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GEEL WIT 1 BO\'ENAAN

Tussen hel schrijven Yan en het
verschijnen van dj.t stukje ziL
één wedstrijd voeLbal. Vandaar
dat ik me eigenlijk een beetje
in moet houden, maar dat doe ik
l iever niet.
Want het gaat gewoon weer goed
met het eerste e1fta1.
I{a een wedstrijdje of negen kun
j e we1 inschatten tíaar j e de
lopende kompetltle mee zult draai-
en: boven, onder of er tussen in.
Toevallig staan wij na neB,en speel-
di:gert b«rveniliJIl. l-lr we 8,aart otls dit-
j aar \{eer inzetten voor promoIie
en kampioenschappen eflz.enz.
Met ons strij den voorlopig Tryn-
wàlden en WZS, gevolgd door een
lastige middenmoot.
Fijne ingredienten voor afweer
een spannende kompetitie. l.Jat
wordE ons publiek toch e1k jaar
weer verwend. Het wordt weer
blbberel, schelden, juichen, tril-
1en, zvJeren, wedden, j ammeren,
lachen, huilen en zweten.
.Ja, ja het soepj e staaE \{eer heer-
l-ijk te geuren in het geelwitIe
keukentje, a1-leen nog even op-
pilsseu Lli-rL trij lrieL g,aaL koken.
lrlant dan is het lekkerste er af
niet waar?

Na een wedstrij dj e of negen komen
meestal de blessures aangeslopen.
In deze inmiddels alweer donkere
dagen wordt veel van lichaam en
geest gevergd. 0ok wat dat betreft
mag Geel l,{it niet klagen( of j uist
wel,ik weet af en toe ook niet meer
wat ik ui.tkraam)
Arno Moll liep zijn enkel over de
kop, Bern:-e Bei j aard scheurde er-
gens een spiertje. Beide blessures
leken mee te va11en, Gerard Metz,
ookeen sportieve jongeman, ging
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even zaalvoetballen en kwam in- ,ri
gespalkt op krukken terug.
Sirnon fJnsen kreeg lasE ïun zijn j
oude blessure en ik heb hem nóg ,!..j

f rnsurn kruk te Edwerd de Jong àp .4-lGerards krukken rlchting MCi ,uid,omdat geniet, gegipst màt eigen,,krukken weer te verlater,. 0o[ ],j
Harold Kuperus ging zaalvoeEballen i

en kwam daar ook een oude blessure
Eegen.
Er is een lichtpuntje: Arno Mollheeft nog nooit zo goed gespeeld
a1s nu met een dikke entàl.
Voor de anderen is er dus hoop, t.,.,
of zan Arno echt een zonderlinge .t.t

uitzonderling b1i.j ven ? ,

En na negen ,.a=,e.ijden wil1en i

de kenners ons puntenverlÍes
wijten aan de Sunneklaze-tiid ,ii
Tor nu Eoe hebben, r+e nog nieE ,;

veel voor ze kunnen doenTerschelling werd hier keurig
met 4-2 opzij gezéft. I.
De eerste periode ging op slecht.s2 doelpuntjes aan onze neus yoor-. ,.!
bij. r :. r(,j
De schopparrij bij frnsum. eÍndig_ , i
de gelijk, maar de hele bestc _i,
kansen waren .voor ons.
GAVC, dat alles nog verloren had .!r
kreeg ook van ons met 6-2 een _.u
pak slaag. .\ 

,

En die 5 uit 6 tegen laagge-klasseerde ploegen in noràÀb.1. . ,r{
is v()()J- Cct:l t/i t lrccl rrcLjus. ,: .,, ';

Nu eerst de topper tegen t{ZS 
r'r

en dan even doorbij ten tot. devinters top .
Heel fijn dank U !

Henk Roemers.

BESTUURLUK

Het yierde e1fta1 van SC Fra-
neker ip t-eruggetrokken uit de
competitie Yan de res. 2e klasse B

en wordt derhalve a1s degradant aan-
gemerkt. Dit betekent dat in de klas-
se van Geel lttit 3 een elfLal zal
degraderen naar de derde klasse.

