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MEDEhIERKERS GEEL

Geppy Veltnan
Willy Kooiker
Frans Hulsebos
Frans ter Schure
Meinte Bonthuis
Jan Epping
Koos Molenaar
Henk k.:*mers
Ben'de Kruijf f
Rudy Bloen
Jan Kier+riet
Dolf Kienstra

WIT NIEUWS:

Andre Kiewied
Koos Molenaar
Peter Former
Benno Former
Dorus Molenaar
I.i esselBrouve r
George Molenaa:
Wil1em Beij aar:
Frans Kiersied
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Eigenlijk wiide ik a1s tÍte1:t'Van het op en neer yan GeetWit 1

krij gt roenigeen het heen en weert',
maar dat leek me net iets te 1ang,
vanriaar de verkorte engelse versie
hierboven.
Hoe gaat dat nou, dat heen en weer
kri.': gen. We1-, ongeveer als vo1gt.

Eerst laat j e de i{à1den op visite
komen. Na een goede eerste helft
ga je met Yoorsprong theedrinken.
Na de rust laat je de bezoekers
gauw gelijk maken en veryolgens
vi-ndt niemand er meer wat aan.
Dan speel je uit bij CAB, weer een
prachtige eerste he1ft. Benut j e
weer weinig kansen (slechts 1 dus)
waardoor j e na de thee weer in de
problemen komt. Uiteindelijk neem
je blij beide punten mee naar huÍs

Vervolgens nodig je koploper Tryn-
wàl-den uit op j e eílandj e en dan
haal je die met 5-1 door de gehakt-
mo1en.
De fiere kopl oper hangt na de wed-
strijd kompleet K0 over de hekken
of 1n de box. Slechts een paar
durven iets weg te slikken in de
kantine. Niet goed yoor de omzet
maar we1 vo0r de ranglijst, waar
je een keurlge 1e plaats bezet.
En a1s je dan naar Blauwhuis gaat
om die koppositie te verdedigen,
dan laat je zoveel kansen liggen
dat die Poprna-boys j e zonder a1
te veel inspanning met een 3-1
pak slaaag richting yeerboot
( f erry voor outsi-ders) schoppen.
En dan is heÈ onze beurt om daar
wat K0 rond te hangen en te 1a11en
van: als dit, a1s dat en toen en
toen !

0m 11 an na een weekj e rusl gewoon
Warga naar huis te spelen met een
4-2 overi{i.nning, terwijl bv. 6-1
beslisE niet geflatteerd was gevees

Zo krijg je dus a1s speler, leider

en u.
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of toeschouwer het heen en weer
Een goede eerste helft wordt af-
gewisseld met een slechte tweede.
Het goede resultaat van de:,cnI
week wordt afgewisseld met het
slechte resultaat daarna.
is het eerste nu een serieuze
kandidaaL voor het kampioenschap
of wcrdi het meehobbelen en aan
het eind maar zlerr over nog wat
over is.

hi11en we wat, dan moeten we con-
sianter gaan spelen en consekwent
punte blij ven pakken.
In ieder geval moeten we meer kan-
sen gaan benutten want die creëren
we genoe g . En dat i-s beslist geen
verwi j t aan de spitsen hrant op
ondergetekende na ( eenvoudig man-
dekker tor aan de mi_dde11i j n)
komt bijna iedereen we1 eens in
scorlngsposltie.
§amen trekken wij dus het boete-
kleed aan en beloven dat er een
einC komt aan dat geklojo a1s een
j oj o " En belofte maakt schuld.

PS . René, troB bedankt voor de
bloemen nav. de doodschop die je
verkocht in de wedstrijd tegen
Warga.
Eigenlij k had j.k een penalty moeten
hebben, maar ja ook weer zotn
gedoe om die opzettelijk naasL te
schit.en en zo.
Nee, deze herfsEasters ergens uit
Buren, stonden we1 bij na 2 weken.
HeeI fij n, nogmaals bedankt.

Henk Roemers.
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VIERDE KLASSE A (KNVB)

I^JZS ......6-9
Trynwalden. . 6-9
Geel-l{it ... .6-8
DTD." .....6-7
TerschellinC.. .. . . ..6-6
De Walden ......5-6
CAB.. .,...5-5
Blauwhuis.... ..6-5
I,riarga .....4-4
Irsum .....5-3
DronrÍjp ..4-2
GÀVC ......5-0

RES.HOOFDKLASSE FVB

Cambuur /leeuwarden . . 4-B
DTD 2.... ......6-8
Zwaagwesteinde. . . . . . 5-7
GEEL rr'IT 2..........5-7
0lyphia 2, ., . . .5-6
SC Joure 2..........5-7
Harkema 0peinde 2. . .5-4
SV Friso 2..........3-3
Heerenveen 3.... ....4-2
Friesland 2...,.....4-2
MKV 29 2.... ..4-1
Drachten 3 .........4-0

RES.TT4IEEDE KLASSE B FVB

LSC 1890, 5. . . .5-8
Black Boys 2 .......5-8
St. Annaparochie 2..4-6
cÀB 2 ... ......6-6
Dronrijp 2 .........3-5
Trynr.,alden 2..... .. .4-5
Drachren 4 ....5-3
Geel Wir 3 .........4-3
Friesland 3 ........3-3
Rood Geel 3 ........3*0
SC Franeker 4. . . .5-0

VIERDE KLASSE G FVB

Geel Wir 4 ... .4-g
Stiens 4 ... ...4-6
LAC Frisia B .......3-3
St AnnaParochie 4 ..4-3
DTD 5 ... ......3_2
MKV 29 5 .....4_0
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Begin augustus kregen we weer een tele-
foontje van de drijvende kracht achter
het helaas ter ziel-e gegane vijfde.
Dat het 5 augustus een mooie zondag zou
worden. Dus werd het weer tijd om naar
de Kooiker duinen te gaan. Er waren
helaas een paar afzeggingen maar de
rest was om 9 uur aanwezig bij ome J_js
om de fietstocht naar oost te aanvaarden.
Achter de Kooi. aangekr:men zorgde Andre
er voor dat de koeling van het fris in
orde was. En de dames hadden voor koffie
en koeken gezorgd. Toen was er even
paniek want het organi-serend comité,
namelijk Ferdinand maar dit werd in de
minne geregeld, Loen kwam Ab de exper-t
op het gebred van de harderyangst samen
rnet Andre. Dus werd er een trip naar
de Geul ondernomen waar een geheel nieuwe
methode werd geprobeerd om harders te
yerschalken, hetgeen na een paar uur hard
ploeteren resulteerde in de vangst van
10 harders. Frans en zijn twee zonen
naar de Oerdblinkert waren geweest,
Nadat iedereen weer terug was. En Toon
en Annel-ies waren gearriveerd kon een
aanvang worden gemaakt met de jaarlijkse
tiepelwedstrijd. Er werd weer fanatiek
tegen de stok geslagen maar door Bure
spelregels en een partijdige Bure schei-
dsrechter Ome IJs kon Nes het weer niet
winnen. Hierna waren er pannekoeken voor
grooÈ en klein. Er werd toen nog een
tennlstournooi gespeeld en na de voor-
ronden ging de finale tussen IJs en
Frans, tegen Gerlof en Ferdinand welke
op de sl:ffen gewonnen werd door de t-wee
oude knarren en nadat we de rommel weer
was opgeruimd kon de reis hui-swaarts
weer worden aanyaard. En konden we weer
terug zien op een geslaagde dag in de
(ooikerrlunen.
Daar Ferdinand nogal wat diars had ge-
maakt rnoest er ook nog een diaayond wor-
den georganiseerd, dus de Geel Wit kantine
maar afhur-en.
Dus iret heir-= spul (5e elftal) weer op
trornmelen en eeil gezellige ayond or*
ganiseren in Ce sportkantine en wel op
14 septernber. Als ik de dia's goed heb
bekeken zi;n die jongens niet. alleen goede
yoetballeir -iaar zelfs prima fotomodellen.
Altijd ai :.:dacht rlat het vijfde e1fta1
iets bijzonders had. Na het tonen van
de dia's verd er door de ene helft een
kaarLje gelegd en de anderen gingerr
sj r:e1en.
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De Oude School
aan de Rixt v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseurn)

