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0p het moment dat ik dit schrijf zíjn
we heL nog niet, op het moment dat de
Lezer dit leest zijn we het misschien
we1 of we kunnen het niet meer worden.
Het is dus het felbestreden kampl-oen-
schap van de vierde klasse A van de
K"N.V"B" Geel lrlit. was er deze compe-
titie dichtbij. Maar daL ene puntje
voorsprong voor de laatste drie wed*
sLrijden was net niet genoeg.
Ons eerste sLeekje lieten we thuis
vallen tegen C.A.B. uit Bolsward.
Uít hadden we met nnoeiLe meL 1*2 ge-
wonnen, ook deze Legenstander werd
beslist niet onderschat. Het manco
van de laatste weken zou echter het
scoren worden. Kansen komen er wel,
doelpunten nÍet altijd. fn een open
wedstríjd nam C.A,B. in de Lweede
helft een 0*1 voorsprong. Jan Brouwer
versierde een sLrafschop maar de
penalLy*stip lag te diep. Gelukkig
redde Berny Beijaard voor ons een
punt.
In en tegen Blaur,rhuis van hetzel-fde
lalcen een pak. A11een deed deze te-
genstander het. a1 in de broek bij het
zien van onze a1Ëijd weer oogverblin-
dende gele shírLjes (Thea bedankt).
Iedereen voor hun eigen doel en spo-
radísch een J-ange haal naar voren.
Toch scoren wij nieL en zÍj we1 zodat
Jan Brouwer zich toch nog van het dit
seizoen altijd goed gevulde gebles-
seerden bankje moest hijsen om ons met
een gelijkspel in de race te houden.
Read Swart maakLe deze keer geen fout
(a1 r*as het nipt) en klom naasL ons
op de ranglijst"
De laatste kresLrij d' thuÍs tegen l,larga
moesten we gewoon winnen en dan maar
bellen met Dronrijp. En ondanks de
gebruikelijke 0-i achterstand hebben
we daL ook gedaan. Nog voor de rust
schoten Tonio en Berny ons op voor-
sprong en na de rust kwamen vie niet
echt meer in gevaar.
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darga gokte nog even a11es of niets
(i.v.m. evt. dreigende degradatie)
maar toen maakte alweer Tonio aan lunillusies een eind. De telefoon dee{
hetzelfde met die van ons want Read
Swart had ook netjes gehronnen. En lt/arga
was blij want Sparta uit Deinum had
verpletterend verloren en daalt dus
af naar de F.V.B" en de FRAM was bli-i
want half Ameland moet naar neutraal
terreÍn" Voor misschien de laatst.e
happening. fk zeg misschíen, i^/ant- er is
geloof ik ook nog een kans dat we in
de na-competitie mee moeten spelen. Brr

dan moet de FRAM ons naar nog veel meer
neutral-e Eerreinen brengen" ïn dat geval
zu11en Frans en l,,/esse1 nog de nodige
zweetdruppeltjes laten vallen voordat
er weer een sluitende begroting op
taf e1 f -igt "
De competjtie zit er dus op maar de
strijd is nog nlet gestreden. Kampi.oen
kunnen !íe nog worden, op promot.ie
hebben we tr{ee kansen. hle zi-jn gedeeJ"d
eerste gewor:dcn, een unieke toppositie
voor snze verenÍging. Veertien keer
hebben ye gËteonnen, ,;ier keer gelj.jk
gespeeio en vier keer slechts verloren.
Met het beruchte ririe punÈen peï" tegen-
stande; Sj.rsteeff Í,,/aren we a1 keurig
kampi*en geweest. Maar vooral Blau,.v-
huj-s eal ons drvars en gunde ons
slechts één pr:ntje. Ik wi1 niet te-, ver
op de zaken vooruit lopen maar a1s
we die jongens volgend jaar weer Legen-
komen laten Í/e er dan in ieder geval
voor zorgen, dat dat het laatste seizoen
voorloplg is. l{ant dat hebben ze nog van
ons tegoed.

En verder wens ik onszelf veel succes
toe in de afgelopen dagen.

Henk Roemers

WSruureLUR
+ Wanneer u di t leest is de beslissing

in 4À misschien aI afgelopen donder-

dag gevallen in Damwoude" Vandaar

dat vre daar niets over kunnen schrij-

ven " Verderop kunt u r'lel- lezen hoe

zotn wedstrfid Lot stand is gekomen'

i',lu tie competitie voor de meest elf-
en zeventallen is afgelopen richten

h,e orls al weer op het nieuwe seizoen'

Vanelaar deze oProeP: sPele::s die

willen stöppen, dienen dit \'óór 1 juni

a.s. cLocr te geYen aan de secret-aris'

Zaterag I juni is er een vrijwilligers-
avor:d bij en 1n de kantine. De vrijwil-

li.gers kr'§gen hiervonr nog een uit-
nodi ging 

"

t Tweede Pinksterdag, 2O mei, sPelen

onze ttoudjestt in Hollum om de

COR h/IJNBERG BEKER

* Langs deze weg bedanken we sponsor

BEN DE KRUIJFF'

voor het beschikbaar stellen van

de gele petjes op Hemel-vaartsdag.

