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Geel ICit heeft het meesÈ enerverende
conpeËiliesloL meegemaakt in haar
voetbalhistorie. Spreekt al1es wat
Geel Hit. i-s tot op de dag van vandaag
over de Lhuiswedstríjd tegen Stiens,
rvaarbij een overwinning heL kanpÍoen-
schap in de vierde klas K"N.V.B. zou
opleveren, vanaf nu kunnen ue over
het gemiste kampioenschap seizoen
90-91 de nodige verhatren vertellen.
DaL de aandacht wordt afgeleid van de
wedstrÍjd tegen Stiens zal keeper
l{i1lem de Joog goed doen" Ïk denk dat
hij noch maandelijks wordt herinnerd
aan de beruchte, door hem veroorzaakte
strafschop, waarbij Stiens oP 1-1
kwan.Wi3' kunaen dit seizoen vergelijken
met een maalti5d; een goed voorgerecht,
het hoofdgerecht Has een culinair
hoogstandje, alleen het roeLje lras
zuur. Nadat we echÈer de vieze nasmaak
met enig geesÈrijk vocht hebben te
weggespoel-d blijft echter de herin-
nering aan een boeiend voetbalseizoen
over. HoogLepunten de beslissings*ed-
strijd voor een plaats in de nacor
petitie tegen de Walden in Dokkum,
de strijd om de koppositie j.n en
tegen Enmeloord, beide wedstrijden
uitstekend gevoetbald door Gee1 Wit.
De cruciale wedstrijd thuis tegen
Read Sr^rart en de beslissinBsk'edsLrijd
in Damwoude tegen Read Swart om het
kampioenschap, en tot slot de wed-
strijd opnieuw in Enrneloord tegen de
plaatselijke verenÍging, uaar Geel
i,/it tot vij f nninuLen voor Li-j d de be-
slissiagswedstrijd tegen Gorre<iijk
nog in handen heeft. Helaas heÈ mocht
niet zo zijn.
De grote overwinnaar dit jaar:DE TOE-
SCHOUI{ER. Ik kan me geen jaar heugen
dat er zoveel toeschouwers mee zi-jn
geweest naar uitr+edstrijden van ons
eerste. fk kan ne ook geen r+edsLrijd
herinneren dat er meer dan 125 toe-
schour*ers het hlad oversEaken om een
r*edst:'ijd van Geel Wit bij Le lronen.
Nogmaals, op het toetje na was het
perfect.
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l{at ons eerste helaas niet 1ukte, 1sechter iret tweede en de A_junioren
wel gelukt,namelijk kampicÉn worden.
Een prlma prestati-e van beide elfta1..len die hiermee aantonen dat de aan*sluitÍng naar het eerste elftatr rnde toekomst is gewaarborgd 

"

Vandaag wordt de Geel l{i.t krant huis
aan huis bezorgd. Vanwaar dit inr-.tlatief'van de redacÈie. Uit mede-
delingen van het bestuur van dorps*
belang Buren blijkt dat dit dorp hetsnelst groeiende dorp van Frieslandis, en Nes za1 waarschijnlijk nietveel achter blijven. I{ij denken ech-ter dat veel nieuwe invoners het be_staan van de Geel Wit krant nog nlet
kennen" Daarom wi11en wij a11ei op*
roepen een abonnement te nemen op onzecluhkrant. Elke maand actuele infor*
matie over Uw voetbalyereniging Geeli{it. De ki:sten zouden U niel *àg.n
afscirr"ikken EEN TIETITJE pER JAAÈ.Dit nroer Èe doen zijn.
Voor i;er- konrend seizoen hoop ik opeveniue*] enthousiasme van Uw kant
op ir{.lg beterq presEaties van onzespeiels, op taktische spitsvondighe_
rjen yar onze leiders, op au rnodernste*efetstcf vaïi onze trainers, opkrijtuitre lijnen van onze lijntrek_
ker"s, op de beste thee van Frieslancl
yàrtr cnzÈ leantinemedewerkers, op a11een
Jolir: Blankensteijns in het ,*uit, opbergen afvalpapler, maar yooral nietup een Loetje dat zuur is.