PASFOTO'S
DIREKT KLAAR

ianr:o van 0s kwam halver\{ege de avond
oe zaak even controleren en bood ons
spontaan een paar prijzen aan voor de
winnaar van het sjoelen. De hele club
gÍng toen sjoelen. De le prijs was voor
Sietze de Boer, de 2e prijs voor Gerlof
Molenaar. Inmiddels was het tijd dat
de kantine moest worden opgeruimd en
afgesloten. Het was weer een gezellige
avond en natuurlijk is er alweer afge-
sproken wat er volgend jaar moest ge-
beuren. Maar daar weten Sietze en Gonnie
a11es van. Dus tot volgend jaar in
Dronten.

0rganisatie
ex 5e e1fta1.

Uitslagen tot nu toe
Zondag B septernber
DTD 1 - Geel Wir 1

gespeelde wedstrijden

1-1

app. ouD
Stmndweg Bumt tel. 20SZ

Zotdag 15 september
Geel W1t 1 - de Wà1den 1

Zondag 22 september
CAB 1 - Geel -hrir 

1

GeelWit3-Trynwalden
Geel Wit 4 - Stiens 4

Zondag 29 september
GeelWitl-Trynwalden
GeelWit2-Heerenveen

Zondag 6 oktober
Blaurvhuisl*Gee1 Wit
Friesland2-GeelWit
Geel Wir 4 - IVIKV '29 5

Zaterdag 12 oktober
Geel Wit C - Wardy C

Trynwalden D- Geel Wit D

Geel Wit 1E- YIOD 1E
BuitenposL 2E- Geel ldit 2E

Zondag 13 oktober
Zwaagwestej-nde 2 - Geel ldit 2
Geel Wi.t 3 - Black Boys 2
Geel 'r{it 4.- St. Annaparochie 4

Zondag 20 oktober
Geel Wit 1 - i{arga 1

Geel Wit 2 - DTD 2
CAB 2 - Geel Wir 3

i
3

1-1

0-1
2-l
6-3

5-1
4-r

3-1
1*3

27-0

9-1
r 2-0
72-2
4-0

6-1
7-4
7-2

dnoq isrenij

klensËr.a
1

2

+L

2-l
1- /-

Restaurínt
,,de Yiool"

NU meÍ gaellig overdekt t*ras
aan de Strandweg te Burcn,

r SPECTALITEIT:
Pannekoeken vele soorten

au fititt;aó"*sgeilelisl
dtöd aen tukn,a*icdins
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GW 4 flink heeft uirgehaald.

deze jongens een nieuw record
vestigden.

zij met maar 1Íefst 21-0 wonnen.

er dus bijna iedere 4,5 minuut ge-
scoord werd.

de leider de zaak nu in de hand houdt.

wie veel scoord gewisseld wordt.

het GW 4 a1s enigste de Bure-kermi-s
goed heeft overleefd.

het lste (gelukkie) vrij was, en het
2e en 3e er niet tegen konden.

.. deze krant steeds kleurrijker wordt.

.. het voetbal dat ook we1 mag worden.

.. Nico alweer op een been is.

.. hij waarschijnlijk gaat stoppen met
voetballen.

hij gesignaleerd is a1s coach.

dit bÍj het t,ouwtrekken was.

Willen M. sr. een vreemd soort wij-
water bij zich had op de kernis.

... hij het veld zondags misschien ook
we1 wijdL met dit r+ater.

... onze kleinst.en r.reer in de zaal gaan
voetballen.

dit za1 gebeuren onder de bezíelende
leiding van Frans en Johan.

GW 2 tegen D.T.D. 2 een scheidsrech-
ter had die het niet bont maakte.

... we de donkere maanden ingaan.

ze ín ir:i1um a11ang weer begonnen
waren,

niet?

EE€L/è FPANö íU/SEBOS
WAS -Bcy'N,q Jó CqeR
Besfc-tcsresl /b . .

Bij het vijftig jarlg bestaan van Geel
Idit in 1984 werd Frans Hulsebos onder-
scheiden met het erelidmaatschap. Nie-
mand zal hem die onderscheidíng mis-
gund hebben, wanE wat Hulsebos voor Geel
Wit heeft gedaan is bijna ni"et te be-
vatten. Hij is zorn twÍntíg jaar be-
stuurslid geweest, vee1al a1s secretaris
of pennÍ-ngmeester. Bovendien was hij
trainer van de drie seniorenteams, hij
was scheidsrechter en voetbalde zelf ook
nog. Later r+erd hij jeugdsecretaris en
j eugdleider.

Eigenlijk j.s Erans Hulsebos bij toeval
bij Geel WiL Lerecht gekomen. fn de zo-
mer van 1954 verhuisde hij naar Ameland,
waar hij een aanstelling kreeg als le-
raar aan de KardÍnaal de Jongschool.
"fk was aan het wandelen en zag Geel lCit
tegen de gemeenLe voetballen. Bij Geel
Wit speelden Pieter (van Metkes) Brouwer,
Dorus Brouwer en Willem (van Jippes)
Beijaard, bij de gemeente deed Jaap
Klaassen mee. Kort daarna kvam Jan (van
Piet de bakker) Brouwer donateursgeld
halen etr vroeg of ik ook donateur r+ilde
worden. fk zeí: ik wi1 ook we1 voetbal-
len. Zondag oefenen hie, zei hij, dan
kun je r.re1 meedoen. Ik kwam die zondag
op het ve1d, daar was geen hond te be-
kennen. Ik op de fiets Lerug, kom ik
Dirk (de melkboer) Brour+er tegen met een
half lekke ba1 en een paar cornervlaggen.
Dus toch voetballen. LIe kozen een par-
tijtje en gingen voetballen, meL zes
tegen zeven of zoietstt.