* 2--
* 3_



r.;r, grspr-ek met Willem t,l.{illewiiur 
Metre_:iiëi- oÍer een bepaald onderwerp i.s niei-::i:r.i,OildlE.

i}* mai: neefc in zijn 76 levensjaren her_.Éii rn ander meegemaakt en kan zodoende{tr eeii ri_jk verleden putten" Hij gaat
.làtr ook moeiteloos over van het ene opi.*l andere thema. Dit gesprek moest na_ruur"lijk oyer Geel Wit handelen, en dan
Ëar: zijn yrouw Antje er nlet bij ont_
$i'*ken 

"
it:emand in huize Molenaar heeft zelf daad_
',.e;:keJ-ijk achter t,dat ronde ding" aan
x;::ol-d. Wel ermee gegooid, want Antje was*en fanatiek handbalster vocr Buren. Tochhrreft heL merendeel yan de familie zijnsp,ir€n trlggen bij Geel i.{it" Willu, ,u!als. be.Iangstellende aanwezig bij de r:p_r:chting in de school in Buien in 1934"in iret oprichtingsjaar was hij enige
mae:rrlen penningmeester, een functie die,ri; cok ;ta de oorlog nog enige jaren uitl:*fonde. De meeste bekentheid-bi3. Geetilije irel:ben Willem en Antje gekregen doori:,;n werk jn de kantine 

"n oi het veld.
'Ji--k zocn .]aap hielp Lot uooi ko.a mee 1n,jr kantine. fnrniddels heef t hij zich ont_yupl aIs een succesvol e1fta11éider.
Uj.liem heeft wel eens meegedaan aanp*r'rrjtjes op de Binnenduinen, onder- hetii,:s, op de droge ijsbaan en natuurlijk
;,.:hi-*r Ëiet Kooi(ker). Op klompen, want;:* giag dat, Van zi3.n penningsàeester_
-qi,:iia_o kan hij zich niet veel meer herin_
!.*i:'Éri" l{el van zijn werk in de kantine.
il;:r. icasbcrek over de perÍode 7gV5_l97g,q ilaar-hij een dankbare leidraad" IJaarin
:,ie.:r" ye;"me1d wie er zoal in het krijt
:,rLiii:{len. Belangrljker voor dit gesprek
,,;àiiiu ile gebeurtenissen uÍt die tijd. it'e
irÈÍji;j:l U even mee Lerug naar die periode 

"i::"6*rrirjk begint het kàntineleven van
.r'.ril.j,É en Willem op het terrein ,achter
L]5:n F$ölke', waar Geel l{ir het seezoenr.j/:*1973 voetbalde" De yoetballers
" iL:e{i.l{:íl zlch om in de schuur van lsr-:lil" Antje voorzag de heren 

"p.1*."icin ehee" Daar ontdekte ze hei begin va*i':;i; brand - Door kordaat optreden koni:e.r- .suui snel worden geblust. Wilternrilar:hi i:p het veld de lijnen aan, het
;, *l.k kwam bij yske weg. t'óatgebeurÈ
..;..t r:ö::li, in niet te weinigrl , ver*
;,.r,.:ii-ïït. ,f+ -i3urumer_, die bij het 40_jarig
i,.,:'.-eàri i...n Geel l,{it in 1ó74 werd be*, '1-, . L,it ferreinmeester en tderd cn*
iir,:: t:rLiieiCerr met de zllveren FVB_speld,
iicr. verhaal_ op het huidige complex be_
g; llr i n ,Je inmiddels al t oude r genoemde
,t:.Ë:-il:-i:*. iieL gebouw bestond indJrtíjd
;;;.L iwee kl"eedkamers en een keukentje,
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pld en goede raad
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Aan de oostzijde was een loket, aan de

overkant was een dlrecte verblnding met
tie kleedkamer, die na afloop van de

wedstri.jd als kantine diende.
Het eerste historische moment stamt van
zondag 2 rnei 1976, Geel Wit speelde om

het kampioenschap van de vierde tegen
Stlens. Er waren zo' n 800 man en Wi11em

had een spandoek gemaakt. Over de omzet
haii het kantineechtpaar geen klagen.
0ver het verloop van de wedstrijd wel"
AntjÉ; "Wilt3e van lange Antke feroar-
saakte onnoadich un strafsköp waerdeur
eeel l{it ferloor. Jantje van Sip van
Rèèn skópte later a1le stoelen ornfear,
so kwaad waar ie".
Een andere onyergetelijke dag was 13

luni i976: Geel Wit - Oud Feijenoord.
ilk mós die dach twiö heren diiine, ik
u;aar b1; de mesi ek ik mós as rover-
hoofaman de saak binnen in buuten 1eide.
Siieldsrechter waar de toen ',rere1d-
beroemde Lau lan Ravens. Ut rvaar doö
s:iroorhiet, hoef eu1 ij sko's oans doö
we1 iriór smolten binne. . . Ur ware 72

toE 150CI toeskouwers, ut leek we1 of
de koöningin kwam. 01ga Lo'slna deed de

ötrap. Eddy Pieters Graafland stond
die rredsi:rij d niet onder de 1at, maar

Eaf ts avonds we1 een bos bloemen aan
rie op*en*top I'eijenoord-supporter
Antje, voctr wie woorden als Duilsers
err Àjax als vl-r:eken klinken. Toch houdt
haar r-nan nog goede herinneringen aan de

Àn:slerdanuners. Met Canite Tuba para-
deerde trj-j namelijk ooít. over het Ooster-
pa::k itr ,Ce pauze van GVAV-Aj ax . Antj e
kreeg daar ruzie met enkele Groningers
,:mdai ze minder vleiende kloorden over
Mart"in Koeman (:awel , de vader Yan