ii" Koolker, voorzirter.
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De voetbalcarriëre van Johannes Klein
is een bijzondere geweest. Pas op 36-
jarÍge leefti;'d, een fase waarin de
meeste voetballers de schoenen al- aan
de r+i1gen hebben gehangen, trok Johannes
ze aan3 om ze ruim tien jaar later yoor
het laatst uit Le doen. Daarvóór had hij
natuurtr"ijk ook wei eens gevoethald, doch
nlet eerder 1n competiLieverb,and. Dat
kon ook niet wanL Geel Wit speelde voor
1970 niet in de competi-Lie van de FVB.
Als teenager kwam hij uit voor Nes en
de Combinatie (Nes-Ba1l-um) in de Àrnelan-
der competitie die i-n heL seizoen
1951-'52 werd gehouden. Deze onderlinge
Amelander strijd duurde slecht.s een jaar
en toen l/as er voor Johannes niets meer.
Yoetballen bi-j Geel Wit Has yscr een
niet-lcatholiek nÍet mogelijk. "En 5e
prakizeerde er níet over om naar
Amelandia te gaan" Rat kwam ni-eE bi-j je
optt.
De Eoetreding van Geel WÍt toí rie KNVB
veranderde het leven yan Johanl:es.rlCompetitie speJ-en op een mooi veld met
echte palen. Het idee om naar de wal Le
gaan vond ik prachtig. Voor míj was
spelen Legen Drachten 5 net als legen
Ajax of Feijenoord. Àutomatj-sch voelde
je jezelf minder. De tegenstanders
speelden a1 jaren en daarom waren wij
veel fanatiekerlt. Johannes herínnert
zich de uj-twedstrijd tegen St" Jacob 3
iri het eerste seizoen. Het werd 13*0.ttWat 'rri-l-l-e jÍmme tochtt, vroegen de
Bildtkers aan de geelhemden, dj-e vo1-
gens Johannes net zo hard voor het.
rr*aalfde doelpunt v1-ogen als voor het
eerste. Àls jongen heeft Jchannes na-
ruurlíjk wel- de gebruikelijke parrijtjes
gespeeld waarbij de jassen als doelpalen
fungeerden. Later maakte hi; deei uit
yan het iJ'L0*e1fta1 dat op een paastoer*
nooi in Leeuwarden onder leiding van
rneesÈer Eggeirs de derde plaats haalde.
Van tregin jaren vijftig kan hij zich de
traditionele St "Jan-wedstrij den Lussen
een combinatie van Nes en Ballum tegen
Àmelandia herinneren. Barend $obeL van
het vermaarde gelijknamj_ge iroLel trrad
deze tradi-tie in het leven geroepen om
te memoren dat het vroeger op 24 juni
in Bailum kermis was. De duels werden
gespeeld op het Ballumer vliegveld.
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iies had indertijd te weinig spelers om

zeif een Leam op de been te brengen"
De k-atholleken speelden vanzelfsprekend
'»i. j Geel Wit " Nes moest het hebben van
ttvreemdentt, zoals een stratemaker, een
i<einer (Gerard Woldendorp), Henk Stein-
ïcorte en Gerri-t van 0s. Klein behoorde
meï- Halbe eri Rein Smid tot de weinige
auLi;chtonen.
V*,:r de rest" bLeven de voetbalactiviteiten
beperkt tot rintmoeti-ngen met badgasten.
Íri h-eeörlei opzicht een oneeriijke
ccnfrorit'atle. De bezoekers waren met
hun ervaring (sornmige speeiden in rie
hcrr-:gste amateurklassen) de Amelanders
v*ru1t de baas, maar konden veelal letter-
iijk rninder goed uit de voËten op hun
gympi*-<, terwij 1 de eilanders, meer
figuurlijk dan letterlijk, gewapend
.Írftren inet hun stal-en punten.
Ei;;ci jaren zestig ging Johannes vo11ey-
bal-len. De uj-tstapjes naar het H;mel-
íaarLtuerncroi van Griffioen in ldolvega
wer:en rie jaarlijkse hoogtepunten" Maar
*o*n Geel Wit tot de KNYB toetrad lonkte
e*n nieuwe uitdaging. Johannes vond
uiteíndelijk voetballen mooier, en om-
dai de sporten niet te combineren waren
maakte Johannes de bekende keuze,
IicL was niet eenvoudig om na zotn lange
N"r.jd weer wekelijks tegen de ba1 aan
'Ls t-rappÉn. Daarom moest er getraind
*'*rden en dat deed Johannes graag.
uuEike dag ging ik duintja op, duintje
aÍ met de ba1 toen het bos nog niet zo
d:"chtgeggroeid was. Daar zat. geen dwang
achter, ik vontl het mooi. Gericht trainen
deden we toen nog niet. I{at het schieten
h*--treft waren ze aan de watr meer mans,
maar de cc"ndltie van die mannen was
dri:evi.g " FIet vierde van Frisia was niet
becer dan wlj t' 

.

