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De afgelopen twee maanoËï, neboe:r
een aantai ni.et seizoen qebontlt,,
bestuursleden zich het ï;iur ui-t
de slof f en gel ''"r - rlm te zi;rst:r
dt.: ,i.: compet..r-r-j-estart \{eer vlek-
keloos zou verlírI:n. Daarmee niet
bedoelend de resultaten yan de
diverse teams, maar de organisatie
om het hele gebeuren heen. Er kan
gesteld worden dat e. e. a. !/eer
redelijk gelukt is. Qua leidÍng
en training is de zaak praktlsch
rond. A11een bij het derde elftal
ontbreekt nog een leidel'. Verheu-
gend is te consÈaterer. ,lat r;teeds
meer acti-eve voeLballers bereid
zi j n 1e j-ding en training van cnze
jeugdspelers op z:-ch te nemen.
0ok de lijsL van vrijwilligers
voor de kantinedienst is gegroeÍd.
We zu11en echter nog steeds een be-
roep moeten doen op spelers. Dit
zal echter maar een keer per jaar
voorkomen. Dert.ig keer voor de bar
staan en een keer erachter lijkt
mij een acceptabele verhouding.
Dat moet op te brengen zij n.
Ditzelfde geidt ook v0or heL oud
papi-er " De opbrengst per kilo is
rveliswaar nihil, echter de subsi-
die maakt het allezins de moeite
waard om ermee door te gaan. 0ok
hier worden de spelers een keer
per jaar vo0r gevraagd.
Voor het kornend dorpsfeest in Nes
heeft Jan van 0s ondertussen de
lijsten yan de vrijrvilligers rond-
gedeeld 

"
U zlet a1lemaa1 actlviteiten waar
Geei Hit de broodnodige centen
moeL verdienen om de club draaien-
de te houden. À1s U op de leden-
vergaderi-ng bent geweest zulL U
gemerkt hebben dat de vereniging
voor het eerst sinds jaren verlies
draaide. Door het aantal extra ge-
speelde wedstrijden en de afstand
die soms moest worden afgelegd zíjn
de kosten het afgelopen jaar ex-
treem Eestegen. A1 met a1 een goede
reden voor cnze leden 0m de schou-
ders onder de diverse activiteiten
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te zetten.
Wij hebben in dezelfde vergaderi-ng
afscheld genomen van twee bestuurs-
leden n1. Bart Molenaar en Meinte
Bonthuis. Twee bestuursleden die
veel werk voor Geel Wit §edurende
een lange reeks van jaren hebben
verzet . Bart Ís reeds in 797 6 i-n
het bestuur gekomen. Hij heeft het
grootste gedeelte a1s wedsLrijd-
secretaris gefungeerd. Uit erva-
ring weeL ik dat dit geen gemak-
kelijke baan in het bestuur is.
Toch heeft. hij kans gezien om dit
werk, naast zj_jn eigen werk, meer
dan 10 jaar te doen. Tevens was
Bart consul, scheidsrechLer, orga-
nisaLor oud-papier, lid feest-
commissie, leider, trainer en
dan zaL ik uÍteraard wat vergeten
hebben. (ln de eerste plaaLs voet-
ba1ler natuurlijk). A1 met a1 een
indrukwekkende lijsL die zal leiden,
a1s de ledenvergadering het met
het bestuur eens is, tot benoemJ-ng
a1s lid van yerdienste van onze
vereniging. Hij komt dan in het
illustere rij tj e Frans Hulsebos
en Wi11y Molenaar. MeinLe heeft
de afgelopen jaren het secreta-
riaat op uitmuntende wijze beheerd.
Het is belangrijk daL op deze posL
een accurate man zíL. Meinte heeft
de afgelopen j aren bewezen dat te
zijn. Ik l/ens de nÍeuwe bestuurs-
leden dan ook veel sterkte bij hun
niet gemakkelijke taak.
Rest mij een ieder een goed en
sportief voetbalseizoen toe te
hrensen, waarbij r^rij hreer hopen op
net zoveel spanni-ng als vorig
j aar, maar met dit keer een
glorieuze afsluiting.

D. Kooiker, voor zítter .

tsgslztc:elllK- -..
* De gemeente Ameland handhaaft de sub-

sidie voor het ophalen van oud papier
op B cent, ondanks ons verzoek om dit
bedrag op te krikken tot 10 cent. 0m-
dat het oud papier ons redelijk wat
opleverL gaan r*ij door met inzamelen
(zie daarover ook het verslag van de
ledenvergadering) .

* De kleedkamers zijn verbeterd en de
urinoirs zijn vervangen door druk-
knoppen.

* Geel l,/it zal een gesprek hebben met
Amelandia over de vertegenwoordiging
op het waddentoernooi. Amelandia was
verbolgen over het feit. dat ons tneede
Ín plaats van hun eerste naar Vlieland
is gegaan. Arnelandia stelt nu voor
om-en-oll Le gaan. Daar voelt het Geel
Witbestuur niet. voor.