Erwin en Ronald) had gebezigd. 7)8,ï. ze
heE ook we1 eens met Duítsers aan de

stok- heeft gekregen mag geen verbazing
wekken- Toen een van onze oosterburen
traai: provoceerde door haar te wÍjzen
op d.e guede resultaten Yan Duitsland
cp de IdX in Iraliö r+erd hij getracteerd
i>Ë een emÍner iqater. . . .
Terrig naarr de kant-ine. Geel Wj-t werkte
.rnrl*rtijd rrog niet met vrijr*i11i8ers.
"{r:tj e en Willem pachtten de kantine.
1Je verdieilislen waren voor hen. Dat wi1
{}veri-genË ni-et zeggen dat ze per se wi1-
den ,Jat de kantine zo 1.ang mogel-ijk
+peu bleef . ttSonatige bleve '1 ang hangen,
ma;:ir' dat ti*efde om mij niril", laat Wíl-
lem treten. ltrj wiJ-rle ook wel- eens thuis
r-rjrr" Antje be-l-astEe zich cok met het
sclrs;{ln}rcudexi 'ran de kantine el de kleed-
g*legenherien- Dat uas niet a1ti3'l even
darili,*aar werk" otUl waar un hööd fo1 werk.
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Je hadde d'r föölakken bij . Se skóp-
Len de gatten in de deuren as se ut
niet winne kónne".
Vrijdag 29 aprí7 1977, uiËbreiiJing
kantine. t'Gee1 l,{it 4 - Gemeente 3-2",
verrnel-d het grote boek. ttHet was om
de naklap te doent', merkt W111em op,
ttd t r is heel wat deur gaantt.
o'Twee keer t.elefoon Straatsmat', leest
hij verder in zijn boek. "Ja, we hèwe
ok minder leuke dingen metmaakttt,
licht hij toe bij deze roep om dokters-
assi-stentie.Dan schiet Antje weer een
plezieriger voorval te blnnen. Een
ventje yan een Friese club stelde haar
eens de legendarische vraag: ttHa 3'o ek
poelermolke?t'. Antje stond met haar
oren te klapperen en yroeg hem: Wat is
dat?rt. t'l+litte jo dat net?'i, repliceerde
heL jongetje, waarop Antje met een vol-
inondig t'neet' antwoordde.
fn maart 1978 leidde oud-Amelander
Pööl Metz op zaterdagen een scheids-
rechterscurs!..Is. "fk fersörgde de thee,
rnaar deed tegeliek ók met an de kursus.
Ik kin ók we1 fluiterf , zegL ze kordaat.
Afsluitend concluderen Wi1len en Antje
dat ze kunnen terugblikken op een bij-
zondere peri-ode. Antje daarover: ttlde

hëwe un Ïroop 1o1 had, teminsten met die
gekke Yske van lange Antkert.
WaL niet in het boek staat is het aantal
meters dat idÍl1em achLer de kal-kwagen
heeft gelopen, een activiteít die hem
overigens nog steeds bezig houdt. ttAs

;'e de meters bijelkander opLelle bin
ik we1 tot an Rome in Parijs lopen. fn
as a1le uren beLaald ware had ik in un
slee redeÍ], mar ik rij ut liëfst op un
fietsr'.
Als Willem achter de kalkwagen loopt
dan is hij getooid in een overa11. Dat
moet ook wel , oordeelt hij , rrwant sorns
sien ik ur uut as un witt.e Turk". De
coördinatie op het veld was niet altiJ'd
optimaal. Zo gebeurde het we1 eens dat
het veld vlak voor een wedstrijd was
gemaald. Dan moest Willem er met een
schrobber bij langs om de lijnen weer
zichtbaar te maken.
WÍI1-em was secuur in zijn werk. Itfk
irou fan punktueel", zegt hij over zj_ch-
zelf " Zo heeft hij ooit 2, 3 uur in het
stru1kgewas op de loer gelegen om een
inbrekerr inde kantj-ne te betrappen.
De veelzijdigheid van her duo Willen
en Àntje kàn onmogelijk compleet op
deze pagÍnats worden beschreven. Onver-
rneld is nog gebleven heL acteertalent
van beiden. Menigmaal schi-tterden bei-
,jen in de toneelstukken dJ_e ze op de
Geel- Wit-avonden spee.ïden.

onderlinge
Brandwaarborg Maatschappu
'AMELAND' w.a. anno 1888
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lwempaleis

ai eur*bouw-ond.e rhoud.-ve=bouv

("Willem en Ànt-ie schitteren in Boeren-
bedrogtt, kopte de Nj-euwe Dockumer
Courant ooit boven een verslag over een

toneelavond) " Willem beschikte ook over
dichterskwaliteiten. Menig historisch
moment heeft hij in dichLvorn aan het
papier toevertrouwd. Zoon Jaap viert
nu triomfen met het tweede, ooit deden
Wi-11em en Antje dat bij het toenmalige
tweede elftal. Ze reisden als specj-ale
gasten mee naar Drachten om het daar
kampioen te zien worden.

Koos Moienaar.

e -gï-lE----Fa É' Es
'..;+ :tii"i. W.'

:ë::ff
:1::i ::i :ià& ,: :: 

: ;:: ;,,:;: : :,' 
*F ...:.'::'..':i,:i

utE'owEwec Í5
BUREN- Àfvr

YfuE
HAAK en *Ë§M

l(APsALor.c

Fi<rts KTEN$T${A ïEL:

EEIES *NEs-A,tr

GBOOIEÀ}ïDEL

ln dlepvrice - en boreoe -
procLuktm

P0LDmUEG 1 - 9L6' l§, §ES-ÀIIÍELAND

IN§ïd§,IATí§88&RIJF

ffiffiwx
@

ïEL. : 26zg

g
-," F"

'nWaterWomder

§x

'qï3ï I Ï



{i\iER }íOE DE BOND TOT EEN BESL]SSING KOI.M

Zondagmiddag 5 mei

i6.15:. "een beslissingswedstrijd is het
resultaat van 1980 mÍnuten voetbal

1ó.20:".l,/arga stelt yoor om bii hun te
komen voetballen. Ze schijnen een

fantastisch publiek te hebben...
Nee, we gaan in principe naar

Dokkum. .????. .Lekker dichtb{j.
16"25:..D.T.D. belt. Komen ju11ie bij ons

16"28: ".de Walden,zelfde vraag, zelfde
antwoord.

16"45:..Dronrijp aan de telefoon. Read

Swart wi1 wel bij hun of wij ...Nee,
Dokkum. " .Boosheid alom.

is Avonds na 20.00 uur nog verschei-dene

telefoontjes rneE steeds de geijkte vra-
gen: komen ju11ie bij ons..r{anneer

waar" Kunnen daar geen officieel ant*
woord op geven. De bond moet beslissen.
De competitielej-der maar eens be11en.