Dat gebeurde op het huidige ve1d, dat
indertijd eigendon was van Hendrik Mos-
terman. Die liet er ook zijn paarden
op lopen met alle gevolgen van dien voor
de spelers. Het gebeurde ook we1 dat
hij het halve veld omploegde om er rogge
op te verbouwen. Veel recht van spreken
had Geel l{it niet want de club betaalde
maar eer schijntje. Na de aansluiLing
bij de KNVB in 1970 kocht Geel Wit het
veld en werd het door 0ranjewoud opge-
knapt

De opstallen van vroeger waren het pre-
dikaat gebour^r nauwelijks waardig. "Er
stond een houten kleedgelegenheid, dat
was de toko yan Steinvoorte, di"e hadden
l/e Yoor een krats gekocht.

*é-



iiet qtbcu;- r#as zeer doorluchtig. l{eer
en wind hadden er vrij spe1, zoals dat
zo ítooi heet. Eerder had er ook al een
hokje gestaan" Dat was een kiot" Je
moest uitkijken waar je je voeten zetLe.
We hadden geen ge1d. Er waren orlgeyeer
ti{intig 1eden, die speelden twee of
drie keer tegen Amelandia en ts zomers
tegen badgasten. Abe Lenstra heeft nog
gespeeld op het veld achter piet Kooi*
kertt.
Een yan de leukste wedstrÍjden die
Hulsebos zich herinnert was tegen de
jeugd-selectie yan Be Quick, van welke
Gronínger vereniging het eerste e1fta1
zl"ch juist in het beEaald voetbal-
avontuur had gestort. ttHet was een
technische, mooie p1oeg. Wij zetten
daar veel conditle tegenover.Met de
rust stonden we met 0-2 achter. Daar-
na scoorden wij met uj_tvallen ook twee
doelpunt.en. Ik heb dat altijd een van
de beste resultaten gevonden voor een
vri;'buitersploegje als wij warenr'.
Hulsebos speelde meestal op de links-
binnen- of linksbuitenpositi_e en
yormde de voorhoede met Paulke Brouwer ,Us 0ud, Grardus en Jan Metz.

In de herfst van 1954 bezocht Hulsebos
een ledenvengadering en prompt werd
hij gekozen als bestuurslid. Er trad
lemanci af , een vrije verkiezj-ng volgde.
"Tot mi3n verbazing werd ik ,.È Uiiru
a1 gehel.e sternmen gekozen. fk rsas
kwalijk anderhalve week 1id. SommÍgen
wisten rnijn naam niet eens. tSchool-
meesterr stond er dan op het stem-
briefj e" .
Ilulsebos zou daarna vrijwel- onafge-
broken deel uit blijven maken van het
besluur tot 1974. Meestal als secr.eta-
ris_, soms ook a1s penningmeester. fn
1961 zochten en vonden Fians en
Brigif-te werk aan de rval , De opper-
vlakkig* contacLen aldaar bespoedigden
de terugkeer naar Ameland, vaar Geel
Wit" onderhand een kr+ijnend bestaan 1eed.
"Er gebeurde r,reinig meer. Men was uit-
gekeken op de oefenpartijtjes. Grardus
en Henk Metz kwamen bij me met het
verzoek of ik het opnieuw wilde op-
pakken, Daarna is het wat intensieyer
geworden. I{e speelde aan de wa1 tegen
De l{àid*; n l{ouLigehage en wai meer
tegen Amc-ia:rdia. Het spelen tegen de
badgast*n liep wat terugrr.

De rerien van rle aansiuiting bij de
Kh'Y§ ís rvel eeri heel r^,onrierli-jke.

onderlinge
Brandwaarborg MaarscÈíppij
'AIUELANID' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied.
Bij ons deett u mee in de winst.

Informeer vrijblijvend of kom eens langs.
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HaIohanH
geld en gpede raad

van lleèckerenstraat L2, Nes-A.n

te}z 2425.

bo-ltng

amóbe mentsparÍc
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Als het omwerzekeren, hypothe&en en Íinoncieringen goot

r.töben
tl.tríesselpad 1 tel .2988

"!,'e probee rdt:n al.1er1ei mj Llile len om aan
geld te komen voor doelen, afrasteringen
en dergeli-j ke . Ile tcro 11ep lndertij d
gewe,i.riig. Arnelanders speelden aan de
waf rnee. A1s zij bij Geel ldit wilden
meedoen moesten we 1id van de KNVB wor-
den. Aan voetballen dachten we nog niet.
De boten gingen toen nog maar twee keer
per dag. De competitie vond 1k toen ook
al een hele stap. En het was ook on-
denkbaar dat clubs ult Leeuwarden een
hele dag naar Ame1and gingen.t'

Toch bleek Ameland graag de krachten Ee
wi,l"l.en meten met de cl,r:bs aan de wa1 ,
nadat dat tvree seizoenen was gebeurd in
onderiinge competities. 0p een yerga-
dering in hotei De Klok besloot Geel l{it,
onder voorzitterschap van Piet Kiewiet,
de gok te wagen. "Ik stond te kijken van
de opkomst en het enthousiasme. Maken
ze elkaar niet gek?, vroeg ik me af.
Telkens t s morgens half negen weg en t s
avonds half zes terug, dat is niet niks.
l4aar de vergadering gaf het besLuur het
mandaat om het toch te proberentt,

De FVB, in de persoon yan secretarj-s
Jan Kostelijk, zag het aanvankelijk hele-
maal niet zitten, vaarop Geetr Wit be*
sloot de (1ande1i.jke) publicireir re
zoeken. Frits Suer van de Tijd, inder-
ti3d een katholiek dagblad met standing,
kwam naar Aneland en trok zich het 1ot
van de eilander clubs aan. Hulsebos:t'Suer was verontwaardigd over het geringe
enthousiaisme van de FVB. Henk Burgwal,
de ioenmalige secretaris van de KM/B,
begreep dat ook niet.fn Zeeland werd toch
ook gevoetbald. De FVB draaide later bij.
Toen werd mij duidelijk dar Kosrelijk
ons we1 kende, hij kwam a1 jaren op
Duinoord. tli: had natuurlijk ons yeld
gezien en daarom de boot afgehouden".