* Er zíjn brieven gestuurd naar de KNVB

afd. Friesland inzake het aanstellings-
beleid van de scheidsrechters en het
verzoek van het derde e1fta1 om de
thuisr.redstrij den om half elf te spelen

* D, El en E2 spelen met shirtreclame
van Hotel de K1ok.

* Zoals U waarschijnlijk al hebt gezien
is Geel Wit overgegaan oP taPbier,
dit wordt (evenals de overige dranken)
geleverd door Drankenhandel Metz.

* Voor de kantinedienst op zondag zÍjn
te weiníg vrijwÍ1ligers. Dit betekent
dat na iedere wedstrijd zal een speler
per elftal moeten bijspringen. Hij
wordt op vrijdagavond gebeld.

Uitslagen Geel l./it

ZaLerdag 24 augustus
Geel i{it B - I"IKV '29 B

Geel l,/it C - FC Birdaard C

Blija D - Geel Wit D

Trynwà1den lE - Geel l{it lE
Geel Wit 2E - SC Veenwouden 2E

ZaLerd.ag 31 augustus
Geel Wit B - Be Quick D 48
Geel hIft C - LAC Frisia 2C

CSL D - Geel Wit D

Geel hrit 1E - De Lràlden lE
VIOD 2E - Geel I.Jit 2E

Zondag 1 september
SC Joure 2 - Geel Vít 2

Geel Wit 3 * St. Annapar. 2

I"ÍKV | 29 - Geel Wlt 4

0-8
11-0
afg.
1-6
5-0

10-0
14-0
afg.
72-1
afg.

2-2
3-5
G-6
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Verslag van de algemene ledenvergadering
van de VV Geel Wit,gehouden op 2 septen-
ber 1991 in de kantine. Er waren 31 leden
(inclusief het bestuur).
VoorzÍtter Dirk Kociker ope-Ce de ver-
gadering en heeÈte iedereen van harte
welkom, in het bijzonder de heer en me-
vrouw Minkes, die namens de KNVB, af-
deling Friesland aanwezíg zíjn.
De voorzitt.ermemoreerde het bijzonder
spannende jaar met. de zo rtreuriger af-
loop voor het eerste, maar sprak hoop
uj-t dat het missen van het. kampioen-
schap dit jaar wordt trecht gezett.
Hoogtepun,t.en waren de promotÍe van het.
tweede e1ftal en de kampi.oenschappen van
een aantal jeugdteams.
Financieel draaide Geel Wit iets minder,
dat was te wijten aan de reiskosten naar
Terschelling (+ Í 1000,-) en de extra
wedstrijden (o.a. Emmeloord). Tevens is
de verbetering van het trainingsveld in
een keer (dus zonder afschrijving) in
de boeken verwerkt.
De notulen en de jaarverslagen van de
secretaris en de penningmeesLer werden
zonder op- of aanmerkj-ngen aangenomen.
Bij het behandelen van de begroting 1991-
1992 benadrukte de penningmeester de
noodzaak van het ophalen van oud papier.
Zou dít niet gebeuren dan gaat de contri-
buLie met gemiddeld f 40,- omhoog. Namens
de kascommissÍe kwam Tonio Brourver met
de verheugende mededeling dat er twee
gulden over zijn. Deze munststukken zu1-
1en een eervolle plaats krijgen naast der
zes centen, die vorig jaar voor een posi-
tief verschil zorgden.
De vergadering ging uaaniem akkoord met
het voorstel tot reglementswijziging in-
zake het kiezen van besLuursleden. fn
het verleden rverd van de verkiezing nog
a1 eens een geintje gemaakt en werden
namen aan de briefjes toevertrouwd van
mensen die sowieso ni-et in het bestuur
wilden. Voor de te (her)kiezen bestuurs-
leden was dat zeer frustrerend.
0mdat de wijziging pas bij de volgende
vergadering ingaat kon bij het punL be-
stuursverkiezing nog een keer gebruik
worden gemaakt van de mogelijkheid om
andere naFí.n in te vullen, DaarbÍj bleek
hoezeer h, werk van barkeeper wordt
gewaardeerd want zelfs Herman Molenaar
kreeg een stem. Bart Molenaar en Meinte
Bonthuis lvaren niet herkiesbaar, Frans
ter Schure wel . Hij r.rerd herkozen.
Ni"euwe bestuursleden zijn Mark en Jozef
Brouwer.
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uw adres voor3
radio, teI-evisie, video

hui.shoudel-ii ke aPParaten,
telefoon aPParatuur,
antenne sYstemen'

Daarna kreeg de heer Minkes het woord'
Hij verontschuldigde zich enigszins
vo'or het feit dat hij als enige in de

vergaderlng (onder tropische omstandig-
hedàn) een jasje droeg en richtte ver-
volgens heL woord tot Bart Molenaar en

nam diens voetballoopbaan onder de loupe'
Het begon in 1969 bij Heineken (een

blik op de bestuurstafel leerde dat de

band Gàel Wit - Heineken nog steeds
bestaat), een jaar laLer beleefde Bart
met Geel lJit de competitiestart' In
t976 werd hij bestur:rsU-d en l/as 12 jaar
werdstrijdsecretaris. Bart werd in 1985

consul- en llas traíner van 1987 tot 1990'