Schijnt een zaLerdagnmn te zun en is
daarom zondags nieL Lhuis. hle gaan met

een onzeker gevoel op bed.
Maandag 6 mei

72.AO/

13.00:..Weest a1 wat meer ?..Nee, nog

niks hoort..Dou, nee ik ok niet.
Dan belt Dokkum. Het is geregeld.
fn princÍpe wordt er l{emelvaarLs-

dag in Dokkum gevoetbald. Dokkum

heeft kontakt gehad met de 'bobof s.
Snel de media inschakelen: de om-

roeper, de Kabelkrant en de kranl
uiL Dokkum.

17.1,5:".Is het zeker dat we naar Dokkum

gaan ?..Ja, maar wij hebben van de

Bond nog niets gehoord....Toch,
maar eens be11en..De competitie-

Autolreclnait/ A
Arneland
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leider blijkt thuls Le zljn..Wanneer?

..llemelvaartsdag",ln Dokkum,hè ?..
Nee, in Damwoude . .??????? ? . .Nee,

nÍets Le maren..Bond beslist....
Snel de media omschakelen. ".

19.00:Read Swart belr. "We moeten Èot een

beslÍssing komen..?2??."Het is a1

besList."Heeft de Bond ju1lie nog

niet gebeld ?"..Nee, jullie we1 ?

..Nee, ook niet ..we hebben zeLf

maar gebeld.....

Tot zover dit verhaal, waaruj-t maar

vreer eens blijkt hoe de Voetbal-

bond met haar leden omsPringL.

Kunoen

Niet
Vlug

Bellen, beslissen.

w,e&Ë$dBGffi&
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RXEWEG 4, 9í63 G\I NES/AMEIAND

Te Lefoon:
200í : inlichtingen verrrektijden
61 1 1: reserveringen en verdere

informatie
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t.{Égï vooe s?ëKeru 30xEN -'iii-,: itÉ1. kleine niet eert, is het
grc1-Ë niet weerdtr, zo luidt een oer-
li*ij*rlards spreekwoord en hoewel de
ai*i;de sp::euken en zegswijzen in onze
Laal in snel tempo verdrongen worden
d{:Dr trefldy kreten als tttr{aar hou je
r1an mee bezigtt en "Ze beki-jken het maar",
Lo<,:h zijïi we ons, vooral in het Noorden
aes lands, trog steeds van de waarde van
fiet kl-elnschalige bewust. Een staats-
*qecreLarls van Onderwijs die de kwallteit
rle;Tkt te verbeteren door rigoureus vrlj-
w*1 a.l"l"e k1eÍne basisscholen weg *"e

vsgirn m,:et eieren voor zijn geld kiezen
*n zrjn plannen drastisch herzien en
hir:i' cp Anreland gaan r,ve in onze waar-
ic;1ng voor het kleine zelfs zo yer dat
'wi: ocir de kleinste dorpen niet alleen
irLla i;asisschool, hun kerk en hun super-
rii;:-i lit ; Í[aar ook nog hun museum en hun
tr.ri trilhuiS gunnen.
lr, dat 1i cht wekte een krantebericht
r,"ac *ni.ge tijd geleden dan ook verbazing
en ergenis: een bestuurder van een
;iir:ine uoetbalclub in N.0.-Friesland
i;::;ii{.* ui t naar twee iets minder kleine
rl:'bs, Broekster Boys en Be Qu1ck Dokkum
!cài}ív&u d.e besturen de kolder van de
;,,;l'';r:t:;c-haligheid in de kop was geslagen.
i,.r;:yemde clubs maken zich schuldig aan
, r;r:rle1Ërakt-iJ'ken in de gelederen van de
.i*ugd van de kleine dorpsclubs in de om-
g*i.'i.cg var: Dokkum. De clubbestuurder die
z-rji-r meest getalenteerde junioren zag
v*rrr*kken ging in zljn ergenis en woede
r]a;r.lcv*r z{l ver dat hij een boycot voor-
r"i-e ide: de gedupeerde kleine dorpsver-
t.nrgÍ.ngen zouden moeten weigeren tegen
-1eugdelftallen van Broekster Boys en Be
i.iuick te spelen"
i:.e:r ,1*rgelijke krasse maatregel zou zi-ch.
.n ile praktijk best eens tegen de kleine
i,iribs zr:if kunnen keren: ze zouden in
::.,i:i'r geÏsoleerde positie kunnen raken,
hàardocr nog meer jeugdige leden gaan ver-
lrekken naar grote c1ubs. Maar afgezien
:-iaarvan verdient het a1le waardering dat
i.:rr;:l:d in de bres springt voor de kleine
iÈi-*njELngen J-n de dorpen. Die kleine
rl-*b:: hetrben het a1 zoveel moeilijker om
iret. i:c;i;fd 'boven \{ater te houden: ze be-
sr:irltr<ken ,;rver veel minder micidelen en
i;,arl*rracht om de vele t.aken uit te voeren,
;a &ÈÍiiir.:: .lIleer reiSkosten dOOrCat vrij-
v,,-i al-1: uitr+edstrijden in andere plaat-
:,i:ij g,í:5li*e1d moeten worden, de concur-
l;l:t.i* ,r*n de zaalsporten komt er veel
i,;::dri- aan, dr:ordat ze vaak op de rand
r.,i irËe bestaansminimum balancereir.