De Algemene Ledenvergadering wordL
waarschijnlijk gehouden op dinsdag
14 januari. Een van de agendapunten
zaL zj-jn de deelneming aan het Wad-
dentoernooi. Amelandia heeft voor-
gesteld daar waar mogelÍjk met beide
verenigingen present Ee zijn (dat is
dus op Texe1, Terschelling en Ameland).
0p Schiermonnikoog en Vlieland zouden
Amelandia en Geel Wit om-en-om Ameland
moeten vertegenwoordigen. Het besEuur
yan Geel [{iE verneent graag yan haar
leden hoe dÍe erover de*ken.

De agenda van de Algemene Ledenverga*
dering wordt in het volgende nurmer
gepubl j ceerd.

De dames zijn ingeschreven yoor de
voorjaarsreeks. Verder zu1len a1le
teams die in ,de najaarsreeks speelden
ook volgend jaar weer actief zijn,
net dien verstande dat de'Dts een 7-
tal worden,

In de Gaasterlandse bossen bij Oude-
mirduru wordt zaterdag 4 januari de
tradionele FVB-cross gehouden, Er is
een speciaal progreunrtra voor D-pu:
pi11en en mei.gjes tot 15 jaar. Be-
langstellenden kunnen zich tot 28 no*
vember aanmelden bij de secretaris.

De D, El en E2 pupillen spelen nu a1-
lernaal in shirts waarop de naan yan
hotel De Klok irijkt. A1leen dar aL
is de moeite waard de verrichtlngen
van ortze jongste zonen eens te bewon-
deren.

Geel [,lit heeft 2D en 2E-pupillenteams
ingeschreven voor het zaalvoetbaltoer-
nooi in Dokkum op 25 januari 1991.
Mogelijk worric het toernooi in 1993
op Ameland'gehouden.

Japik l{i1man heeft afscheid genomen
als leider van de C's. Arno Moll wordr
zijn opvolger. De familie Wilrnan ver-
huist naar l,/ierden, waar Japik een
trieuwe wcrkkrirrg lrceÍL gevc-rrrdutr.
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keleu z) Jrt.

De cc-impe[1[ io ] 99!/lr993 start , i, 5 err
ó septernber l 19: . f ri licL vervo ] g zal
de competit,jc sIeed.s 1n het eersLe
vol l edi ge r,,eekenci i ri de niaarrd sep IL,m-
ber beginnen. Indren daar'Ioe de rnoge-
lijkheid is, za1 het laa[sLe weekend
van august.rrs r,,orden itilngewend voor hec
spelen van v()orti.i i- Lc- spclen corrpetitie-
weds t r i.j den .

llet tradi troncle kersLzaalvoetbaltoer-
nooi voor serrioren is op 'Iweede Kerst-
dag. Een dag later gaat rle jeugd de
overdekte wer in.

WIST U:

dat Willem M en Johan M een
nieuwe wagen hebben

dat- het een kalkwagen is
dat natte en droge kalk verleden

tijd is.
dat Gl.l 4 haar ongeslagen posiEie

kwij t is.
dat Stiens roet in het eten

gooide.
dat we afscheid hebben genomen

van Bas en Ben Westra
dat we hen veel geluk toewensen

bij L.s.c.
dat we straks nog meer voetbal-

Ealent kwij traken.
dat dit de [.lilmannetjes zijn
dat we hen straks bij zíen voet-

ba1len bij Heracles.
dat we Jacqueline feliciteren en

Francisco ogk met Danny

dat we Simmie feliciteren en
George ook met: Robert

dat víe Tietie feliciteren en
Koos ook met: Lars

dat zo het talent vanzelf bij
Geel t,Iit Eerug komt.

dat Koos Molenaar (bezorger vd
Gl./ krant) eigenlijk geen
echte bezorger is.

dat hij tot deze baan gedwonÍ{oÍr
is.