Hij was een van de eerste Amelander

scËeidsrechters, ziL in het bestuur van

de schaaLstrainingsgroep en is penning -
meester van Dorpsbelang Buren' Deze op-
somming is voor de KNVB afd' Friesland
reden geweest BarË te onderscheiden met

de waarderingssPeld in brons'
Ook Geel l{it lÍet Bart's aktiviteiten
niet onbeloond en de vergaderi-ng be-
noemde hem unaniem tot Li-d van Ver-
dienste. De voorzíLt,et overhandigde
Bart bijbehorende speld met oorkonde
nadaE hi3' zi5n waardering had uitge-
sproken ioot-het. feit dat Bart altijd
eàn uitgesProken mening had'
t'Dat is Éoed, aan ja-knikkers heb je in
het besiuur niet veel"
Met ingang van heden is Ton Töben be-
last mét het compeLitiegebeuren, Jan

van 0s met de aanstelling van de scheids-
rechters en de oefenwedstriiden/toer-
nooien.
Mevr. MosLerman beklaagde zich over de

gang van zaken op het jeugdwaddentoer-
iooi in Dokkun. De voorzitter antwoordde
dat Geel Wit heeft voorgesteld het toer-
nooi op Ameland te houden.
Voor de kantinedienst op zondag zijn
te weinig vrijwilligers. Dit betekent
dat na iedere wedstrijd zal een speler
per e1ftal moeten bijspringen' Hij wordt
op de vrijdagavond gebeld.
De animo voor deelnÀming aan de tota/
lotto neemt zienderogen af. De opbrengst
weegt niet langer op tegen de werkzaaÍr
heden. Wekelijks worden er 6-7 uren
werk in gestoken en deze leveren *
f 10,- oP. Het voorstel om te stopPen
met de weektoto en -1otto en door te
gaan met de maandlotto wordL unaniem
aangenoDen.
Na de rondvraag sloot de voorzitter het
officiële gedeelte door afscheid te
nemen u", à" vertrekkende bestuursleden'
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kregen beiden een perlnenset aange-
troden" Le voorzitt.er kondigde ;:tn
dat een relsje naar een belangr.'ke
wedstrijd voor beide heren in he.
verschlet 1igt, natuurlljk onder be-
geleiding van het bestuur ' waarop
Henk Roemers zich onmiddellijk a1s
kandidaat-bestuurslid meldde .
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De Oude School
aan de Rixt v. Doniaweg - Nes
{voorheen Natuurmuseum)

PASFOTO'S
DIREKT KI TAR

Arzsrr-w GereaAGD .. .

De competitle voor het amateurvoetbal
sLaat op het punt te beginnen, is voor
Geel Wit a1 begonnen met het voorult
spelen van wedstri-jden dre in de Àme-
lander herfstvakantie geprograrmeerd
-stonden. Het betaaid voetbal heeft er
a1 3 of 4 wedstrijddagen op zitten. De

eerste yerrassende uitslagen zijn a1 ge-
noteerd en boven de hoofden van spelers
en vooral trainers is de eei'ste kritiek
a1 weer losgebarsten.

Wat die kritiek berr:eft is het elk jaar
weer hetzelfde h:el-d: de compelltie-
restri-t-aten zijn ui,tgangspunt en bepalen
de inhoud en toon. Yoor de eerste com-
petitiewedstrijd zijn spelers en trainers
a7 zo 'n 6 weken bezig en de kranten , a7-
thans de sportpaginars staan vol met in-
terviews, beri-chten oyer transfers en
dat soort zaken. l{aar de accenten liggen
bij de trainingsarbeid, welke maatregelen
worden genomen, welke afspraken worden
gemaakt. om een bepaald speiconcept te
reallseren, daarover yerneeiii de belang-
stellende lezer zelden iets. En dit soort
dingen zou je toch eigenlijk moeten
weten om het beleíd en het werk van een
trainer te kunnen beoordelen. Hanneer
het -meestal op grond van tegenvallende
competiti.eresultaten- komt tot het vroeS-
tijdig veryangen van de tralner, zoals
nu a1 enkele malen in de Duitse compe-
title het geval is geweest, dan luidt de
argufientering vrijr+e1 steeds dat de
spelers geen vertrouwen meer hebben in
de trainer. Dlt zegt natuurlijk mi-nstens
net zoveel over de spelers als over de
trainer. 0mdat het onbegonnen werk is
een selectie van een kleine twintig
voetballers te yervangen en zulks met
een trainer nogal wat eenvoudiger 1igt,
legt de laatstgenoemde steeyast het 1oo-
dje. Wat de man in zijn werk nou pre-
cies verkeerd gedaan heeft, daarover
ontstaat zelden duidelijkheid en ik ver-
denk de clubbestuurders die de ontslag-
brief ondertekenen ervan dat hen dat of
weinig interesseert of daL ze dat nlet
kunnen beoordel-en. Het gaat om de knik-
kers en niet om het spel.