Àls daar nu nog bij zou komen dat
die kleine ch:bs voornamelijk mogen
dj-enen als leverancier van jong talent
voor de grote verenigÍngen en zich ver-
der maar met de kneuzen moeten zien te
behelpen, dan wordt het natuttrlijk we1

heel moeilijk om mensen te motiveren
voor veeleisende taken als jeugdtrainer,
elfta11eÍder, terreinverzorger, toto-
administrateur, scheidsrechter.
Doldrieste boycotacties zu11en, a7s ze
al te organiseren zi-jn, hraarschijnlijk
niets uiLhalen. Daarmee bereík je a1-
leen maar, dat de kleine dorPsclubs
allemaal bij elkaar worden ingedeeld
en de clubs BroeksLer Boys en Be Quick
bij de clubs uit Leeuwar,den en Drachten.
Dat zou betekenen dat jeugdelftallen
van de kleinste verenígingen nog verder
moeten reizen voor hun uitwedstrijden,
wat zowel uit f,inancj-eel, sociaal als
sportief oogpunt weinig aantrekkelijk
ic

De kleine clubs zul1en htln kracht
moeteÍr zoeken daar waar ogenschijnlijk
hun zwakheid ligt: juist in de klein-
schaligheitl. De besturen en leiders
moeLen de ouders van de jeugdleden er-
va:r doordringen daL hun kinderen bij
de voetbalclub goed onder dak zíjn,
dat ze juist in een kleine verenigi-ng
rïe nodi-ge aandacht krijgen en daardoor
plezier beleven aan hun sport. Dat
níet. alles ondergeschikt wordt gemaakt
aan de belangen van de Eopsport ' waar-
van overigens ook Eroekster Boys en
8e Quick Dokkum alti5d ver verwíjderd
zu11en blijven, hoeft nog niet te be*
Lekenen dat er geen prestaties geleverd
worden. De connpetitieresultaten van Geel
idit van diL seizoen bewijzen daL een
kleine dorpsclub echt niet al-1een rnaar
voor spek en bonen rneedoet.

Frans H.

- Ío- - ll -
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GEEL 1,\IIT 1

GEEL IÀIIT
READ Sl4iART

EMI,ÏELOORD

D,T.D.
TRYNTALDEN
DE I4/ALDEN

DRONRIJP
c.À.8.
BLAI]WHUIS
TERSCHELLING
I^/ARGA

SPARTA '59

GEEL WIT 2

GEEI., WIT
OLDEHOLTPADE
DTO/MSTERW. 2
SURHUISTERVEEN
READ SWART

I,IILDAM
ï,lARGA

R"E"S.2
I{ÀRLINGEN 2
DRACHTEN 2
ROBUR

NIEUWESCHOOT 2

22-32
22-32
22-31.
22-27
22-25
22-22
22:22
22-16
22-L6
22-t6
22*L5
22-L3

22-39
2r-34
20-28
27-22
2L-20
2L-t9
2T-IB
2L-L8
19-16
2L-L6
2L-T1
2L- 7

22-4L
21-32
2t-29
2l-26
2L-23
22-20
2L-L7
27-17
2L-L6
21-L4
2L-LI
2L- 8

br*fioeN 7-t5-'bl

GEEL 1{IT B

lJ.T.0.c.
v.v.T.
ROPTA BOYS

GEEL WIT
G.S.V.V.
v. r.0.D.

GEEL TIT C

FRISIA
GEEL I'TT
OIIIIIE SYL
HOLWERD

WARDY

GEEL WIT D

9-14
9-13
9-12

10- 9
9-6
9-4

7-9
7-8
7-7
6-7
7-2

9-16
o-11
9-10
9-6
8-4
9-2

GEEL l4rIT 2
AKKRUM 2
F'RANEKER 3
NÏCATOR 3
}iEERENVEEN 3
DE WALDEN 2
!J.Z.S. 3
I{ARLINGEN 3
L"S"C. 3
JOURE 3
M.K.V . '29 3
HALLLIM 2

GEEI, WIT 3

FRISIA 4
BLACK BOYS 2
ST. ANNA 2
TRYNWALDEN 2
DRONRIJP 2
GEEL WIT 3
L"S.C.5
RMD GEEL 3
C.A.B" 2

FRANEKER 4
ZI{AAGWESTEINDE
STIENS 3

GBEL WIT A

T\IIJZELIT FEAN '58
V.V.T.
KOÏ.LT]M

KOOTSTERTILLE
GEEL T.TTT

GEEL WIT E

FRÏESE BOYS

ANJI]M
v'.I "0.D.
ROPTA BOYS

GEEL I,IIT
14/.T.0.C.

GEEL WIT E2

TRYNI^IALDEN 2
BE QUICK 2
TERNAARD 2
GEEL ttrlT 2
TRYNhI. BOYS 2
BUITENPOST 2

10-i8
9-14
9-10
9-.8
9-6
9-0

9-L6
9-L4
9-13
9-6
9-4
9-1

9-L4
9-L4
9-13
9-1 1

9-10
8-9
9-9
9-7
9-7
9-6
9-5
9-3

-l?- -
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GW2-FE,AAIEKÉR3
GROEPSFOTO ZONDER DAME EN RENE OUD.

tNou Bote haal fm even uut de broekr.
De fotograaf houdt van shockerende
effekten kennelijk. i
Hoewel een groepsfoto onder de'douche
wel is meegenomen in de besprekingen
omtrent het scenario van het kampioens-
feest, wordt er toch niet op het voor-
stel van Joop Edes ingegaan. Misschien
is de fotograaf daarvoor ook wat te
vroeg gekomen. Na de wedstrijd staat
Chris meestal ieLs meer open voor der-
gelijke voorstellen, nu is hij nog te-
veel met de wedsÈrijdvoorbereiding
bezig.
Ík zíe meer witte neuzen overi-gens.
Een kampioenswedstrijd brengt kenne-
lijk toch bij meer spelers-dan a1leen
Chiis en Bender iets extrafs teweeg.
Uiteindelijk lopen r/e gewoon het veld
dwars over naar het reklamebord van
Ben de Kruijff om ons daar in de stan-
daard-positie op de gevoelige plaat
vast te laten leggen. Meester-simulant
Dorus r^rordt hier zo geblesseerd van

dat hij niet meer'mee wil doen. Later
bekent hi5 dat hij zÍch wÍl sparen voor
de 3e en 4e helft en voor de verlenging.