dat hij uit principe geen
Krant op zondag wi1 bezorgen

dat hij ook wel eens uit de
gríjze mj-ddenmoot wil treden

dat de redactie daarom besloten
heeft hem van tijd tot rijd
eens in deze krant naar voret
te ha1en.

dat Meinte en Chris samen in tt
pak gaan

dat ze vermoedelijk a1s bierkra!-
j e zullen verschij nen.
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GEVOELSII{ENS

Je mag tegenwoordig niet veel meer,
op of rond een voetbalveld. De
regels worden steeds strenger. Le-
lijke zaak, door díe,ontwikkelj_ng
zit je als gevoelsmerÀs in de hoek
waar de klappen vallen. fk bedoel,
h/anneer je a1s supporter een beeEje
hart hebt voor je club en het gaat
effe minder, dan raakt je dat, als
gevoelsmens. Dan wil je je uiten.
Dan roep je wat geinige teksten o-
ver spelers van de tegenpartij, als
die bijvoorbeeld een andere huids-
kleur hebben. En a1s je roevallig
een bom of een staaf bij je hebt,
tja... l^/at moet je anders, als ge-
voelsmens ? Maar je hoefr niet te
denken dat zorn daad, waarmee je je
cluppie wil steunen, gewaardeerd
wordt. Je wordt doodger+oon als een
ordinaire misdadiger behandeld. fn
de boeien en hup, de gevangenis in.
Daar zít je dan, als gevoelsmens.
Zo leren ze je wel af om voor je
club op te komen, zo pakken ze g,e-
woon je lÍefde voor het spel van je
af. En a1s je zelf speelr, kun je
je ook al geen gevoel meer permit-
Leren. Je krijgt bij het minste of
geri ngste ce:n rorle kaart. Beiachc-
lijk ! Het kan zelfs erger. Een
schrijnend voorbeeld van r{at je kan
overkomen als gevoelsmens i zater-
dag 12 oktober, een wedstrijd in de
reserve tweede klasse onderafdeling.
Je staat voor met 1-3 en je komt in
de 88-ste minuut op 1-4. Teruninste
dat denk je. Maar nee hoor, die eikel
van een scheids keurt hem af. Wat
denk je dat er dan door je heen gaat,
a1s gevoelsmens ? Er staat zoveel op
het spe1, je ziet op zulke momenten
heel helder hoe betrekkelijk a11es
in het leven eigenlijk is. Buiten
het voetbal natuurlÍjk. Bijna ver-
beter je je doelsaldo, keurt ie hem
af ! En dan zit je, met daË gevoel,
a1s gevoelsmens dan. Dat zorn scheids
gewoon cen doelpunt van je afpakt,
vanwege misschien een lullig over-
tredinkje, dat op zich best wel door
de beueel kon...... Man, man, wat
er dan door je heen gaat. En dat moet
er dan uit hè, dat gevoel. Je moet
het kwijt, als gevoelsmens. Oké,
het is misschien niet helemaal goed
om die scheids met z'n allen in ztn
onderbuik te trappen en om een paar
van die bemoeials van de tegenpartlj
een hersenschudding te slaan.

I'laar waL rnoet -1e dàn, als gevoels-
mens ? lleL ergste 1s nog, da[ -.; c als
dank voc-rr je enLhousiasme rn de ge-
vangenis terechtkomt. A1s een ordj-
nalre misdadlger. i{aar gaan \{e naar-
toe in dit land ?