Toch zijn het juist de trainingsmet.hoden
en de oefenstof, ook de manier waarop
en het tempo waarin die gepresenteerd
worden waarnaar de göinteresseerde leek
nieuwsgierig za7 zijn. Uit de schaarse
informatie is mij we1 duidelijk gewor*
den dat het instuderen van bepaalde aan-
valspatronen een belangrijk onderdeel
vormt.

app. ouD
Strandweg Burcn, tel, 2057

dnoq istenij

knensËr.a

Restaurant
,,de Yíool"

NU met gqellig overdekt tenos

aan de Strandweg te Buren.
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Een belangrijk aspect van het uitvoeren
van effeclieve aanvalspatronen i s de
snelheid waarmee dat gebeurt. Eel onmis-
baar element van elke aanval is de ver-
rassing. Wanneer de tegenstander wel zo
ongeveer weet wat er gaat komen, dan moet
het wat het scoren betreft voornamelijk
komen van indiyiduele acties yan aanval-
lers en van het afstraffen yan de fouten
van de tegenstander. Verrassing nu 1s
ondenkbaar zonder snelheid. A1s Johan
Cruij ff zich a1s speler en trainer onder-
scheiden heeft, dan is het we1 hierin
dat hij de combinatie van verrassende
manoeuvres en snelheid altijd heeft
gepraktiseerd en gepropageerd.

0p die snelheid wilde ik in dir artikel
wat dieper ingaan. Een voetballer di_e
snel wi1 spelen moet de verschj,llende
handelingen met de ba1 perfekt en snel
kunnen uitvoeren. Daarnaast moet hij over
een groot loopvermogen beschikken. Hij
moet 2 maal 45 mlnuten sprlntjes kunnen
trekken met en zonder bal, voortdurend
van positie kunnen veranderen om zelf
de ba1 vrij te kunnen aannemen of een
tegenstander het aannemen van de ba1 te
beletten.

Het komt erop neer dat een voetballer
atleet moet zijn. De oprichters van de
eerste voetbalverenigingen hadden dat
heel goed door. Zij brachten dat tot
uitdrukking in de naam van hun club:
Atletica Madrid, AC Milan en Frisia uit
Leeuwarden heet volluit Atletiekver-
eniging Frisia.

Het komt mlj voor dat met name in het
amateurvoetbal weinig wordt gedaan om
het loopvermogen van de spelers te ver-
groten en hun iooptechniek te verheteren.
Het is zeTfs zo, dat weinig sportbe-
oefenaars een hartgrondiger hekel hebben
aan sprintjes trekken en duurlopen dan
voetballers, Trainers zijn altijd ex-
voetballers en die hebben a11een daarom
daar al weJ begrr p voor.

Toch is het van essentieel belang dat
aan looptechniek en loopvermogen ruime
aandacht wc-'jt besteed. Een speler die
op deze onl Je1en zijn tegenstander
overtreft,is hem niet herhaaldelijk te
vlug af, maar bestrijkt met zijn akties
ook een groter deel van het speelveld.
Een e1ftal met veel loopsnelheid en
loopvermogen speelt in fej te met één of
t.,vee man meer dan een tegenstander bij
wie het op Benoemde onderdelen aan
kwaliceit ontbreekt.

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

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied.
Bij ons deett u mee in de winst.
lnformeer vrijblijvend of kom eens langs.
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Bovendlel is er:ii srre1 1e wedstri-l d , ook
a7 zl-t'n taktiek en Lechniek van matig
gehalre, aitijd een aantrekkelijke wed-
strijd" i{et publiek heeft a1 lang re
kennen gegeven, behaive in Italiö dan,
dat het niet gediend is van slaapver-
wekkend heen en weer geschuif met de
ba1 op een beperkt dee1, meestal het
middenveid yan het speelterrein.

Van nature heeft de mens pl.zier in,
zelfs behoeft-e aan, hard J-open. Je ziet
het aan jqnge kinderen, ze wandelen
nooit, een wandeling mei_ het gezin is
voor hen een st,,:af , §raar ze hol-1en rje
hele <iag.Looptrainíng voor pupillen is
volstrekt overbodtg, _i.enzij het f lat-
bewonertjes betreft die 5 uur per dag op
school zitten en de rest voor de tele-
visi-e zitten of in bed liggen. De klad
komt erin op 14 à 15 jarige leeftijd.
Het cr:nsuneren van ongezond voedsel,
tabak, alcohol en het zich voortbervegen
op bromfietsen hebben de jeugct dan der-
mate in hun ban, waarbij nog komt dat
ín deze fase van de groei het -i::chaam
wat oneyenwichti-g geproportJ-oneerd is,
dat elke stap in looppas a1s een ver-
achtelijk.e vorm van uitsloverl-j wordt
gezien,

Aan de trainer de taak om de spelers
ervan te overtuigen dat hard lopen een
onmi-sbaar element yan de voetbalsport
uitmaakt.

Frans H.