De l-^cien van Geel L/it pakt.en daarna de
zaken energiek aan. Een groot aantal
zater-dagen werd benut om de accomodatie
op te knapperr. Cees Tanja yan het va-
kantleblad De Ainelanrtrer bood nieuwe doe-
1en aan" De verhouding Geel Wit*Tanja
wasi zeker in die da.gen, uitstekend. fn
de dmelander werd veel, aandacht besteed
aan de wens van Geel l,{it en Amelandia
om zich bij de KNVB aan te sluiten.
Tanja zetLe een Sportactle op waarvan d.e
opbrengst naar de sport op Àmeland ging.
Later zou hlj de wedstrijden tegen het
Noordetrijk Milirair Elfra1 en oud
Jieverrr-,ord orgarr ise ren .

I

DRANKE N }.IANDEL
annei senzrnetanlcstal íon

BAlropreewe.s G NEs ÍELr QZ6e.
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In 1970 debutee::de Geel l{it 1n de derde
klasse FVB met Hulsebos a1s oefenmeester.
Vler jaar lang zou hij de seniorenelf-
ta11en trainen, ofschoon hij geen er-
varing op dit gebied had. 'rfk deed het
omdat het moest. Ik heb ook nooit een
dirigentenopleiding gehad en heb toch 16
jaar voor het korps (Canite Tuba) ge-
staantt.
Toen het eerste promoveerde naar de
KNVB stopte Hulsebos als trainer en a1s
bestuurslid. Hij werd actief in de jeugd-
afdeling. Daarmee is hij er, naar eigen
zeggen, ttqru tijd niet veel beler op
gewordentt. t s Zondags floot Frans meestal-
Amelandia 2. Heel af en toe hult Hulse-
bos zj-ch nog wel eens in het zwart, als
jeugdleider zien we hem al lange tijd
niet meer. Wel schrijft hij nog de ver-
slagen yoor de Nieuwe Dockumer Courant
en, niet te vergeten,is hij a1 sinds
jaar en dag een niet weg te denken kra-
cht in de redactie van dit clubblad.

Koos Molenaar.

V€RSJ-AG GW4-l,l(v.
10.30 uur Aanvang

10.40 Hein
70.46 Kootje
10.48 Heln
7A "52 Sip
10.58 Toon
11.01 Toon
11 .04 Koot"j e
11.08 Sip
71.72 Kootje
Ll.l4 Toon

11.15

t 1 ?]

11 .43
T1.37
17 .42
11 .45
11 .54
1i .58
12.44
r2.08
1.) 1r)

12.13

t2.15

Toch

Rust, 10-0

Dirk v.d. Wereld
Jan Kiewiet
sip
Dirk v.d. Wereld
-1 rhan Kiewiet
Toon
sip
Innt i c
(oos Molenaar, strafschop

)\)\L
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Einde, 27-A een nieuw
seni-orenrecord .

leuk zorn partijtje voetbal.
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JL'),II0REN B qroeo )

vloD 4_7
MKV 29 3_5
Geel WÍr. . 3-4
RopLa Boys 4-2
Be Qulck D4 4-O

JUNIOREN C derde klas c

Leeuw . Zwaluwen. . . . 5-9
Geel Wir 4-BTernaard 4-5
FC Bi rdaard 3-2
Wardy ... 3-0
Lac Frisia 4-O

PUPILLEN D klas 415

Trynwalden ....5-9scl ......3-5
BJ-ija .....3-4Marrum .,.3- 2Ceel t{ir ,.....2-O
Rijperkerk .....5-O

PUPILLEN 1 E kl_as 509

Ceel Wir .5-10vroD ......5_7
Trynwalden .....5-5vcR.. .....4_4
Dokkum ....5-3
de ldaIden... ...5-l

PUPILLEN 2E klas \Lq

-

vcR 2 ... 4_8
Be Quick D3 5-5Buitenpost 2....... 4-4Ceel l,/ir 2 ... 2-2
v10D 2 ... 2_2
SC Veenwouden2 ,... 5-1

TAXICENTRALE
AMELANO

telz 2127 I

vm, RL Uw VeRVoER
@K VRN EN NNRR HET VELD.

Pxupecus ,itRF,NAht€G 1A NES 7ét 2tfu

a

FiADÏO E}OEI-ENS
KOLHft{EG 1A HES te].. 2a2O

uw adres voor:
radio, televisie, video

huishoudel.ii ke apparaten,
tel-ef,oon apparatuur,
antenne systemen.

- 4l-
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S1eutels.
Het is geblekcn dat er een aantal
sleutels van kleedkamers enz. verdwenen
zijn. Als U er nog een bezit, wi1 U
ze dan even terug brengen bij J. van 0s.

Kontributie.
ZorgL U ervoor dat de kontributie voor
1 november a.s. betaald wordt.

Iromot j-e-degra4atieregeling .
Eerst.e elftal (vierde ktasse A KNVB) 

"De kampioen promoveert naar de derde
klasse, alsmede de winnaar van de
beslissingswedstrijd tussen klasseperio-
dekampioenen van 4A en 48.
De nurnmer laatst degradeert naar de
afdeling,
Tweede elfta1 (reserve hoofdklasse FvB)
De kampioen, de nummer 2, alsmede de
ninnaar van de nacompetit.ie tussen de
dnie periodekampioenen promoveren naar
de res. 3e klasse KNVB.

Regeling perÍodekampioenschap (ge1dt
voor 1e en 2e e1fta1)
De cornpeLitle wordt verdeeld in 3
perioden:
een eerste periode yan 7 wedstrijden
(programma's 1 t/n 7)
een tweede_perÍode van 7 wedstrijden
(programna's 8 t/n 14)
een derde periode van 8 wedstrijden
(progranunars 15 t/m 22)
Indien in een periode clubs gelijk
eindigen is het doelsaldo van doórslag-
gevende betekenis, is ook dat gelijk dan
wordt een beelissingswedstrijd c.q.
halve competitie gespeeld.
Elfta11en die reeds een perj_odetitel
hebben verworven kunnen geen volgend
kampioenschap verkrijgen. fn dat geval
wordt de eerstvol-gende ín de perÍode
aangemerkt a1s de vervangende kampioen.
Als een vereniging aan het ej-nde van
het. seizoen klassekampíoen wordt en
tevens periodekampioen is geweesL, dan
gaat deze periodetitel naar de eerst-
volgende vereniging in de eindrang-
schikking die nog geen periodetÍtel
heeft.
Derde elftr:1 (reserve Lweede klasse)
De kampÍoeir promoveert raar de res. le
klasse. De nummer laatst en voorlaatst
degraderen naar de 3e klasse.
Vierde elftal (vierde klasse)
De nummers L,2 en 3 worden, mits op-
nieuw ingeschreven voor de voorjaars-
reeks, ingedeeld in de zgn. t'Àtt serie.