Uit: rrVoetbal, to. 3tt

UITSLAQ€N VAN 707 ttlU
s ?€€LDt_ a€DS7 r?I J.D€N .
Zaterdag 26 oktober
Geel hrit B - VI0D B

7()[ qt-

Geel Wit C - Lwd.Zwaluwen
Rijperkerk D / Geel t{it D

Geel Wit lE - Dokkum lE
Be QuÍck D 3E - Geel l,/it

27 oktober

t-l
2C 3-1

4-6
10-0

2E 3-2

Geel
Geel
Rood
Geel

Wir
Geel
tiir

1 - Terschelling 89
2 - Olyphía 2
3 - Geel hli"t 3

4 - LAC Frisia B

| 4-2
9-2
4-l
4-0

l-1
0-B
3-2

l0-3
1-3

Zaterdag 2 november
MKV ' 29 B - Geel Wit B

FC Birdaard C - Geel l,/it C

Geel lJit D - Blija D

Geel WÍt lE - Trynwàlden lE
SC Veenwouden 2E-Gee1 t{it 2E

november
Irnsurn 1

Harkema
,Gee1 lllit
Stiens 4

0-(l
2 r-l
4 bno

,/. _')qL

p.2 - Geel hrit
3 - SC Franeker
- GeeI Wit 4

Zaterdag 9 november
Ropta Boys B- Geel Wit B

Ternaard C - Geel Wit C

Geel Wit D - Marrum D

VCR iE - Geel Wit lE
Geel Wit 2E - VCR 2E

Zondag 10 november
Geel lrtit 1 - GAVC I
Geel hJit 2 - Drachten 3
Drachten 4 - Geel lrtit 3
Geel l{iL 4 - DTD 5

Zaterdag 16 november
VIOD B - Geel l,/it B
LI{D. Zwaluwen 2C-Geel t{it C

Geel l.Jit D - Rij perkerk
Dokkum lE - Geel Uir lE
Geel Wit 2E - Be Quick D 3E

Zondag 17 november
Geel Wit 2 - Cambuur Lwd.3
Dronrljp 2 - Geel t{it 3
LAC Frisia B - Geel t{it 4

afg

t-0
afg
0-6

6-2
bncr

0-0
J-'.2

afg
l-4
5- l
2-5
1-1

0-0
4-2
2-7
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STANDEN SENIOREN

Vierde klasse A (KNVB)

Geel Wi,t
'I'rynwalden
h,ZS

lIt'l)
B-lauwhuis
I,/arga
(]Ats

de Walden
I rnsum
SC TerschelJ.rng '89 '
Dronri.l p

GAVC

Res. tloofdklasse FVB

Cambuur /Lee uward en
DTD 2

SV Frlso 2

llarkema Opeinde 2

Geel lJi.t 2

Sl(l ,lorrro ?

Zw.ragweste r-rrde 2

lleerenveen I
0lyphia 2

f-riesland 2

Drachten J
i!l(v ''29 '2

Res . rr"eede kl asse B !'VB

tslack Boys I
1'rynwalden 2

:l t. Annaprat'ochie 2

C,\lJ 2

['riesland -J

l)r'orrrii1r .l

LSC 1890 ir

Ceel Wir 3

Rood Geel .-r

DrachIen 4

9-13
9-72
9 - 11

9-10
9-10
7- I
7- 7

7- 1

8- 7

B- 6
6- 4
B- 0

8-14
7-1',2
5- 6
6- 4

6- 2

B-'.2

8-12
9-72
lll
9 - 11

7-ro
9 - t0
9- 9
ó- I
9- 7

7- 4

1- 2

7- 1

i3
9
8
tl

6
(;

6
4
2

2

I

STANDEN JUNIOREN

Junioren B groep 2

VIOD
I,IKV | 29
Geel l{i t
Ropua Boys
Be Quick D 4

najaar 1991

Junioren C derde klas C najaar 1991

6-10
5- 8
5- 6
5-'t
5- 0

14
I1

a

1

5

I

7-14
5- 7

7- l
8- 7

5- 4
8- I

ö-
1_

!-

q

(r -
1_

6-
J_

ó-

1
I

I

Geel Wit
Lwd. Zwaluwen 2

Ternaard
FC Birdaard
idardy
LAC Frisia 2

Pupillen D klas 415

Trynwalden
CSL
Geel líi r
Blij a
Marrum
Rlj perkerk

Pupillen lE klas 509

Geel Wit
VIOD
VCR

Dokkum
Trynwalden
de Walden

Pupi I len 2e kl ars 54!)