I)c drarrg *m te trainen blijkt ook uit
de volgende anekdote die Johannes zich
Le binnen schiet: ttrr-c trainden op het
vel-dachr-er Theo en Trees. Het was
,rr*selÍjk slecht weer. A1leen Hulsebos
erl lk waren er. De blikser,r sloeg in op
*ia draden en het haar stond ons recht
*;: de kop- Hulsebos zei toen: nou moete

-- _ -.t?ll? illili:tl 'í'U L

i+irer-rnes ;1i:esteerde het om a1s middenveld
Liriee kE*r' ,:lubtopscorer te worden. De
ri:aarbij t,scgepaste tactiek was even
v*rïasËend a1s slmpel. Inspirator was
e1f ralle-:-der Bote Rljpstra" Hi j zeiz
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niet teveel ounehoeren, gewoon doorbreken
en scoren. t'Er werd niet op gerekend dat
Íemand a11een doorbrak. SpiLsen stonden
in de voorhoede te wachten op de bal en
werden meteen gedekt. Vanuit heU midden
had ik dan vrij speltt.
Johannes erkent dat het spel van Geel
LIit niet doorveven was met technische
hoogstandjes. De wj-1 om Le winnen was
er wel degelijk. De veteranen van Geel
Wit zijn meermalen kampioen geworden.
Een van de gedenkwaardigste seizoeoen
is ongetwijfeld '76-' 77 ger*eest, toen
op doelsaldo-kon worden afgerekend met
Amelandia.
De Nessuner maakLe onder andere een aan-
tal doelpunten in de memorabele wedstrijd
in het sej.zoen 172-173, toen Dronrijp 5
met 19-0 werd opgerold. Erg veel kracht-
inspanning kostte dat niet, yant de be-
zoekers hadden de avond ervoor aL zo-
veel aan Bacchus geofferd dat de naan
van de tegenstander beter kon worden
ongedoopt in Dronkenrijp.
De wedstrijden tegen Dokkum waren a1-
Eijd iets aparts, doordat de familie
Brour+er gelijkelijk over beide elf-
ta11en was verdeeld. tt1{i3' hadden Jozet
en Gerard, zij hadden Peetje en Paulus.
Jozef mochÈ eens een penalty nenen op
Peetje en toen miste Jozef". Later
benutte Johannes wel een strafschop
en vanaf die Lij d zat hij aan deze taak
vast. Toen hij bij Kollum een elfmeter-
schop miste trokken de gastheren het
boetekleed aan: zij zouden de stip niet
midden voor het doel hebben gemakt.ttDe namen van de koeien kan ik niet
onthouden, naar bepaalde doelpunLen
zie ik nog zo voor mett, verÈelt Johannes
daarbij referend aan zijn bedrijf, waar
het nerk ook op zondag gevoon doorging.
"Als ik begon met voeibàtluo had ik er
a1 weer een paar uurtjes op zitten.
Ooit moesL een koe kalven on kwart
voor elf, de nedstrijd begon on elf uur.
Ik had de sportkleren a1 aan. Het is
blijkbaar een goede warning up geyeest
want Ík heb genoon neegespeeldtt. Bij
uitnedstrijden noest Johannes er a1
on vijf uur uiE. AIs ze ts uiddags
terugkeerden gingen aoderen bÍj het
eerste kijken, Johannes noest weer aan
het yerk. De combinatie uerd net het

DRAN KE N HANDE L
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klimmen der jaren steeds moei-lijker, en
Johannes stelde zich steeds vaker be-
schikbaar als reserve. Daarbij speelde
ook de vrees voor ongelukken een ro1,
want wie moest dan voor de beesten
zotgen?
Er is een periode geweest dat Johannes
het hele weèkend op het voetbalveld
was te vinden. Zaberd,ags floot hij na-
melijk de jeugd van Geel Wit en Ame-
landia. fn 1971 behaalde Johannes al
zijn scheidsrechtersdiploma. ttlk
voelde me er niet toe geroepen, ík zag
er zeTfs a1s een berg tegeflop, ma61
ik voelde me verplicht om het te doen.
A1s je rsilde voetballen moest je ook
fluiten. Een scheidsrechter is net
als een politieagent: een noodzaklijk
kwaadtt.
Nu komt Johannes niet meer op het veld.
"A1s ik nu voetballen op tv zie dan
denk ik: dat ik d6àr nou zoveel tijd
in heb gesLoken. Want of je nu van
Drachten 5 wint of verliest, wat
maakt het uit?rr.