De kampioenen daarvan promoveren naar
de 3e klasse. De overige elftallen wor-
den ingedeeld in de zgn. ttB" serie.
C-junioren (derde klasse)
De nummers 1,2 en 3 worden, mits opnieuw
ingeschreyen voor de voorjaarsreeks, Ín-
gedeeld in de zgn. ttAtt serj_e. De kam-
pioenen daarvan promoveren naar de 2e
klasse.
De overige e1fta11en worden ingedeeld
in de zgn. ttBtt seríe. De numners laatst
van de B-serie kunnen degraderen naar
de 4e klasse.
0verÍge jeugdteams (groepen)
Voor deze categorieen zijn geen promotie/
degradatieregelingen van toepassing. De
indeling geschiedt, ook voor de voor-
jaarsreeks, op basis van st.erkt,e van
het team, grootEe van de vereniging en
de regio, waarin men is geJ_egen.

0verige mededelingen.
Taakverdeling bestuur.
Dlrk KooÍker
Koos Molenaar
Frans ter Schure
Ton Töben
Jan van 0s

Joseph Brouwer

Mark Brouwer

Frans ter Schure

-voorzitter, sportcommissie
-secretaris
-pennj-ngmeesÈer
-wedstrij dsecretaris
-coördinator oef enwed-
strijden en damesyoet-
bal, kermiscommissie,
kantine

-begeleider scheidsrech-
ters

-kerniscommissie, feest-
commÍssie

'-coördinatie oud papier

*1.{ - -,3 -
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Zo nu en dan zien.we bij Geell,i/it
een nieuw gezicht op het';e1d en
velen vragen zich dan af wie dat
we1 zou kunnen zijn.
ldaar komL hij vandaan, wat
hij hier, maar we1 aardig
voetbal speelt.
0m daar nu achter te komen
maar eens een praatje met
nieuweling gemaakt en een
schets van hem gemaakt.

Voorgesteld wordt:

Thans soeel ie in Gl.{ 4. hoe er-
vaar je dat ?

Ik vlnd GW 4 een leuke ploeg om
in te spelen. I,,/at ik ni-et leuk
vind zijn zeer zwakke tegen-
standers. Je merkt naur+e1ij ks dat
ze er zijn.

Ioor je_eiggnli.ik niet in een
noger el-t tal te spelen ?

Aardige yraag, ilí denk eigen-
lijk van wel.

Omdat ik er nog maar net bij ben
kan ik daar nog niet zo goed over
oordelen.
Tot nu toe denk ik op dit nivo
dat het spel gezlen wordt a1s
pure ontspanning.
Persoonlijk ga ik er liever wat
fel1er tegenaan. fk wi1 we1
presteren. Dat heb ik op de
Lraining ook.

Zuiden en het Noorden.

0p voetbalgebied ? Ik kan nog niet
echt oordelen, ik heb nog maar
2 wedstrijden gespeeld en 1 compe-
titiewedstrijd van het 1e gezien.
Ik denk dat her Ín het Zuiàen iets
harder gespeeld wordt.
De lucht is hier veel zwaard,er,
en dat merk ik aan mijn conditie.

Hier Studio Sport
Thuis keek ik vaak naar België
De Nederlandse commentatoren vindj-k nogal zvak.

Ben je nog in andere sporten ge-
J-nEeresseerd

doet
dat hU

heb ík
za'n
profiel

Eigenlijk al1een maar sport,
voetbal, tennis maar ik lees ook
graag.

Eeb-.i g-. geyoetbald voordar j e bi.i
Geel Wit kwam

Jazeker, yanaf mijn 7e jaar schop
ik a1 Eegen een ba1 in competitie-
verband.

Luc yan Tiggelen, geboren te
0os t burg Zeeur+s Vlaanderen , on-
geveer 400 km yan Ameland vandaan.

Sedert juni van dit jaar woont hij
op Ameland en is werkzaam bij de
gemeente.

Hobbies:

Tot 1989 speelde ik bij de y.y.
IJzendijke, daarna tot juni 91
bij de vv. Hoofdplaat in her 2e
e1f ta1, dat uitklram Ín de res.
3e klas van de KNVB.

0p welke plaaLs(en) speelde -íe ?

Ze noemden mij we1 een vervelende
middenvelder, maar Ík speelde
ook we1 voorstopper.

Heb ie wel eens in het Ie team
gu"p"*1

Ik mochr tijdens oefenwedstrijden
we1 eens opdraven en we1 eens
al-s reserve mee op zondagmÍddag,

ï
I

I,

0m naar te kijken, bijna a11es,
vooral wielrennen, Tennis speel
ik graag , maar om naar te t<i-j ken ?
Geen zak aan.

Prov. Zeeurvse CouranL, wanL daar

- ll*- - I5-



Ik heb nog maar 2 nummers gehad,
r^/aarvan t het bewaarnieuws.
Mijn eerste indruk is, dat er weIveel inforrnatie oyer de club in_staat.

Idat . is j ouw mening over het rokenen rj rinke

Roken doe ik niet, de konsekwenLiesken ik ook niet.
[dat het drinken betreft, ja toenik l6-L7 jaar was, nou dan vielenwe zaterdagsavonds we1 eens van debarkruk af en zondags er rustigtegen aan.
Maar Ík denk dat je er niet betervan gaat presLeren.

Wat waren de clubkleuren van devv. tioof O

Shirt: Geel broek : zwart: ende kousen ook gee1.
Watvind je va11!e!lubkleuren yan

A11een de kousen (wit dus) vindÍk mooier.
Ik ben van mening dat elke clubwitte kousen moet dragen.Vind ik prachtig.

Ben je muzikaal ?

Totaal niet.

AIs het maar een contactsport is,dat vind ik het mooisÈe, àir".t"duels van man tegen man.

Voetbal je zaal ?

In Zeeuws Vlaanderen heb ik daL
we1 gedaar, 

"

Hoe sta je tegenover reclame op
het veld e

Reclame prima, voor de club 1euk.

I ooI blij f ik nog een beerj ede hor;gte van de prestatiel
mjjn oude yerenlging.

Het GeeI hit nieuws dan ?

0p het veld moet er we1 ruimte
tussen de borden zijn, anders is
het alsof je ljshockey speelr.
Shirtreclame, gàat we1 a1s het
maar bij het shirt past.

He.b j e - a1ti.j d van dar korte haar
gehad ?

Ja. alrij d

llijf je nos lans voerballen ?

Ja, zolang het kan.

fndien mogelijk ben ik aanwezig,
ik vind dat dat zo hoort, de
Lrainingen vind ik goed.
Ik ben echter ook van mening dat
de spelers er zel-f ook Íets yan
moeEen maken.

Hoe vjnd je Barend en van Dorp

Sinds ik op Ameland woon zíe ik
die wel eens. Soms vind ik ze
vervelend en zeikerig, maar soms
ook wel grappig en sterk.