VCR 2

VIOD 2
Buitenpost 2
Be Qulck D 3
Ceel t{it 2 E

SC Veenwouden 2

7-12
7 - li
B - 1l
1- ó
6-'2
7* 0

Najaar 199i

Najaar 1991

7-
8-
J-
B-
8-
B-

Najaar l99i

Vierde kl

Stiens i
CeeI Wiu {
St. Annapart,ch.i-e 4

l)lll )
LÀC !'rrsia I
i'lKV ' :9 5

;e G FVB najaar'91

B_
7-
8-
7-
a_

7-

l3
t2
t0

b
3
0

.8. -1-



JAN EPPING: ALS Gw TEGEN
VIOS SPEELT IS ER MAAR
EEN DIE MAG WINNEN.

Jan en Dina Epping r^iaren in de jarenzestig trouwe Ameland_gangers. J.n werkteop-het gemeentehuis in Emienr maar, \.r'an_delend langs her roenmrfigÀ--Ëu*eenrehuis
*:,N":, heefr hij menigmaàl ledachr:Als nrer een plaatsje vrÍj komt dansolliciteer ikr,. Tweó jaar t.ter was hetzover en op 1 september 1968 begon Jan
?il! werk op Amelanrl. Jan was een voer_balliefhebber. In zijn ,oonpiuua"
Oosterhessele.n trapte hij tàgen de balvoor VIOS. 0p Arnelana weia f,ï; l_id vanGeel ldit, een vereniging À"f-uirdagingenvoor Epping, zo zott gaw b1i3.t"n.rK vond clat er wat meer met de jeugd
moest gebeuren. Het jeugdvoetbaL steldehier helemaal nier" iooi. i;-;" zomervan.1969 ging Alfons Molenaar met de ge_luidswagen door het dorp À"a O. oproepaan alle jongens dle wi1àen yoetballen
naar het veld te komen. Daar zat ik,midden op een rnreiland ,nut uurJ"r tweedoelen en een hut. Liefst 76 5ongensvan afle leefti3den kwamen z:-Ën aanmel_den. Met pen en papier zat ik klaar omde gegevens te noteren. Halverwege kwamPiet de Jong mij daarbij À"fpun,'.Vanzelfsprekend kwam Epiing-ïr,' t 

"ajeugdbesEuur, dat verdàr wàra gevorm«ldoor IJs de Jong en Antoon Metz. Ueteerste jaar bestond uit trainen, trainenen nog eens trainen. Af en toe werdonderling een wedstrijd afgewerkt. rnhet seizoen i970-1971 schrEài èeef Witeen B-elftal in voor de competitie.
Daarj-n speelden jongens afs'Sip Boelens,Jan Beijaard en Beruus OuA. O"'"erstewedstrijd die die ploeg speelde was uiLtegen De Lauwers. r'Ik Àad tegen dejongens gezegd: we spelen om te voet_ba11en, de scheidsreàhre, i; à; baas.
1a:, ]e een schop krijgr aun-r"g 3"rtank.jr:wcl. Tocn Rocl Njenhuis à", trrpkreeg draaitle hij zich orn 

"n ,ul,bedankr hè. ll i j ;le rwL.cde t".r-r.i f,iiweer dankjewel, maar daarna haalde hijzijn tegenstander onderuit"
De wedsrrÍjd eindlgde 1n een ge1i3k spel.Jan's ploi,Lren zoudÀn rveinig vErir"rur,.Epping be. .-irikte over een lichting ge_talenteerde, maar vooral gemotiveerdejongens. Hij erkent dat wàt betrefr demotivatie hij de tijd mee had. Voor despelers was er geen ander vertier, hettrainen was voor hen nieuw en dac golrial helemaal yoor het competitievoetbal.