DRANKEN I{ANDEL
annàr Gàzrnetanlcilat ío n
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Goedendag a11emaa1. Welkom in het
nieuwe seizoen. A1s het a11emaa1
wat meezit, vooral met. mijzelf,
dan probeer ik de zeer gewaar-
deerde lezer en Lezerea weer bijnat'livett op de hoogte Le houden van
het we1 en wee van het eerste e1f-
ta1. Mocht ik buiten de eerste
dertien geplaatst worden (te zot
om over na te denken natuurlijk),
dan moet ik misschien iets anders
verzÍnnen om mijn Lwee paginats
vo1 te schrijven.
Niet echt een probleem natuurlijk
want mijn oren en ogen functio-
neren nog goed en bovendien heb
ik voor noodgevallen een dikke
duim achter de hand.

Maar nu het eerste. Eind juli
begon de selecËie pas weer te
trainen. Veel te laat natuurlijk
want Chris Rij pstra en onder-
geEekende liepen a1 weken door
het bos. De rest was nog steeds
doende de Dug 0ut te inspecteren.
Tijdens de competitie willenze
er niet ín maar zomers krij g j e
ze d'r niet uit. Afijn serieuze
sporters a1s r/e zi-jn: hup het
bos in. En meL Chris is dat be-
slist geen pretje. Niet dat hij
onaardig is, begrij p mij goed.
Nee, hij loopt zo hard en zo
lang hard. Wanneer ik a1 drie
keer gekeken heb of pastoor nÍet
ergens wandelt, gaat hij de bocht
om en ja hoor alweer de kaap op.
GelukkÍg !/as het niet voor niets
want Francisco sLuurde ook de
selectie het bos in. (Doet ie we1
vaker trouwens. ) Normaal verdr^iaa1
ik dan maar nu kon ik de boys in
zicht houden. Jan Brouwer niet.
dus. Na vij f minuten wachten op
het hazerleitj e moesten we hem
zoeken. itgeput en verdwaasd
liep hij door het bos. Waar is
Henk ?, waar i-s Henk ?. Zo zie je
naar een beetj e voorbereiding is
nooit weg.
Over de wedstrij den zel-f zal- ik
n j-et veel zeggen. Er waren goede,
slechte, mooÍe en lelijke kortom

I

I

een sei-zoen in notedop.
De groep spelers is ldentlek aan
dle van vorig jaar + Patrick Kle-
wied, Richard de Jong, Ronald
M,etz en Simon IJnsen.
De nodige blessures zii er alweer
of alwee.r geweest. Zo misten Fran-
cisco , Berny,en Harold een deel
van de voorbereíding en stapte
Patrick Kiewied in zijn voorlopig
laatste wedstrij d meL een mogelÍ§k
zuaÍe 1Íesblessure van het ve1d.
Inmlddels is deze visboerdoor het
Ministeri-e van Defensie ziÈtend
werk aangeboden, dus zaL hij wel
wat kilo't;ies groeien. (B0S ?)
Zo zíe j e maar weer, een ruime
selectie maar ook al weer ruim in
de blessures. HeE leidendtrio
wi1 met deze groep in prÍnciPe
a1le posities dubbel bezetten. Zo-
dat je bÍj schorsingen en bles-
sures niet veel hoeft te schuiven.
In ieder geval konden we de .eerste
wedst.rij d uiË bij DTD spelen met de
.e1f waar l/e ongeveer vorig j aar

mee geeindigt zíj. De droogte
gooide bijna nog roet in het eten
maar na extra besproeiing werd
het veld daar alsnog goedgekeurd.
Het is niet te hopen dat deze wed-
strij d model staat Yoor de rest
van de competit.ie. DTD was bang
voor Geel wit en speelde op eigen
helft voor een punt. Het zgtt er-
gerlijk verdedigend voetbal.
Na 25 min. opende Andrd de Jong
de score. Dit. leek de wedstrij d

wat open te breken. DTD kwam
maar scoorde helaas snelde ge-
lijkmaker en gelijk terugop eigen
helf t. I*rij moesten het spel li eer
maken, maar kwanen niet verder
dan de paal. En dus kr.ram DTD
slechts zelden over de middellijn.
Het spel werd er niet beter oP.
Ergernissen van onze kant richting
gerensrechLer, schei-dsrechter,
boekingen voor Andrd en Frans.
Een punt halen in een uitwedstrijd
is niet slecht, maar het lras geen
goede competitiestart. Maar afÍjn
de Geelwittrein sLaat weer op de
rai-1s en heeft puffend en flui.tend
het station Jelsum verlaten.
Stap maar in het wordt vast weer
een mooie reis.

Henk Roemers.

-le- -lr -



F€4fls1sd N€rZ GoBr
oPrr *t t s 7/s ct tl /€u /,1/€
6€/20€N /N.