Koos Molenaar
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...het seizoen nu echt is afgelopen.

...de velden even rust hebben.

...er nu twee kieine maskottes 1open.

.. .dit scholeksrers zljn.

...er bij de kantine een barbeque was.

. . . iedereen honger had.

.."we dit seizoen 3 kampioenen hadden.

. . . dit er bijna 4 waren geweest "

.,.Emmeloord roet rn het eten gooide.

...dit in de laatste minuten gebeurde.

...de FRÀ},1 nu we1 weet wie Geel Wit is.

. ".ze bijria het heen eir weer kregen"

. . . dit nulrlmer hui-s aan huis *-ordt versprr

. ",u volgend sei-zoen ook 1id van deze

fraaie krant kunt rvorden"

...een tieltje coch geen geld i-s"

...we volgenil seizoen 4 senicren e1fta1-
1en heiri:en en geen À- junioren,

...we maantlag 2 september een Ledenver-

gaderirrg hebben,

"..het eersÈe uic eten i-s gereeest.

. ".de A-jun-iuren dit ook deden.

...ons twe*de tweede is geworden op het
l{addentoernooi .

...er 3 nieuwe ploegen in de 4e klasse A

komen: frnsurr, §.À"V.C" en W.Z.S.

...het tweecie in de res" hoofdklasse koml

.. .Wi11em en Ant_je 4O-jaar waren getreow(

...wË hen hiermee alsnog felj-cileren.

...we Hermarr veel lieterschap ioewensen.

.. "Pasquine-l ai weer volop rcnddraaft.

.,.hij dj-t nu zor:der krukken Coet.

. " "ke nu echt_. stoppen

en
ieder'*en

Ëei:
ririrt li op

vakanLie
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De kop van diL art.ikel suggereert dat
ons eerste elftal een fantastische
prest.atie heeft geleverd door een ere-
divisieclub een gelijkspel af te dwj-n-
gen. Dat is niet het geval; de twee
nu11en zijn nu11en op het request.

Zaals Geel l{it a1 jaren aast op het
derdeklqsserschap, zo ambi-eert Heeren-
veen de status van eredivisieclub.
Geel Wit is er aI verschei-dene keren
heel dicht bij geweest, maar nog nooit
zo dicht bij a1s ín het seizoen '9O-
'91. Heerenveen zag gedurende ditzelfde
seizoen t90-'91 de droom werkelÍjkheid,
maar helaas bj-Ltere werkelijkheid wor-
den. Voor Geel Wit is de gemiste pro-
motie ninstens even bitÈer: de oorzaak
van het falen moet uitsluÍtend gezocht
r+orden bij Geel Wit. Men kan duizend
maal aanvoeren dat we in de laatste
wedstrijd tegen Emmmeloord superieur
hraren en dat de beslissende treffer
van de polderbewoners een buitenspel-
lucht3e had, a1s je sterker bent en
Loch niet winL, en dat is Geel Wit diL
seizoen verschillende keren overkomen
dan verdien je de overwj-nning niet.

Geel ttlit speelt nu 20 jaar in de com-
petltie van de F.V.B. of de K.N.V.B.
Er werd begonnen in de derde klas
F.V.B. en in vrij korte tijd was de
vierde klas K.N.V.B. bereikt. Toch
is Geel l{it in die 20 jaar slechts één
keer kampioen gewees!, namelijk van
de 2e klas F.V.B. fn de derde klas
kaapte Amelandia ons de titel voor de
neus weg en de Èwee keer dat we van
de eersLe klasse F.V.B. naar de K.N.V.B.
promoveerden, gebeurde dat via een
tweede plaats in de eindklassering.
Blijkbaar krijgen de spelers van ons
eerste elftal hoogtevrees a1s ze vat
a1 te lang aan de top van de ranglijst
staan en laten ze zích als het er op
aankomt een plaatsje zakken.