De _i c.rngens die riog niet competitie
speelden trainden meer dan ze voeEbalden
Zíj hadden eigenli-jk maar een doel:
het pupillentoernooi 1n Oosterhesselen.
A1s trainer was Epping precies het tegen
overgestelde van wat hij was als speler.t'fk was bij VIOS een luie donder, een
echt mooi-weervoetballer. Voor een
trai"ner was ik niet interessant. Ik liep
op de training nooit vooraan, maar dat
kwam ook omdat ik weinig uiEhoudings-
vermogen had. Als trainer stond Epplng
bekend om zijn harde opstelling, een
houding waarvan hij nooÍt spijt heeft
gehad. ttl'let de ploeg was goed te praLen,
er was een goede band. De jongens be-
grepen mij . We wilden kampioen worden,
daarvoor moest ik het sterkste elfral
opstellen. Misschien ben ik geen echte
jeugdtrainer; ik hou van prestaties.
Ik zou het zo nÍet meer kunnen.

Met voetballers als Jan Kiewiet, Jan
Hamstra, Bob Rijpstra, Frans Klewied
en Rudolf Metz behaalde Epping het ene
succes na het andere. In 1975 werd hij
met de Ars kampioen in Dronrijp. Dat
was voor Epping meEeen het afscheid als
trainer yan de jeugd. Een jaar eerder \{a
het eerste elfta1 naar de KNVB gr:promo*
veerd, Frans Hulsebos was gestopt als
trainer en het bestuur vroeg Epping om

het werk over te nemen. t'Ik vond het een
hele eer om gevraagd te worden, maar
toch hadden de Ars voor mij de eersle
priorlteit.. fk wilde hen niet laten
vallenrt. Jan nam het aanbod aan, met in
het achterhoofd de gedachte binnen af-
zlenbare tÍjd het gehele A-elftal in het
eerste te integreren. Zover is het nieL
gekomen. "Slechtst' zes spelers drongen
door tot de hoofdmacht. Met de komst
van Epping bij het eersEe verdween de
elftalcommissie, een instituut dat al
vanaf de oprichting bij Geel [l|it hoorde.
Vier wijze mannen stelden wekelijks
het elftal op. Jan wilde het alleen voor
het zeggen hebben. ttEen trainer heeft
de verantwoordelijkheid. Hij kan er
naast zitEen, hij kan geluk hebben", was
zijn opvatting. Jan zocht zelf de per-
sonen om zich heen, dat waren Sip de
Jong (de grensrechter) en Theo Kooiker
( de 'Knederr ) .

Dat niet alle jeugdspelers doorbraken
kwam doordat de toenmalige eerste elftal
spelers zÍch niet zomaar lieten verdrin-
gen. Ook zij waren uiEermate gemotiveerd
Epping daarover:"Mannen a1s Sip Kooiker,
Jan Oud en Oeke Brouwer, die toen aan de