0oit was Franslsco lÍetz de jongste
voetballer yan Geel Wi-t. Dat was
in 7969. Via de geluidswagen wer-
den de jongens vanaf 9 jaar attent
gemaakt op de mogelijkheid bij
Geel Wit te kunnen komen voetballen
"Je mósse je bij Jan Epping bij 'n
bus,j e ópgeve", herinnert Fransisco
zích zijn eerste gang naar het Geel
l,{it-ve1d. Hij was nog maar B, naar
het was toen a1 duidelijk dat hij
meer in zíjn mars had dan de door-
snee-voetballer van die leeftij d.
Eransisco doorliep a1le jeugdelf-
ta11en van Geel-Wit, maar toen hij
bij de A-junioren kwam openbaarden
zich de eerste fysieke problemen.
Fransisco kreeg last van zijn rug
en dat kostte hem een half jaar.
Desondanks zag Cambuur we1 iets
in hem, ook daar h/as hi j weer een
van de jongsten. Na een paar jaar
in het tweede bood Veendam hem een
contract aan. Daar speelde de Nes-
sumer drie jaar in het eerste. In
meer dan honderd wedstrij den kwam
hij slechts vier keer tot scoren.t'fdiot weinech foar un middenfel-
dertt, erkent hij . Toen Veendam in
de financ:"ö1e problemen kwam was
een rechLzaak nodig om het geld
te krijgen dat hem toekwam. Inmid-
dels was er weer een half jaar ver-
sEreken, Fransisco speelde de
laatste zes wedstrijden van dat
seizoen bfj Emmen, dat toen de
overgang maakte naar het betaalde
voetbal. Voor Fransi-sco heef t de
hernieuwde kennlsmaking met hel
profvoetbal slechts een jaar ge-
duurd. Hij kon niet met trainer
Theo Verlangen overv/eg. ttHij kón
niet teugen grapjestt. Wie Fransis-
co kent 1,,/eet dan a1 genoeg. De
manier van trainen stond hem niet
aan: t'L{ij begon soa fanatiek te
tralnen met 23 man, dat hij bij
de start 3n de kompetitie nog mar
l4 over had. An ut end fan ut jaar
ware ur nog maar fij f over.
Positiever ervaringen heeft hij
met Han Berger, de trainer van
FC Groningen ten tijde yan het uit-
wlsselingsverdrag met Veendam.
"A11es ging om ge1d. As je ut nÍet
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goëa derle rian mos j e un rieks<1aa1-
rjer betale. Nou, dan deeste ut wel
goöd". Bij Verlangen kreeg Fran-
sisco niet de kans op een positie
te voetballen. "Ik hèw overal
1open, behalve op linksbuuten in
a-s keeper " Toen hètk teugen Ver-
langen sèèd: Hoe liekt ut, blieve
j ou dan gaan ik weg". Die uit-
spraak had hij zich kunnen be-
sparen. Vocht 1n rIe rechterknie
maakte voetballen twee jaar lang
onnogelijk. Inmiddels had Fran-
sisco werk gekregen bij Tropica
Ambla en deed mee aan eea kroegen-
wedstrijd. Dat bleef de techni-
sche staf van Geel Wit niet onop-
gemerkt en zo kon het gebeuren
dat Jan 0ud Fransisco vroeg de
draad weer op te pakken bij zíjn
oude vereniging. Dat wilde hij
wel, maar de vraag was hoe zijn
knle zLch zot houden. "Dat ging
wonder boven wonder goëa, maar
toen ging ik deur mien enke1,
soa dat ik de leste 6-7 wedstrij-
den niet metdaan hef". 0p de ex-
prof lag yoor de aanvang yan het
sei-zoen een grote drdk: t'De

minsen ferwachte enorm feul fan
j e. Mar 1k had un paar j aar sEi-1
staan in stilstand is achteruut-
gangtt.
fn de winter had Wi11em Kooiker
te kennen gegeven te wi11en
stoppen a1s trainer" Fransisco
werd gevraagd deze taak over te
nemen. Hlj antwoordde: "Ut 1iöfst
wil i"k un bit3 e f oerba1le. Ur
mrlet iön bij weze die de coaching
fanöf de bank fersörgr. De keus
is op Jan fallen, hij hèt deselfde
fisie as ik. Samen met elftalleider
Jan 0ud gaat ut over ut algemiön
knap. We hèwe utselfde e1fta1 inte kop. We binnen dut seazoen be-
gonnen met 4-4-2, deer binne we
fanöf sLapt. Dearna binnen we
uutgaan fan oans eigen kracht:
anfa11e, de rest fan ut seizoen
hëwe we 4*3-3 speuld".
Fransisco Metz meent te kunnen
terugkijken op een prachtig
seizoen, waarin de sfeer in de
ploeg goed was. "De j ongens r+i1l_e
foar eikaar knokke. As de sfeer
goËO is komme de prestaties fan-
sè1f" " De blessuregolf, die niet
voorbijging aan enige sleutel-
spelers, is volgens de trainer-
speler een van de belangrijkste
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oorzaken geweest yan het uiteinde-
1i-j k misgri j pen naast a1le te yer-
delen prijzen. 0m zich te wapenen
tegen een eventuele herhallng is
dit jaar begonnen met een selectie
van 20 man. "Un dubbele besetting
foar e1k p1ak, dat houdt iederiön
wakker. Je kinne niet de teugels
f iere 1aLe". Toch ging het j-n de
eerste wedstrijd tegen Amelandia
goed fout. "GieniËn waar gemoti-
veerd. De helf t liep om de biiinen
heel te houwen. Ik sou niet feul
moeite had hèwe met un k1ène
nederlaag, maar hiermet hëw ik
dat we1tt. In plaats yan een rus-
tige Eraining volgde dan ook be-
hoorlijk wat loopwerk voor de
eilander paradepaardjes. De overi-
ge oefenwedst.rijden zijn a1le ge-
wonnen, dat stemt Fransisco tot
optimisme. "lnlij kinne weer un
knap e1ftal op de biön bringe.
Zeker ni-et minder as f oarech j aar.
Toen raakte we fij f man uut de
selectie kwiet. Dat kin gÍen en-
kele vierde klasser ongestraft
doën. De schwung sit er in in ut
gaat goöd. Foarech jaar ware we
seuven wedstrijden sónder f,er-