Wijlen Jovis van der Berg, een ge-
renommeerd sportjournalist van weleer,
had het graag over mysterieuze krach-
ten in de sport. In verband met de
teleurstellende ervaringen yan Geel
Wit en Heerenveen kan men missien be-
ter spreken van mysLerieuze zwakheden.
Je vraagt je af of deze zwakheden bij
uitstek eigen zijn aan de clubs in
het Noorden des lands, want ook F.C.
GronÍngen voetbalt de sterren van de
hemel , zolang het op rrveiligetr,ràf-
stand van de eerste plaats staat,
maar \danneer, zoals dit seizoen, het

Í
J

I

l6ampioenschap binnen bereik dreigt ,à

te komen, dan rvordt van de laagst
geklasseerde tegenstanders verloren.
Heerenveen leek in de eerste helft
van de competitie zo ondersÈeboven van
het veroverde eredivisieschap dat het
liep te voetballen als een kip zonder
kop: enorme inzet, gele en rode kaartcn
bij de vleeL en Lelkens maar yeer de
punten in de làatst.e minuten op een
schlemielige manier uiL handen geyen.
Dan een opleving die niemand meer voor
mogelijk had gehouden en a1s het er
dan op gaat lijken dat degradatie
toch nog ontlopen kan worden, volgen
enkele nederlagen op rii die aIle hoop
doen vervliegen. Zelfs in de laatste
wedstrijd tegen Groningen, waarin de
Legenstander op poLsierlijke r+ijze
het ene doelpunt na het andere_ ca-
deau doet, lijken de benen verlamd
als de zestiende plaats door een ro-
yale overwÍnning van Sparta op S.V.V.
alsnog binnen bereik komt. Het eind-
resulÈaat is dat Heerenveen precies
1 doelpunt te kort komt. Ea eigen-
lijk was dat net Geel lrlit ook het
geval. I,/elk doelpunt doet niet ter
zake: een doelpunt tegeo C.A.B.,
Blauwhuis, Read Sryart of F.rrneloord.

De gedachte dringt zich op dat de
mysterieuze zwakheid van zowel Heeren-
veen als Geel l{it bestaat in een
gebrek aan geloof in eigen kunnen.
Dat geloof is er, zoTang de ploegen
zich de underdog voelen. Dan worden
prestaLies geleverd die niet voor :

mogelijk werden gehouden. Zodra men
echter de te kloppen ploeg is, sluipt
de onzekerheid binnen, nen durfL geen
risicots meer te nemen g11 met zorn
instelling is nog nooit een sport-
man, sportvrouw of team aan de top
gekomeu.

Zovel Geel ldit a1s Heerenveen be-
schikken over de spelers on zich
respectievelijk ín de derde klasse
van de K..N.V.B. en de eredivisie
Le handhaven, naar die spelers moeten
er we1 van uitgaan dat ze dai.- kunnen
en dat er geen sprake van kan zijn
dat clubs rnet minder kwaliteit in
de gelederen die plaatsen voor zich
opeisen. :

Frans H.
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6ËsL WtT j rafiteiJen
*-'lli, oei-, ach wat was tiet toch a1le-
maaJ- erg. Een heel seizoen bovenaan
d* ranglijst en aan het eind tr+ee
g,:r:le lege handen. fk kan er" eigen-
i:r jk i:iet over schrijven, een brok
in rnijn pen blokkeert de zaak. Iiaar
ik urret. rre1, wi1 ik niet uilgernaakt
rsc:r'den voor mooi weer schrij ver.
In het xorige rubrlekje Geelrsit-varÍa
u,as jk gematigd optimistisch en ben
ik gebleven tot de laatste twee mi-
nr'ien bij Emmeloord " Toen werd ik op-
eens depressj-ef en a1s goed voetbal-
l,*r mcel ik aan de ttcoket' om mijn
v*ri:aa} t.e kunnen vertellen.
H*l Lriest.e verhaal begon op een mooie
i{grmelvaartsdag op het yeld van vy de
k*ài,den. Read Swart uit de Knipe was
*nuË tegënstander in de beslissende
tc+-lsË,{oenswedstrijd Ín 4A. Veel pub-
l:iei.- was ermee, onder aanyoering yan
,iie Ëi;er"enkape1. Altijd paraat op
f**sljes en partijen voor stemmlng
e:ii síeer. I{et zou niet nnze wedstrijd
***rri.en" l{e koneien elkaar de bal niet
i*kieai' Loeschuiven en het hanteren
ua* d* J-ange bal was te gemakkelijk
,,,*ri de Read.Swart*verdediging. Wij
kr,oam*a achter dus steeds mËer onder
i-i;i:k. Toch kwamen we 1-0 voor omdat
ii'i* guppen de ba1 van + 20 meter in
elgeí) do*I schoten" MoEi dom a1s je
L:a;npioen wil rvorden. Na éón van hun
i'*l-e i:erners kwamen ze nog voor de
ri:.$r op gelijke hoogte" Een 1u111g
i:i:r:ghalietje rtop goed geluktt vloog
,::tir*udbaar oyer ons René. Twee rare
iil:ej-punten, een terechte ruststand.
i,,ia rie riree slaagden r*e erin meer op
h;*: helfr- te spelen, Zo*knegen vlj
rnr:e;: kansen,.maar hun counters !/aren
tr*r*ensgevaarlijk..Zij scoorden eer-
ri*r' dan ruij en met,kansen en kansjes
or/*r' en weer bleef de L-2 staan tot
li,i:t i*ind.
Ïe-i*ur:gesceld verl-i eten wij en met
o:.,= ;rl die anderen de yaste ival op
zcrrk naar vertrouwde omgevlng 