Wat js je favoriete elrrh in Neder-
land

AJAX. . . ik ben abonnee van de
Aj axied (cIubblad )
De reden ligt 'n beetje in het
feit dat ik in Amsterdam ge-
studeerd heb.
Ik ging vaak naar Ajax, en naar
de trainingen en ook wel naar
de j eugd kij ken.

Mggt ïvan TíggeIen" in het Ned.
e1f,tal.
Bedoel je ADRI ?

--Dat zeg ik ni_et
We1 a1s je AdrÍ Èoch bedoelr,
die moet zich bi"j PSV eerst naar
eens weer bewijzen. En hij wordt
er ook niet jonger op.

I,Jil .j e nog ergens op terug komen?

Nee........Eh ja toch wel.
'k Vind het vreemd dat er sommi_ge
zondagen zijn dat er aIleen maar
's morgens gespeeld word.

op
van

- lL-
Luc bedankt

- t7-
je.
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U e g Ln q en netll de uctl,
Atj mc;a-oíen »aetÍ-Lallen
ÈuiLe-npcz/-,
DaL uct-s DaaL cn,t de- 2e
.r Í- zt j d..
He.í ging nie-L goed »ctnL »e
hcA.Aen »c z(c:cn meí 4-U.
tlicLun he:L n-e+-tja- »oncl ik h.e_e-L
le -k.

L- 2 Danià!- Bnctuua-n

l;)e zijn uit nou4 Ttie-nua!.den
ge.uer:.tL, De h-e-e-nueg wa,t lekken
taai en í.n uetd ook nia-t ueel
gezegd,
Toen ue e4 bo4en ginge-n ue nocL4
onze !.ok.t en tDe ginqen onà azn-
rc!-ed en.
In. de een-.tLe- he-!-/L haddzn uQ
nie-í uee! qe.!-uk, uant in de
a-e4,5Le minuuL ging e/L a!. éé_n
!.i.i oni /n,
€.2 gingen.tÍ-a,e,d.o mee.4 in,
in da. nu.tÍ- -tLcnde.n ue. achLe-n
meí 9 *A,
A s k.ze.g e.n. ge-!-i j k e.en
in ct<t nu.t L.
De t-uee-dz he-!"1í ging
t e-/-e-,t,
{-n. ginge.n nie-í »e.el
A e- he l,l"e-n »et!.a ze.n
Lo-Le.,z »i.tLzn ue /204
li e hadde-n d.p. ke.zmi,s
» o e.La.n en d e. zue,e.f
tLo ct /.cl ,

De Le-.zugwe-g hadden

Legen

»p.d-

he!.e p,aeek

/z,zL .tLukken

meet in,
neL / 2-0.
hoe heL kuam,
no g in de.

no !/ /n hel

»e dolle pzeí,

7 azit adi D o e.!-en -t ,

w
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JUTTEËs 2
Het is 0p een zaLerdagavond afge-
lopen winLer in Dug 0ut a1s tegen
sluitÍngstijd Anja van Mik bij me
komt sLaan mer de mededeling:
ttLI r moet deuze seumer maar weer
us un damesvoetbalwedstrij d komme,
uil ptr"oeg van oost teugen ientje
van west !

Ze blijkt het een en ander bekok-
stoofd te hebben met een kollega-
bankzitster uit Ho11um.
I{isskien kisou oans dan we1 trene,
vervolgt ze. Dat zau natuurlij k
we1 kunnen, maar een f,unktie a1s
Yerzorger lijkt me we1 zo aantrek-
keli-j k en is bovendien weer eens
iets anders, Dus vordt Wi11em
van ut Ni" j e Làn tot coach gebom-
bardeerdn terwijl Johan Kiewiet
die even verderop het een en ander
heeft opgeyangen zichzeTf spontaan
a1s trainer aanmeldt.
Ziezo, dat is mooi geregeld.
Ik sta er de volgende tijd niet a1
te veei- bij sti1, maar plotseling
zo rond half juni krijg ik de
mededeling dat er zovtaar getraind
gaat worden door de dames.
Johran b1i j kt de eerste training
met-een hard yan stapel te zijn
gelopen want a1s ik na zo'n drie
kwartier aankom, kampt a1 menig
speelster met onwillige ham-
strings (de schiet-spier).
Zelfs een ervaren Boat-speelsÈer
a1s Anja heeft- een blessure-
behandeling nodig. Met.een werk
alom dus.
Twee speel.sters worden na een
strenge selektieprocedure uit-
gekozen voor een traÍningskamp
op de Balearen medio ju1i. Deze
super !:a1enten, Sabina en Chantal,
krijgen atrs begeleidingsstaf zovel-
tie coach a1s de verzorger mee,
zodat deze dames optlmaal op de
matches kunnen worden voorbereid.
Dit stel komt dan ook zeer afge-
trai-nd terug van het trainings-
kamp en misschren 1s het ook w-e1
zc goed dat de daags erna geplande
weds rri j C een week j-s uitgesteld
naar zaLerdag 3 augustus a1s voor-
ilest-rij d van de return om de
Ameland Cup Geel-Wit - Amelandia.
Zodr:ende kunnen de dames eerst
nog even proefdraaien op het
Ge::stenat-toernooÍ. 0p dit hoog
aangeschreven toernooi wordt een
verrlienstelljke 7e plaats behaald,

* t3*



;L:r LÉj'Eu.rt uf Leraard, mailr il0g
1/ OCr gerenomeerde ploegen a1s
í.rop \',c1, Bierboeren en Stein-
vc:orte "

Eiigenllj k hadden de dames a1 leen
het nakijken bij de snelhei<j en
schotkracht van Douwe Bakker en
enkele (vastewalse) Lichtboeiers.
\:'oor heL overi-ge werden de dames-
wedstrij den van dÍt toernooi 1n
de enige .j r-riste en dus recrea-
tleve geest afgewerkt. De geest
waarin het kroegenyoetbal ooit
is opgezet, maar dle helaas bij
de meeste teans a11ang weer uit
de fles is ontsnapt, maar dit
Lerzi.l de.
Vr:or de heuse wedstrij d tegen
de Hollumse dames id een brede
selektie yan maar liefst 1g
Ytrclui{ cp de been gebracht. De
bank van de Jutters 2 is in de
bre*rlte dan ook dui deli j k ster-
ker dan die \ran het team van
wes t.
1k durf zeifs te stellen dat de
wedstrij tl op de bank beslist is !