lies. Toen hèwe we punten fer-
loren an hlarga en Blauwhuls, nou
is bekend hoe die f oetballett.
De selectie van Geel Wit is weer
gemotiveerd. "We hèwe traind dat
de fónken ur fan öf flóge, in
soa as je traine soa foetballe
Je ók, hëwe se mij leerdfr.

Koos MOlenaar

H. OTERIXX}M
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Zaterdag 24 augustus Geel-Wit e1
Trynwalden. We voetbalden om 10
uur. Gelijk 1n de vijfde minuut
0-1 voor Geel-1.íit van Stef an Edes.
De leider vond het een goeie aan-
va1. Tien minuten later nog een
aanval maar de keeper had hem.
De keeper trapte de ba1 naar Kees
Yan Trynwalden. Maar Sip pakte
de ba1 af . Toen gingen wij h/eer
1n de aanval en Herman maakte
een doelpunt 0-2. Viif minuten
later een doelpunt van Anton 0-3.
En Trynwalden ging in de aanval
maar geen doelpunt. William
tr:aple de ba1 uit naar Stefan
Edes en Stefan trapte de ba1
naar Ben en een doelpunt van Ben
0-4. Anton 0-5 en toen \./as het
pauze. Stefan Edes en Herman
mochten douchen. 0ndertussen had
Hein een doelpunt, en nog sen
doelpunL van I{ein 0-7.
En toen van Hein een doelpunt,
l-7 gewonnen. En toen op de terug-
reis had Hein overgegeYen.
Einde.

Dit verslag is van Herman

Wij hebben gevoetbalt tegen
de Walden en w:.j hebben met 72-1.
gewonnen. En Ben heeft er eigen-
lijk 4 gemaakt, dus elgenlijk
hebben we met 13-1 gewonnen en
Hein heeft er 3 gemaakt en Theo-
door ook 3 en Stefan Edes heeft
er 2 gemaakt en Peter 1.
En er stonden ook altijd een
paar van hen voor, cr we1 zes
van hen achter, en er stonden
2 van ons achter en de rest van
ons voor " En a1s ze ten aanval
gingcn gingen de j ongens die
midden stonden die gingen haast
niet mee met naar achler maar
\{e hebben het gered.
En dat \ras het dan !

Ben en Sip

discotheek |l)
Htffi,DEl§
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0p zaterdag de 23e augustus
moesten we voetballen tegen
Veenwouden.
Vlak voor het einde van de
eerste helft heL 1k een doel-
punt gemaakt.
In de tweede helft heb ik het
tweede doelpunt- gemaakt en toen
heeft Daniö1 een doelpunt gezeL.
Toen hadden zij een aanval.
Mis was de aanval en toen
maakte ik weer een doelpunt.
Het stond 4-0.
fn de laatste 2 nínuten scoorde
Dirk nog. De eindstand is 5-0
voor Geel-l{it e 2.
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Zaterdag i, si:pternber, een gedenkwaardige
tiag. 116 afririing Friesland van de (NYB
heeft het prograrrna ïoor dit veekeinde
eruit geg,:oid in verband rnet. de droogte.
I{i j, Amelanders, k.rlnen dat nauwelíjke
bevatten. Goed, hct is een droge zomer
gewecst, maar onze velden liggen er bij
a1s biljartlakens. Dat Ís te danken aan
de zorg die Jaap Beijaard er aan besteedt.
Dat doet hij al vljftien jasr. Genoeg
reden yoor het clubblad om eens een
praatje met hem te hebben.

Jaap heeft zelf nooit gevoetbald, maar
was '+e1 een ïaste toeschouwer. Dat ver-
anderde toen er een gezin kwam. Door de
week was het yeld zijn domein, in het
weekeinde zag je hem er niet meer. Maar
dat kan gauw veranderen. Zoon Jos traint
nu met de F'jes in de zaal en zal volgend
jaar de overstap naar het veld maken.
"Dan si1 ik we1 met gaantn, voorspelt de
terre j-nverzorger .