"'* A','§nd-s in de Geel-wit kantine heb-
i,art l,;* het er nog even over gehad.
i",r*i gu*d. en leuk maar toch kruip jeí:i a'liil-lí1s vol ellende onder het
ri*iibe,l.
!"irl;§*fir, -rnse hoge positie op de rang-
.1,.-i :lï" r:oehten rre toen meedoen aan
i{, *à.:.}iitpetitie met Emmeloord en de
'#rl -i:i,f n -
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Bij eelijk aantal punten zouden wij
spelen tegen Gorredijk, winnaar van
de nacompetitie van 48. 0nze tegen-
standers speelden tegen e1.kaat 2-2.
Daarna kwamen de líàldpyken bij ons.
ïn de eersLe helft misten zowel zij
als wij de nodige kansen. Begin van
de tweede helft was het spel aan bei-
de kantea voorzi-chtiger" Vervolgens
nam de l.iàlden meer risico omdat ze
anders uitgeschakeld zouden zijn. De

gevaarlÍjkste aanvallen kvamen toen
van onze counter. Een vrije Lrap van
Joop Smid opende de score en bepaalde
tegelijk de eindstand. V.v. de Wà1-

den terug naqr af en terechL, want
ze hadden mij mijn derde boeking aan-
gesmeerd waardoor ik tegen Emeloord
vanaf de zijlijn Loe moesL kijken.
En dat in deze fase van de stri3d.
YerLrouwen i-n de uitslag had ik wel,
maar ja, je rreeE maar nooit hoe het
vijfje nu h,eer sÈuitert. Het eerste
half uur van de v/edstrijd lras voor
Emmeloord, misschien ondat wij (nou
ja, wij?) vrij laat arriveerden.
Goede kansen maar Reöé de Jong hield
het hoofd koel en hoefde gelukkig
maar één keer Le vissen. Bij de Geel-
wÍtËers lukte verder weinig en aan de
kant stierf ik meL de overige suP-
porLers duizend doden. Toen kwam de
moLor opgang. Jan Brouwer haalde ge-
weldig uit maar gaf volgens eigen
zeggen de keeper geen kans oP -tijd
weg te duiken. HÍj kreeg de bal oP

de hak. Francisco deed het eYen later
dunnetjes oYer en zijn streep Yan
20 meter onder de lat was-,YrtJ van
keeperhakjes en zo kon redelijk te-
vreden de thee genuttigd worden.
De tr+eede helft was voor Geel Wit.
Ernmeloord kr+am nog weI maar werd
steeds weer op tijd opgevangen waar-
na door ons vlaggeschip goede aan-
vallen r*erden opgezet. De kansen
on uit te lopen werden Senoeg ge-
creëerd maar verder dan een afge-
keurde goal kvanen we niet. Enmeloord
speelde de laatste Èien minuEen a1les
of niets en het lukte hen onze jon-
gens rond het eigen strafschop gebied
op te sluiten. Vilf minuten voor tiid
hadden zij de beëte kans maar de bin-
nenkanL paal hielp René. Het wachten
lras op het eindsignaal, wat kon ons
nog meer gebeuren? !

-lt-



Twee mÍnuLen voor tíjd i"ras heL moment
daar. Zorn gup van Emrueloord met de
Í"!tg naar ons doel en drie Geelt+,itters
paraat probeerde een omhaal-1opje.
CImmcgelijk natuurlijk, maar a1s hij
zÍt dan is het een mooie goal. En hij
zat dus.
De verslagenheid was en is nog steeds
groot. Geen kampioenschap, geen pro-
motie.'Een goede competitie, maar geen
doelpunt.en op de beslissende momenten
ín de beslj-ssende wedstrijden. Dat
was heL einde van Geelwit, tenmj-nste
dit sei-eoen dan. Ook r+ij leren van
c;:rae fouten, Trouwe supporters ik
ï:eJ-oof U, dit za1 nooit weer gebeuren!

