta
Boys.
De corner was genomen en de ba1
schoot via Siet.se in eigen doel
0-1 dus"
In de tweede helft kwam er een
pegel van ltrerman en een doelpunt,
1-1 dus"

Het verslag h/as van
Herman ter Schure
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De Oude School
aan de Rix[ v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)

PASFOTO'S
DIREKT KTAAR

Zaterd.ag 30 maart noesten we tegen Anjun'
HeL was weer een baalwedstrijd.
In de eerste helft ging het niet zo
goed. Sietse lirou ueer naar de keeper
schoppen. Richard pakte hem, maar hij
gleeà uit zijn handen en gleed door
zijn benen.
Dus eigen goa1. De Lweede helft ging
het beter, Wii sPeelden goed. hlij
moesten er voor vechten. Maar het
wou niet. Dus het bleef 0-1 voor
Anjum. J3rnmër, we hadden ge\'íoon pech,
maar volgende keer beter.
Uir.

Sander Santoso Romario Metz

ZaCerdag 6 april moesten we voetballen
tËigen Ropta Boys. Ik was aanvoerder
en cie scheidsrechter Yroeg of ik kop
;f munt wou. Ik zei munt' maar het
-was kop dus Ropta BoYs mocht de af-
trap nemen" En de eerste helft waren
Hij en RopLa BoYs even best dus we

gingen Levreden naar de kleedkamer en

in de tweede helft voetbalden wij
-*lecht en Síetse scoorde een eigen
iioelpunt en toen sEonden wij met
l-*'0 achter en 2 minuten later hadden
z:!-j n*g een doelPunt gemaakt en
elke 2 §ninuten hadden zij een doel-
plrnt gemaakt. De eindstand was 8-0.

Van Theodoor de Jong
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0p 16 maart trokken we het l,/ad over om

onze tegenstanders in Surhuisterveen
te bekampen. Eerst werden de zeÈe1s
verdeeld van de luxe wagen en de Wir-
baner bus. Toen dat gelukt tÍas Erokken
we door de in nevel-en gehulde velden
van us heite 1àn richting BuitenposÈ.
Na een drie kwartier roeren uaren we
terplaatse en werden we door de Sur-
huisterveners verk/elkosrt. We moesten
ons als de gesmeerde bliksem om-
kleden want er moesten nog meer
wedstrijden op het vel-d gespeeld
worden.
Het ureer was prachtig en de velden
lagen er goed bij. t{e zouden diettfeaners" wel eens wat. laten zien,
onze moLivatie was grooÈ. Gelijk na
het fluitsignaal werd de aanval in-
gezet. We bouwden een fnont op,
waar t'storming Normantt jaloers op
zou worden. Ondanks oflze enorme
inzeL moesten we Loch toezien hoe
feaner infiltranten door onze ver-
dedigi-ng wlsL Le komen en onze
s1uítpost werd op eígen doellijn ge-
passeerd. Kort daarna floot de
scheidsrechter voor krijgsraad.
Wij besloten de moed niet te yer-
liezen. Met het wisselen van twee
spelers werd ook onze geheimzinnige
techníek enigzi-ns veranderd en zo
§ingen we er in de tweede helft
sLevig tegenaan.
Ons spel was groots, evenals de ge-
legenheids-leiding meÈ een totale
lengLe van ca. 370 cm.
Het was een goede wedstrijd en er was
een mooie kantine. We waren de uitslag
van 5-0 ook snel weer vergeLen.
0p de boot werd de zoekgeraakte ener-
gi-e d.m"v" chips en chocolade-bonbons
weer op pijl gebracLrt" Tcch zouden
wij het prettig vinden als er op het
eiland 2 mensen !/arÈn, die onze vaste
leiders wenden. Wij zijn een goed
en gezell-ig elf-sLel- en hopen dat we
bj-nnenkort weer een paar beste stuur-
lui in ons midden kri,igen.

De D (eetjes)

Arrtotreclnnfi/ A
Arneland
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0p rnijn eerdere oproep om allerhande
materiaal (in bruikleen) van Geel l{it
af te staan heb ik a1 enige reacties
mogen ontvangen. Daarvoor natuurlijk
inijn harteiljke dank. Maar ik ben er
van overtui-gd dat her en der vast nog
wel ergens foto's, kranteknipsels of
i-ets dergelljks opgeborgen liggen.
Die zou ik graag eens wi11en bekijken.
Deze oproep is met name gericht tot
de (ex-) elftalleiders, want ik ben
namelljk zeer geïnteresseerd in oude
wedstrijdformulieren, zodat enigzins
vast te stellen valt wie zoal voor
Geel i{it actief waren.

Koos Molenaar
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