Ooít was Jaap van pJ-an de boerderij van
zijn vader over te nemen" D* -j."lder roos-
kleurlge yooruitzichten in de ir,ndbouw-
sector weerhielden hem daarvarr. Toen
viel zijn oog op een advertentj-e van de
Stichting Sportvoorzi-eningen Ameland
(tegenwoorCig de Sportcornrnissie Ameland),
waarin werd gezocht naar een vërzorger
voor de terreinen van Geel Wít en Ame-
landia. t'Ur ware icel fea t tech sollise-
tanten, toch bin ik ur uut röta. Ik wist
toen fan niks. Ik mös un heleboel self
uutfienert.
Yeel baat heeft Jaap gehad bij de aanbe-
velingen yan de inspecteur van de Neder-
landse Sport Federatie. Jaarljjks komt
hij de velden ccntroleren en geeft dan
adviezen. Vorig jaar is Jaap naar de
bosbouwschool in Arnhem geweest, waar
hij ook de nodige kennis heeft opgedaan.
Met het verzorgen van de velden is Jaap
een week bezig. De droogte van dit jaar
heeft hem veel overwerk bezorgd. l{eken
van 55 tot 60 uur zijn niets bijzonders.ts llorgens on zeven uur gairn de sproei-ers
aan en ts avonds om half e1f worden de
kranen weer dichtgedraaid. Met een in-
stallatie moet Jaap er voor zorgen dat
de vijf velden (trvee ín Hol1um, twee
voetbal terreinen en een trainingsveld
in Buren) e1k r.,ekel-ijks 40 mi11i-meter
water krijgen toebedeeld.t'ïk moet ur foar sörche dat ut groern
blieft'r. Hoe hij dat doet moet Èi3. zelf
maar uitzoeken. De sportcommlssie geeft
hem daanin cie vrijehand" Dat bevalt
.Iaap wel. ttfk bin eigen baas, moai
ruslech".
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Het materleel waarover Jaap beschikt zou
we1 Íets beLer kunnen. Maar ook de Sport-
cornmissie moet bezuinigen en zodoende
kunnen niet al Jaapts wensen gehonoreerd
worden. 0p een belangrijk onderdeel hoeft
Jaap niet te bezuini.gen en dat is water.
ItDat kost in feiLe niks,a1liën wat stroom.
Ut water sit hier hooch Ïn ut is gien
lei"dingwatertt .

Dlt jaar kan ook weer worden gespeeld op
het trainingsveld. Dit terrej-n is voor-
zien van veengrond en ligt er nu weer
fleurig groen bij. Zo zal het niet lang
blijven, want het trainingsveld heefr
natuurlijk veel meer te lijden dan de
hoofdvelden, die deze zomer niet de rust
hebben gehad die ze eigenlijk zouden
moeten hebben. Normaal gesproken zijn de
velden zes weken gesloten, maar doordat
het seizoen uitliep en er op de voeËba1-
velden getraind moest worden zíjn ze
hooguit een maand onbespeeld gebleven.
De gevolgen daarvan zullen met name i-n
de doelgebieden zichtbaar norden. Dan
is de tijd van sproeien voorbij. Ook de
maaimachine kan binnen blijven. fn
plaats daarvan moeten de zoden weer
Èerug gelegd worden en vormen het rollen
en prikken van de velden r.,eer de dage-
lijkse bezigheden van Jaap Beijaard.
"Ur binne minsen die frage mij of ik
niet kwaad wo'd dat de velden sti-kken
trapt wotde. Dan sèeg ik: dear binne se
toch foartt.

Koos Molenaar.

lulsT u 01r;
...het seizoen weer begonnen is.
...er a1 een aental wedstrijden zijn

afgelast.
...dit door de droogte kwaii;.

...dit misschien wel historie is.

...onze nleuwe aanwinsten E2 zljn.

...di-e goed begonnen zijn.

...Herman Molenaar: ook 1i-d is.

. . . dle 1 stem kreeg op de Ledenver-

gadering.

...er zi-ch maar 1 1id had afgemeld.

. . . dit voor die vergadering \,ías.

...Bart op die avond tweemaal is
onderscheiden.

...hij van Ce KI{VB de bronzen speld
kreeg.

...hU bU GW lid van verdiensre is.

. . . er nu twee leden van verdienste
zijn en allebei Molenaar heten.

...het klokje van de Bond achter-
loopt 1n de bestuurskamer.

...vo1gens sommlgen de Bond altild
achterloopt.

...De Klok de pupillen a11emaa1 in
een hempje steekt.

. . . u de komende weken nieuwe mensen

kunt aantreffen achter de bar.
...er een aantal nieuwe vrijwilligers

zUn.

...dlt een heugelijk feit 1s.

...we Mark en Jozef Brouwer succes
wensen met hun benoeming.

...u dit krantje gerust mee op

vakantie mag nemen.

, . . u ook we1 een leuke foto mag

nemen met deze krant op uw be_

stemming.

..u deze kunt inleveren bij de red.

..wU u veel vakantie plezier wensen

-tg-
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