Henk Roemers.
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ff$E§DsTA,Í\IDEN
GEEL I'IT

REÀD SWART 22-32
QEEL WTT _22-32
HVÍMELOORD

D. T. D.
DE WÀLDEN

TRYNWALDEN

DRONRIJP
BI,AUWHUIS
TERSCHELLING
C. A. B.
w"ARGA

SPARTA '59

GEEL W]T 2

GEEL WIT 2

D,-tl
aa a1LZ-a t

22-22
22-22
22-20
22-18
22-16
22-t6
22-15
22-13De Ouae Scnóot

aan de Rixi v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)

PA§F@T'O'S

DIREKT KTAAR

Restauràmt
,.(ie Viool"

NU met ge4ellig overdekt terros
oan de Strandweg te Buren.

* SPECIALITEIT.
Pannekoeken vele soorten

AKKRIN'{ 2

F}tAI,IEKER 3
NICATOR 3
}IEERENVEEN 3
DE I'/ÀLDEN 2
W.Z.S.3
}IÀRI,INGEN 3
L"S"C" 3
JOURE 3
M.K.V.o29 3
HÀT ] ÍTM ?

GEEL W]T 3

TRISTA 4
BI-ÀCK BOYS

ST " AN}IA 2
TRYNWÀLDEN
DRONRIJP 2
GEEL WTT 3

22-36
22-28
22-22
22-21
22-27
22-20
22-20
22-L9
22-\8
22-7t
22- 7

22-41
22-34
22*31
22-28
22-25
22-20

2

2

klensËr.a
L.S.C.5
ROOD GEEL 3
C.A.B" 2

FRANEKER 4
ZWAAGhESTEINDE 4
STTENS 3

GEEI, 1,JTT A

REÀD SWART
OOSTERWOLDE 2
SIIRHU]STERVEEN
HlLD,{M
}.IARI,INGEN 2
1.,1ARGA

ROBUR

R.E"S. 2

DRÀCiiTEN 2
NIEI-1IÀIESCH0OT 2

22-17
22-L7
22-76
22-14
22-1L
22-LO

1 1-14
1 1-13
11-13
11-L2
11- 9
11- 9
11- 8
11- 8
Ll- 7
11- 3

GEEL WIT I 1-18Bi"D§mmDE- 11-18

app. &qJD
Strandweg Buren, tel. 2057
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ffi§fr$mSTANbtrN
GEEL I4IIT B

I^/. T.0. C.
v.v.T.
ROPTA BOYS
GEEL I,{IT

1 í\ 1 11U---L /

10-i2
10-1 2

10- I
G. S. V. V.
v.I.0.D..

GEEL WIT C

HOL!ÍERD
OUTE SYL
FRIS]A 2
GEEL LIIT

10- 6
10- 4

8-1 1

B- 10
B-9
B-10

L/ARDY

GEEL WIT D

'T FEAN '58
SC ÏÀIIJZEL
V. V.T.
KOLLUM
KOOTSTERTILLE
GEEL WIT

B-2

10-18
1l.l- 1J

10-11
i0- 6
10- 6

10- 4

GEEL WIT E

FRIESE BOYS

ANJIJM
ROPTA BOYS
v.I.0.D.
GEEL I^IIT

10*t B

.t0- i 6
10-i0
10* i0
10- 6

I,,/.T.0.C.

GEEL WIT E2

TRYNWALDEN 2
BE QUICK 2
TERNAARD 2
GEEL WIT 2

10- cr

10-18
10.* 14
i0-i4
9*6

TRYNW. BOYS 2
BUITENPOST 2

OPSPORING VERZOCHT! ! !: !

Sinds een aantal weken wordt
vermlst uit de kantine van de
v. v "Gee1 Wit een vaantje van
de voetbalploeg KR0P V0L.
De onrechtmatige eigenaar kan
hem terug bezorgen in het stam*
café van deze p1oeg, onder het
genot van een pilsje.