KRACITTTRAINING.

Eindsignaal. Iedereen kijkt elkaar aan.
WaL moeten h/e nu doen? Juichen doen we

vrijwel nooit, althans niet en bloc,
toch steken de meesten nu onwennig een
arn omhoog.
Maar dan weet iedereen plots t/eer waarom
we de laatste weken iedere zaterdag-
ochtend in heÈ krachthonk van de Ame-

lander Kaap hebben doorgebracht: Jaap
moet immers op de schouders.
Mark en lJillem, de beide slappelingen
die met de halters ook a1 niet over\4'eg'
konden, drukken zich en tillen mij op
de schouders. fk geniet eronmiskenbaar
van en in extase test ik hun schedel-
begroeiing. Toegegeven, ze geven geen
krimp.
De krachttraÍning bliikt toch niet toe-
reikend'$e zijn geweest. Jaap wordt nog
we1 los van de grond gekregen en zelfs
even op de schouders gehouden, maar een
ereronde is Loch teveel gevraagd.
Piet wordt door de sportieve tegenstan-
der met een bos bloemen gefëteerd en
het publiek laat zich vertegenwoordigen
door Evelien met een schitterende bos
koebloemen èn een Paardebloem.

KWISVRAAG.

En dan is nu eindelijk het monient aan-
gebroken waar Jaap het heie jaar naar
toe heeft gewerkt; nu mogen we met ge-
gronde reden en ongegeneerd een andere
staat aannemen. Deze mogelijkheid laten
',ve ons dus niet ontgaan. liet eerste
krat wordt aangeboden door Frans ter
Schure namens het bestuur. Hierna volgt
Ben de Kruijff met een dubbel en daarna
nog talloze kraLjes Yan ex-jarigen uit
eigen gelederen.
De spelersgroep hijst zich in de schoon
gebleven shirtjes (er werd gespeeld in
reserve-groen). Dit om herkenning te
vergemakkelijken en zoekraken van spelers
later op de avond te voorkonen.
Petra, cheerleader van onze vreselijk
trouwe supportersclub, heeft een mool
spandoek gemaakt en dle wordt door ons
van origi-ne1e kampioens*handtekeningen
voorzien.
Naar aanleiding hiervan volgt dan nu

onze kwisvraag:

W1e is Fokkie?

Inzendlngen naar: Hans van der Togt ,

Postbus 17,
9163 ZL Nes (bU Burenl

ïnmlddels is de stemming zienderogen
tcegenomen en Legen de tij d dat de
overige kantine-klanten thuis voor'
Studio Sport zitten, wordt er -b1j 

ons
cp speciaal verzoek van MarLin Vloek
op tafels gedanst.
Wi-j hebben geen tijd om naar huis te
gaan rdor avondeten en dus wordl 'rie
.Juttert gebeki voor een warme hap.
Jaap en Piet halen de kornenrlaggen
binnen en geven en passant een staalL3e
Limburgs vaandelzwaaj.en weg boven op
een van de dus-outs,net Loen Georgets
fotorolletje weer eens vo1 was.
Intussen komt Kees van de Klei rnel ons
avondeten aanzetten. Haan vestigt een
nieuw record pizza-eten met Ëen Lii d

van 21.3.
Ílie ene mossel op rrÍjn overÍgens vege*
Larische pízza is zelf zijn hele leven
vegetariör geweest en had a1s laatste
viens te kennen gegeven dat wanneer hi 1

toch opgegeten moest worden, dàn door
een gelijkdenkende.
Dit is dus niet doorgegaan. Jamruer
Dorus hè?

_t4_ - ls-
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Na het avondeten worden enkele wed-
strÍjdsituaties nog eens geëvalueerd
en op het veld gerekonstrueerd.
Dan verleggen wij het feestterrein
weer snel naar binnen waar het wat
efficiiinter anders worden is.

TOVERFORMI.JLE. '

Dit lijkt me dan ook al aardig gelukt
wanneer rond half negen de vierde helft
aanbreekt a1s het bestuur en de vele
andere belangstellenden binnenkomen
on het feesL verder met ons mee te
vieren.
De voorsprong die wij Lijdens de 3e
helft hebben opgebouwd is voor hen na-
tuurlijk niet meer in te halen, maar
iedereen probeert zich naar eigen ver-
mogen bij ons aan te Passen. Van de
toespraak van voorzitter Dirk Kooiker
weet j-k mij nieÈ veel te herinneren,
maar het zijn ongetwijfeld wijze ldoor-
den geweest. Toch moet er iets mis zijn
geweest tret dj,e toverformule waarmee
hij ons bier-quotum vaststelde, want
laLer op de avond moeten de kratten van
her en der worden aangesleePL.
A1s rond negen uur de LOA zich meldt
voor een diepte-interview meÈ onze
coach en men hem vraagt naar het hoe en
v/aarom van dit sukses-elfEal, spreekt
Jaap de onsterfelijke woorden:
tGewoön goeie coach, ... goeie trainer

goeie speulers' (in die volgorde)
en: t..... gewoön de beuk erinr.

UITVALLERS, BLESSIIRELEED.

Kwart over negen al valL de eerste
speler uit met een slokblessure. Dat
heb je ervan George hè, a1s je ts zaLer-
dagavonds nooit op trainen komt.
Iets later op de avond dreigt er bij
nog enkele spelers het licht uit te val-
len. Bender keert na de 4e helft dan
ook niet weer terug, hoewel hij toch
weinig zaterdagavondtrainingen heeft
overgeslagen dit jaar. Haan kan na een
korte blessurebehandeling echter weer
aantreden voor de verlenging.
Die verlengiog treekt aan a1s kort na
elven ook de extra aangerukte kratten
leeg zijn. Het feestterrein wordt nu
verlegd naar die andere Dug-Out. Llillem
l,/estra heeft ons namelijk een fust bier
in het vooruitzicht. gesteld bij het
kampioenschap en dat heeft hij geweten!
Ik zelf overigens niet meer zo goed.