Hr:ewe1 enkeie speelsters de
volledige speelduur van 2 x 25
minuten a1 of niet met grote
inaeite kunnen volmaken, komen cJe
rieeste speelsLers namelij k na
10 rninut.en Lrallen alweer om een
wissel smeken om evenveel later
als he':rborën het speelveld weer
te hetreden 

"
ile coach zoil het dan c,ok zeer
druk gehad hebben met wisselen,
ware het niet dat hij, slim a1s
1e is, veel van ztn taken ge-
dr:1egeÉrd heef t aan z, n veld-
tr:ainer 

"
De begi-nfase is voor de FIollumse
rlames, maar de Jutters 2 raken
niet echt tn de problemen, mede
door goed keepen van E1s.
A1 snel- echter komen onze meirien
meer in hun spel en mede door
de i'uÍne i.nbreng van verse
krachten wo::dt het heft duidelljk
i, a it dr: Ho: ii.lmse dames overgenomen .
ïr:or Lie l- u:t- leldt dit nog niet
tot doel'.,ili'tL€:n, maar na ruÍrt is
er meÉr í:ces. Spitsspeelster
Chartal . :3t het net bol1en
nii,dCe l-s een haz'd schot in de
l-inker hcvenhoek en daarmee maakL
z-s haar eerdere misser yan eif
meter {mcoie iiandsbal overigens)
L'Be r goecl 

"
Enkele kar': sen zi-j n er verder n0g

- 2o-
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wel, de lat wordt een of twee keergeraakt, maar doelpunten leverE
het a1lemaal niet meer cp.
Maar nu genoeg ge zeurd over dewedstrijd, de overwinning is binnenen de derde helfL kan dus met volle
overgave losbarsten. Dit gebeurÈ
eerst langs de lijn van de wed-
strij d Geel I{it-Amelandia, maar
om 22.AA uur wordt het feestter-
rein verlegd naar het strandpavil-j oen van de sponsor.
Het laarsdrinken wordt hier met
overmacht geLronnen door Gitta(drie laarzen volledig leeg!) die
daarmee unaniem Lot aanvoerster
wordL gebonbardeerd.
Anja heeft haar band echtermeteen
de volgende oefennedsÈrijd tegen
Krop Vo1 a1 h/eer terug, aangezien
Gitta zonder opgave van redónen
niet op i_s komen dagen. Een
duidelijk geval van vedeLtenei-
gingen. Het oefenpotje wordt eer-vol met 3-5 verloren. Maar uit-
slagen zíjn voor dergelijke wed-strijden eigenlijk ook nÍet be-
langri_j k. Het gaat erom dat de
danes wedstrijdritme houden envan belang is verder de informatie
die de technische staf op kanpÍkken uit dergelijke oef"npur-
Lijen. Zo blijkr bier tijdens derust niet bevorderlijk voor hetspel van de dames ! Wie had dat
kunnen denken? Verder blijkt Rixt
een goede aanwi.nst voor de JuLters2, maar dan niet a1s linksbuiten
maar a1s Eweede cëntrale midden-veldster in het 4-4-Z systeem.
H"I hoogtepunr van de ,àd"trijd
echLer is spontaan voortgesproten
uit het brein van Anneke-dià (on
de bal vragend) met die ene on-sterfelÍjke opnerking :
" j u breed ! nééÈ, ni_et Èesmal!!rt, fei11oo.s de Lotale on-logi.ca van het voetbaljargon heeftblootgelegd.
Een laars is niet aanwezi.g in deGeel Wit-kantine en dus wórdt eruu bier uit koffiekannen gedronken.
Een nieuwe aanvoerster leverL diLnlet op , hoewel Els een redel j-j kepoging waagt. LIel wordt Krop Vó1in de derde helft duidelijk oppinten yerslagen (Krop kwart Ío1).
fntussen wordt er tweemaal per
week stevig doorgeLraind en voorde return op zaterdagavond 24augustus in Hollum staat er dan ook
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Lill ij.-i.L- -r i,.rci-ii rn de tei.
le seiel:tle is door blessuues,
ziekte en i'rogr:diektr,rees da;:
we1 uitgedund toL th speelsiers,
maar de sterksten blij ven dor-,r.
deze natuurliS'ke selektie daii
or:k oyer, zu1tren we maar denken.
Felt- is r+e1 dat de konditie van
de ploeg inniddels zodanig is
dat niemand meer oEr een wissel
vraagt. Slerker flog, de dames
|iebben de pé in, hè petra, als
ze gewisseld worden en zo hoort
het ook"
De Jutters '2 zijn deze wedstrij d
Cuidelij k de berere p1oeg. Dir
resulLeerl a1 vrij snel in een
mooie gc:a1 van Chantal, ineens
irngesclioten na een prima voorzet
Yan Gitta. Ilit word.t ook de
r-uststand onrJanks nog enkele
gcecie kansen van Jutters Z-ztjd,e,
waaronder een schot van Anja op
de paai- " De lialve technische en
vr:LledigË meCische staf hebben
riu verfrl i cntingen bf j Geel I,i il 2,
mear gezíeri het spelbeeld van de
eei'sLíd helft kunnen t{e de meiden
mel een gerust hart achterlaten.
Bovendren is Plet van pietepiet
met de videocamera paraat, zodaL
we ci e wedstri.j il n0g eens in
S tudlo (iewi,et terug kunnen zien
0ns,rertrílu\.,/en is nlet beschaamd.
z*al_s k'e vernemen als de meiden
ria onze Geel-Wit 2 wedstrj.jd de
rierde helft komen spelen j.n de
Geel-i^/it kantine. Coby blij kt er
nog 0*2 van te hebben gemaakt met
een bekeken balletj e door de benenyan 11 e keepster.
De Ameland cup C is dus met over-
nracht bjnncngehaalri, zodat er
volgend jaar toch nog een voetbal-
Leam van 0ost op het I{addentoernooi
vr:rlegerwoordigd zal- zi.jn. (tve1
even organiseren Terschelling, hè ! )

Inmrddel s r";*rdt er gewoon etrke
za+;errlagalioed doorgetraind door
oe riames. Er zi j n nameli j k kon-
f akten gÉ1eg.J met het damesteam
ïan YI0D r:i L liriesi:m vooi: het
spr:ien V;r .:iJi1 v5iendschappeli j ke
ryedstr:-j i
iJr,lvend:.,-:n ivt;r',.it et' serieus cver-
wOgefl 0m Ceel te gaan nemet aan
de FVB*koínpetitie in rle yoor j aars-
reeks, De il;:iafi zal dan worden ge-
uijzigd in Gr_-eL Wit 2 rianes,
i+aarb-lj de 2 garant sLaat voor
een goerle ilerde he1ft.

P.S"

fnmiddels is er de mogelijkheid
gecreöerd om niet spelend tlen-
tjeslid Le worden van Jutters 2.
U wordt dan een e1ÍtalfoÈo, a1s-
mede een foto met handtekening
van Uw favoriete speelster in heE
vooruitzicht gesteld.
Voorts mogen a1le wedstrij den en
trainingen gratis hrorden bijge-
woond en worden jaarlijks een
tweet.al derde helften opengest.eld
voor tientj es-1eden.
Aanvragen voor heE 1Ídmaatschap
middels ooderstaande antwoord-
strook in te dienen bij de Ba11o-
tagekommissÍe, p-a Postbus 17 ,
9L63 ZL Nes (hij Buren).
Het t.ient j e dient te worden over-
gemakt op rekeningnummer 13.61 . . . .
ten name van penningmeesteres
Sabina de Jong, o. v. v. tientj es-
1id (kontanE mag ook).
Indien U zich inmiddels bij ons
promotieteam, dat ondermeeÍ zeer
aktief is geweesL op de Bure-
kermis, heeft opgegeven a1s
tientj eslid, maar nog niet Uw
favoriete speelster heeft ken-
baar genaakt, kunt U dit alsnog
middels de anÈwoordstrook doen.