85 Yoorbaat dank,
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Nes - Ameland 05191'2476
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Mledenweg J
Buren-Ame1and.
tel r 05191--2051

&srt-wtT
g@ §§, t§ coO$PEAgr§É
Geel Wit is er net niet in geslaagd intwintig jaar ti.jd de sprong te maken yan
de derde klasse FVB naar de derde klasse
KNVB" De slootjes in de afdeling waren
sraal. De Amelanders voelden daar slechts
enkele spatjesr meaÍ in de KNVB konden
de kleren niet droog norden gehouden.
Al in 1974 verd de sprong naar dettgrotett bond genaatt. OaI moesL in
1982 worden oyergedaan om dat Geel hrit
het jaar daarvoor degradeerde.
In de vierde klasse werd GeeI hrit drie
maal vice-kampioen. Maar ja, een tweedeplaats telt nÍet. De eersle keer wasin 1976 achter Stiens. Trvee jaar terug
was Joure te sterk en vorig Jaa, ,"ren
de Leeuwarder ploegen Rood Gàel en MKyr29 beter. Dit jaar zette Read Srnrart
ons de yoet dwars. De herkansÍng tegen
Emmeloord lieten we onbenut, zoàat we
heË volgend jaar weer in de vierde
klasse Eoeten proberen.
Dan nemen drie (heel) oude bekenden
de plaatsen in van Read Swart en
Emneloord (gepronoveerd) en Sparta r59
(gedegradeerd). De nieuwkomers zijn
GAVC (Grou), Irnsum en hIZS (Sneek) 

"Tegen GAVC speelde Geel hrit voor het
eerst ín L974 en voor het laatst in
1980" Irnsum is in de periode
'72-'81 vijf maal de opponent ge-
weest en Geel I{it speelde vanaf 1974drie sej-zoenen achtereen tegen IIZS.
Geel ÍJir heefr in die 20 jaàr 6g
tegenstanders gehad. De meesten natuur-lijk uit Frieslandr mààr ook uit
Groningen, Drente en Flevoland (Emne1-
oord)

7A*71 3c
71'72 2a
t:, /-) _t

1'.3*7 4 1

74-75 4a
l5*76 4a
76*77 4a
17-78 4a
78-79 4a
79-80 4a
BL)*81 4a
81-82 1

82-83 4a
83-84 4b
84-85 4c
85-86 4c
Bó*87 4c
87-88 4c
BB-89 4a
B9-9CI 4a
90-9i 4a

FVB B5*l 5
55-1 5
47-20
50-20
27*28
26-77
23*25
33-19
27-22
?,_a,)JL LJ

20-30
33-16
29-39
21-35
25-28
30-37
'29-28
23*28
54*25
39-31
qq*?2

2

1

?

2

9I64 KR 
-BUREN,AMEITÀND

rel 05tgt 2489

KN\TB 5
2
7
aJ

5
4

11
FVB 2
KNVB 7

7
B

9
6

10
)
3
2

werkplaars BALLUM.AMELAND
HarQn RenoersweoLet: 4?72- '
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iieste lezer{ es ) .

Deze Geel-Wit krant is het laatste
nurruner van het sei-zoen 1990-1991.

Mlsschien is het voor U we1 de
*erste.

urj hebb'en deze keer ons Geel-Wit
rieuws in Nes en Buren huis aan huis
aangeb*den.

U: fe::aard heeft dit zoals U zult be-
gr íj pen een reden. l./ij zij n nl. de
uening toegedaan dat ons Geel-Wit
rrieur+s eigenlijk in e1k gezin thuis
hr:r:rt- "

"#,i.-l leunnen ons ook indenken dat wan-
r.:eer- U eens bij kennissen bent en
:e Geelwit krant ziet liggen, U de
.;,rig:ng hebt om er eens in te kijken
*r:r {iöt u dan tot de conclusie zult
kr:l**T dat het nu eindelijk eens tijd
Elj;'Ct- om zelf een abonnement te nemen.

'r,:l.*u beste lezer(es) die kans wordt
li nu gegeven"

ii h*eit all-een maar het onderstaande

"r;:i: eldingsforrnr:lier in te vu1len en
v1: eullen er Yocr zorgen dat U elke
ití;r&fii een exemplaar van het Geel Wit
Íii.*n,#.s in de bus krijgt.

OndergeLekende:

Adres: te

rsenst een abonnement op het Geel tr/it
nieuws à f i0,- Fer jaar.

Handtekening.

$eze bon inleveren bij:

i,l , Br::*t.iruis Nes, Hoge Mledeweg
.j" Epp"lng Nes, Torenstraat 5
(" IÍr:1"*l,raar Buren, Fabriekspad 16.
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