CEÏNEES - INDISCE RESTÀURÀ.}flT

,, A ZlE"

r*,Hí,n
Nes - Ameland

Torenstraat 1J

eigen
technische
d"ienst.

teI:2585
*
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NIEUI,\r SEIZOEN.

De spelers die na 2.00 uur nog aan-
urezig waren Ín Dug Out hebben een goede
indruk achtergelaten bij de coach,
a1le overige spelers zitten voor het
nieuwe seizoen op de wÍp. Opvallend
was dat er zich na drieön nog een flink
aantal A-junioren manifesteerde en dit
stemt onze coach tot tevredenheid.
Jaap: rGeel l^/it 2 io*acht een grote toe-
komstr.
0verigens hoeft iedereen die de volgende
dag een shirtje met bloedvlekken naast
zijn bed vond zich geen zorgen te maken.
Dit zijn suupmaten van de trainer en
die staan sowieso elke wedstrijd in de
basis.
Als ik rond half vier min of meer vrij-
wi11ig naar huis ga laat ik nog slechts
enkele cracks achter. Deze komen vol-
gend jaar in aanmerking voor de band.
fk leeg a1 mijn broekzakken voor de
huisdeur 50 meter verderop, &aar kan
toch mijn sleutel ni-et vinden. Terug
b13' Dut-Out blijkt daar mijn jas nog te
liggen, met erin de benodigde s1eute1.
fn verband met dit voorval wi1 ik hier-
bij Jetta Klaassen voordragen als ere-
lid van GW2.

FK (met dank aan Dorus voor tekstbijdragen,

,Íff';rïiËa1
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SELECTED UITSPRAKEN.

Jaap: tNaar voren dat dingr

Chris: !Ïk had 'm bijnar.

Martin: rHet voelt fijn om kanPiben
te zijn met mj-jn zuiPmatenr.

Pauli: 'Soms voel ik mij een zieke
wulpr.

Jan Douwe: rlk màg toch we1 ts oP

doöl skiËte?'

Witte Pietje: tErges is Boedie we1

een goeie jonget.

George: 'Simmie, ik regel Vlielandr '

Robert: 'Eigenlijk bin ik beter dan

Martinr.

Dorus: 'Mark is eigenlijk gewoön goëd''

lulark: tAlliön Dorus snaPt mij, èn

soms Fokkie'.

Trainer: tWie is Fokkie?l

Nico: t l,lat is dien oogwit wit' '

Haan: t15x Hallum onderkant latr'

Bender: tlk snaP niet wat er mis is
met mien Passes oP doë1t.

René: rDie vint stak sien vinger in
mien kniPPel'.

trlillem: ?Eigenlijk sit ik a1liën de

teugenstander maar te jennenr '

Hulk: 'Graaf un gat in donder rm erinr '

Ronald: tMet deuze minsen kin ik prater
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Mled.enweg J
Buren-Àmel-and.
teI: 05191-2051

Geel l,{it 3 speelde zondag 5 rnei de laat-
ste competlti-ewedstrijd thurs Legen de
kamploen Frisia 4. Het aanschouiten van
de warming-up deed bij voorbaat het
ergste vrezen. Tussen 10.15 en 1il.30 uur
strompelden de Geel Witters heL veld op
en hielden zich onledig met het op doel
rammen van diverse ba11en" Peter Brouwer
liet het a11emaa1 maar gelaEen over en
vooral langs zlch heen komen. Kort na
iralf 11 arriveerde de tegeri$tander. Ze
f:egonnen met een dribbeltj e langs de
zij li-j nen, deden verr,,olgens allerf ei
str:etchoefeningen en oogden iiltussen erg
professioneel. De Geel Witier"s vonden
het a-11emaa1 maar aanstelLei"rj .

.Ue allereerste fase yan de wedstríj d
ieek hen in het ongelljk ie stellen:
iir:-sia trapte af en berej-kte .,.ia een
comblnatle over de rechtei:vleuge1 de
ccntrumspits. Deze narn de bar aan,
zocht de goede hoek uit en sr:uor:de" De
ileel Wit verdedigi.ng stond er"blj en keek
Èrria, f n de rust luidde trei Èormëntaar
ïail centrale verdedl-ger \{ili+ni Bei"jaard:
"1r* waren ncig met de dodenherCenking
bezigtt " Deze start deed het ergste
,i'Ëzen. Maar dat pakte anilers u:it,
irrisia was welisuaar in te,:hnisrir opzicht
r1e belere p1oeg, maar Geelld:r i:r,.vcog veel
.&eÈr en was bereid yoor e,l,i:L niet'.ei- te
knokken. Daardoor strandde:r alie aan-
'"'ailen van de gasten a1 j-ri een vroeg
scadium en kreeg Geel i{ir ee1ís een
r:nkei kansj e.
Na de rust narnen Dirk Kocike:: en zijn
mannen zelfs hel initiatíBf en dar:
l-everde de gelijkmaker op- Een afstands-
schot van Dirk himseLf gieed door op de
*;r;rdrenkte grasmat en de 'ba-L 

verdween
tilssen de benen van de doelman door i-n
de touwen (1-i). Frisia yoerde iret
Lempr: wat op en Geel_ Wit moctrt. varr
geJ-uk spreken dat Peter Broutr,,er in goede
yorm stak. In de 75ste mlnuui stond zelfs
liij machteloos toen een si.hot yan een
rloorgebroken Frisiaan van richling rverd
v-eranderd. Nog geen 3 minuten later was
iiei zel-fs 1-3. Dat werd Slp Boelens
b1r;kbaar te gortíg: hij Losle een af*
standssch-ot dat ylak voo;: ,le il,;elman de
grond raakte en opnieuw taslle ie laaLst-
genoemde mis en zo kwam Gr.:e-1 i{it pe-
lukkig, maar ver:diend op 2*3.