Ik meld mij aan als tienLjes-lid
van JuEEers 2

naam:
adres:
Postcode:
woonplaats:

Ik heb geen bezwaar tegen een
eventuele toetsÍng van nijn mo-
tivaLie door de ballotagecommissie.

Mij n favoriete speelster
is:

1z
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iulaandagavond 14 oktober. De standen uit
de krant worden door rrijn ogen krltisch
bekeken. fn het amateurvoetbal is het
aantal gespeelde wedstrijden bijna ge-
lijk en dr-ls de stand ni-e[ yertekend.
Een aantal clubs hebben een, hooguit
twee wedslrljden achterstand met de rest,
wat als oarzaak had de droogte van de
velden. De bond heeft daar gelukkig
inhaaldagen voor.
Dan dwalen rnijn ogen af naar het betaalde
voetbal en zie bi-j de 1e divlsie een
keurig rijtje: a1le clubs hebben evenveel
wedstrijden gespeeld, niets op aan te
rnerken. Het is duidelijk te zien wie er
bovenaan staat enz. Dan kom ik aan bij
onze hoogste afdeling: de Ere divisie
en constateer dat er een club bovenaan
staat, die daar sinds 1985 niet meer
heeft gestaan: Feyenoord. 0f dlt al of
niet terecht is laat ik in het mi-dden,
het feit dat of Ajax of P.S..V. daar niet
staat is hooguit rnerkwaardig. Ik kljk
even naar onder en constateer dat belde
cl-ubs er vlak onderstaan, gelukkig maar.
Het feit dat de club uit Rotterdam daar
staat komt voort uit het gegeven dat. de
beide andere clubs een aantal ï{edstrij-
den nog moet inhalen. Qua verliespunten
moet P.S.V. bovenaan staan, met vlak
daaronder Ajax.
De oorzaak van dit al1es zijn de burgc-
meesters van de steden waar gevoetbald
had moeten worden én de competitieleider
van de K.N.V.B.
Het schijnt onder onze burgervaders een
nj-euwe rage te worden om het minste of
geringste een wedstrijd te verbieden,
met als argument "risicovol". Goed we
weten a1lemaa1 we1 dat bepaalde ttsup-

porterstt van enkel.e club,s elkaar moeilijk
verdragen,maar zolang rieze lieden ook
ongestoord een paar treiastellen mogen
verbouwen, waarom dan niet voetballen.
Door hen deze wedstrijden door de neus
te boren zoeken ze op die zaterdagavond
cf zondagmiddag we1 nieuwe doelwitten.
I-let gevolg van dit a11es is dat een paar
duizend mensen de dupe worden van een
aanLal raddraaiers, maar goed dit is niet
van de laatste tij d.
De andere oorzaak is rlat de competj-tie-
leider een aantal clubs in het begin van
het seizoen een aantal zaken heeft be-
lor:fd via het zgn. wensenformulÍer.
Dlt formulier kunnen clubs voor het be-
gin van de competltre opstellen, waarin
ze hun wensen kenbaar.makent.a.v. be-
paalde w€:dstrijden in het seizoen.
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;ii ituii;t.,ii' iI; iti,i€r l-en .r]l:;-1Lí]UrciuLs Ook
doen, ilaar n,.lt- dlt verschil dat de r+en-
sen a-i-i.eln gaan over bv. aanvang; wed-
strijden of thuiswedstrijden.
Geel Wit kan dus niet wensen dat cr ni-et
gevoetbald wo::rit na de Bure-kernis of
dat een elftal. dan en dan met een toer-
nooi mee wi1 doen.
Betaalde clubs kunnen dit kenbaar we1
en zo kon het dus gebeuren dat aan het
begin van het seizoen de beide grote
clubs mee mochten doen aan een lucratief
toernooi 1n het buitenland. Weer een
andere club stelde misschien het 'rerzcek
om dan en dan nr-et te kunnen voetballen,
omdaf, er 1n het naast het stadion ge-
tregen zaalt-je een damtoernooi werd ge-
houden en deze mensen vragen nu eenmaal
om niet al te veel la\àraai. Tel hierbi j
de 'oburgemeesterwedstrijden" dan kan het.
voorkomen dat een club 5 of 6 keer ach-
ter elkaar thuis of uj-t speelt. Leuk
voor rle echte supporters en uh...
hoezo competi.tie vervalsi ng.
Met in het achterhoofd dat het voor de
rveeistrijcisecret-aris van Geei l{j-t soms
moeilijk is om een uitwedstrijd van het
1ste, voor wat de aanvangstijd betreft,
te veranderen, omdat dit volgens de
BOBOts in Zeist te veel moeite kost
dan zou --ie WENSEN dat er nooj-t weer werd
gevoetbald of gewoon volgend ,iaar onze
thuisrvedstrijden op 72.00 uur en
1/+ .00 uur zetten .
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l,vERKSCHEMA VOOR DE MEDEWERKERS
VAN HET GECl I,'i i t NIEUI{S

3e krant:
1n1. kopie en bespr
d r ukken
vouwen/nieLen
bezorgen

4e krant

in1. kopie en
drukken
vouwen/nieten
bezorgen

5e krant

15 nov
27 noy
22 nov
23 nov

13 dec.
19 dec.
20 dec.
27 dec.

77 j an92
23 jan92
24 j an92
25 jan92

74 feb92
20 f.eb92
27 feb92
22 feb92

20 mrt92
26 mrt92
27 mrt92
28 mrt92

bespr

in1. kopie en bespr.
drukken
vouwen / nieten
bezargen

in1. kopie en bespr
drukken
vouwen ,/ nieten
bezorgen

7 e kranr

1n1. kople en bespr
d rukken
vouwen / nieten
bezorgen r- fftuÍf _r

I S_HgP 
ILffi)

8e krant

inl.kopie en bespr. 17 apr92
drukken 23 apr92
vouwen/n:..eten 24 apr92
bezorgen 25 apr92

A11e medewerkers worden yerzocht
zich aan bovengenoemde data te
houden. BEZ0RGERS ook ! ! !

Indien blijkt dat om wetrke reden
dan ook het schema niet gevolgd
kan worí: .; zà1 dat tÍ j dig word.en
doorgegeyen.
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