ttSamenvattendtt

- I3-
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SamenvaLtend kan geconcludeerd worden

àài it*t derde een technisch veel betere

iug.r"ttrrder op basis van spelopvatting
àr"i*r.t uit.stàkend partij heeft gege-

ven. Voor de weÍnige toeschou\Íers was

de wedstrijd ten vol1e het aanki-jken

;;r;à. vooi Dirk Kooiker eindigde de

*.àuiti:d voortijdig: hij werd getrof,fen
;;;;-;;; "zweepslag'i, maar was 's mid-

dags bij het eerste toch weer met

krukken Present.
ion"" MeLz had als scheidsrechter de

wedsLriid goed in de hand'
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. "dat het 2e e1fta1 kampioen is gewor-

den. Natuurl{jk wÍsr u dat I

".dat Jaap zíjn debuuL heeft gemaakt op

de radio.. ".de LOA.

""dat Jan Br. af en toe rust nodig heeft

""dat hlj dan een dweilpauze inlast.
."dat Ben een superman is(of wordt).
..dat Siep K...nee ? Siep, bedankt !

..dat PasquÍne1 op krukken 1oopt.

. . dat hij iedereen bedankt voor de vele
att.enti_es.

."dat onze voorzitter hier ook op wacht.

."dat hij dus ook op krukken 1oopt.

..dat de cornpetiLie bijna is afgelopen.

. . dat er nog een antal Loernooien yo1-
gen en oefenr+edstrijden.

",dat as toen, as nou...as verbrande
turf is.

..dat je alrijd de goede naarn aan de

scheids moet geven.

. " dat die heus wel snapt dat er geen

kievit met een x bestaat.
,.dat het laatste nuncmer van dit jaar

huis aan huis wordt. bezorgd.
. " dat we hopen dat er daardoor nog

meer lezers bijkomen.

,.dat er zaterdag I juni een avond

is voor alle vrijwilligers.
.,dat rvij wel wisten dat u dit niet

allemaal wist !!!

ResËauresï8
,,{le l/ioyl"

NU mel gezellig overdekt terros

aan de Strandweg te Buren.

* SPECIALTTEIT'

Pannekoeken vele sooríen

app. &[.§D
Strandweg Baren, tel. 2057
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De OuOe Sóníot
aan de Rixt v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)
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moesten zaterdag tegen V.I.0.D.
het was heel mooi weer. En toen

er waren gingen wij nog even naar

een plantenkwekerij en toen gingen

wij weer terug naar het voeLbalveld,

en gingen ons aan kleden, maar wel

buiten want die kleedhokjes stonken

heel erg.

Nou en Loen gingen we voetballen en

de eerste helft ging het niet zo goed.

Maar de tweede ging het we1 goed.

En we hebben met T-2 verloren. En

Sander heeft ze alle twee gemaakt.

En toen we klaar waren waren we ook

nog naar de hoogste terP van Neder-

land geweesÈ.

En we hebben nog veel Pret gehad.

van Sip.

ZaLerdag de 20e moesten we thuis tegen

VIOD. Zij hadden veel geluk wij niet
wij schoten ze het meest naast in de

rust stond het 2-0 voor hun. Maar in
de tweede helft maakte wij een doelpunt

geschoort door erwis 2-l dus maar toen

kregen zij een vrije trap van 25 meter

die hield ik bijna tegen maar door een

foutje van richard rolde de ba1 erin

toen uas het drie een en de leider van

VIOD zij schop ze onder de zolen. ze

rraren we1 een beetje zwak want ze hadden

maar * 6 aanvallen gehad naar de tijd
hebben we nog gedoest en een ijsje gehad.

het was we1 jamner want we hadden de

punten wel nodig.

maar we hadden we1 goed gespeelt.

de volgende keer doen we het beter hoop

ik.
Le: Kiewied en En'rin Oud.

Zaterdag 4 mei moch Ík invallen
bij geelwit Ei. Omdar Lex er
niet was en E2 waar ik bij sper
nÍet hoeft te voetballen.
Ide moesten tegen Friese Boys dir
boven aan stonden.
Dus het werd een zware wedstrijr
voor ons. Vlak voor rust hadden
zij een doelpunt.
Toen gingen we wat drinken haler
In de tweede helft was heE span-
nend.
Toen kregen we een kans de keepr
kwarn uit maar Sletse zat er net
tussen met zi j n voet , €Ír een goÍ
1-1 was de eindsLand. Friese Bo:
waren kampioen van deze poel.

Anton.

(((-

Aà
- &l- _2b-

I
/

t



I .*,' I| ffi R€lsBuRo I

| 
--*- 

II n*"ffid i
tl
| \roor ko-tpleËe ftel'ae,ra I

I vYv-AI[EtAhtD

= FnutT l
L'm

Y@A AL O!^, LEYENSM ID,}ELE N

À.3. OclD
HooFDwee 5
B(.)Í?EN -lr!/l ret' ?3Bl

6CHOONHAAKBEDRIJ F

q BgKlUg Arr. o
<:orrÍndr.rde"lrrSËr 6 - n€S arra.

te.l: c.St3t - 2A48

"oí 
o4j EIOoLÉE;NréigN

TAP9TR,et Ní6eN
AFVgér?VËrA5ïOPPINGEN

§ry
,&&--

ffi-"

il

WW
i l' .<:.

illlllí

2,4 -

LU\aÍ€Q,12ACY , tK HAO?

HET VAK
MIAMI VICE EN DAT 9«
SENsÀTIE,,- OA'5 ALLE.