- lo- -lt -



wÍl-L woonden, 'w,àrÉ-.o er vrUwel a l t i j r"l .
Jan hield van een stevige, welhaast Spar-
taanse trainlng. Met boomstammen op de
nek, het bos in, de medicj-jnba1, fiets-
banden, welke voet.baller onder Epping
kan zich deze t-ainingsnlethode nieÈ he-
rinneren. "Ik bedacht veëI ze1f, zo ook
de wandeling met het eerste door de dui-
rler na de warmlng, up voor een wedstrijd.
Niet, vergeten moet worden dat ik ook
goede contacten opdeed met Erainers als
Bert Oldenburger en Atte Bouma, daarnaast
had ik mijn liEeratuur".
Een van de mooiste wedstrijden die Jan
Ís bijgebleven was de vriendschappelijke
ontmoeting tegen Drachten. Geel [{it
rolde de hoofdklasser op eigen veld op
met I -4. "Rudolf Metz sneed erdoor
als koek, terwijl broer Theo j.n de tang
zat bij Barend Kooiker en Paulus
Brouwer. Het was een van de beste wed-
strijden die we ooiL speeldentt, blikt
Epping terug. Ook aan de confrontatie
met oud Feijenoord, de afscheidswed-
strijd van Oeke Brouver, bewaart Jan
prima herinneringen.
Sonrs nrai,rkLen vrou\"/en elt kindererr de
uitwedstrljden mee. Zoals naar het
oefenduel tegen VI0S. De wederhelften
en hun kroost zochten hun verti-er in de
dierentuin in Emmen, terwij 1 de mannen
zich in het zweet werkten op de groene
mat. De aanhang maakte ook het uit-
stapje naar het 0erd mee, waar Epping
op de training meehobbelde ofschoon hij
nog herstellende hras van een beenbreuk.
A1s ambEenaar van de burgerlijke stand
z at Epping voor Geel Wlt op de juiste
plaats. ttAls i-emand aan het loket kwam
om zich Ee laten inschrijven vroeg ik:
voeLbal je ook?'r. Zo wist hij Ids
Heerema voor de club te strikken. Ids
wcrd jurrgdLruinr-:r'en ilr 197-J zet-[err
beiden samen de clubkrant op. Het blad
heeft zijn ups en downs gekend, maar
nu gaat het rrfantastischrt, meent Jan.
"De krant leyert e1k jaar ruim f 3000,--
netto op. Dat komt voornamelijk door
de adverteerders, het abonnementsgeld
levert niet veel optt. Van het begin af
hebben Jan en Ids zlch op het stand-
punt gesteld dat de opbrengst ten goede
moest komen aan de jeugd, een afdeli.lg
die door hcn werd beschouwd als eentondergesci ,velr kind r 

.
De eerste kranten werden op'het ge-
meentehuj-s gemaakt. Daarna kocht Geel
Wif zelf een stencilmachine, deze werd
later ingeruild tigen een offsetmachine.
De kennis el de gedrevenlteicl van de
dt'ukkers ltclr:l'l. orLot: bi.j g,:rl rirgurr tlitL
rnet ingang van dit jaar zelfs in kleur

kan worden gedrukt. Een groot aantal
van de advertenti-es ls ontsproten aan

de creatieve geest van EPPing' Hij
iekende niet àlleen advertenties' hij
oaakte ook iele ont!,erPen voor het
ciubembleem. Jan maakt er Seen geheim

van dat het vignet van de FC GronÍngen

daarbij als voorbeeld heeft gediend '
trfping"r.s ook "de baas van de sporE-

tËl.iig". Namens Geel líit assisteerde
hij de huisarts die de sporEers op hun

ge"rondheld controleerde' trlk moesE wegen'
'meEen, urine controleren en dergelijke'
Elke keer als er iemand binnen kwam

,"i if.: kleed je maar uif, onderbroek
'àanhouden. Hessel Kienstra deed dat niet'
lli"i-ri. preutsheid, maar omdat hij niet

"irà"-t"ràven 
dat het serieus gemeend

was. Dé keuring kostte f l2'5O' daarvan

["uÀ ""n 
rijksàaalder in het laatje

van Geel l{it.
N" ,l:n periode als trainer l/as Epping

drie jaar vereniginBssecretaris' Een

;i;;.; gelukkige-p"iiod" uit het Geel-

w;;:i;r;' ,un ÉPPing' Niet omdat hij
deze taak meE tegenzin vervulde ' maar

omdat hij het trainen mÍste' Later
lrt.:t:IL lri-j tlo8, (i(:tl§ voot ltcL vlt':rde cn

irài-ri:róe eÍfual sesEaan' 9ok dat was

.ràt ,àtn "u..es 
omdat Jan daar de inzet

van prestatiegerichte spelers miste'
Cà"1'Wit heefi een belangrijk stuk van

nijn leven oPgeöist, concludeert
E;i,i; van 23-3aar-actief lidmaatschap'
;ï[-Ët u"n *.ÉE" Geel t.litter' ik
verdomde het van Amelandia te verliezen

"r,-Àft 
Geel Wit tegen mijn oude club

YIOS speelt is er maar één die winnen

magtt.

Koos Molenaar

Rii
Alcohol

Vrii I
!

- tL-
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JEUGD.SIDE

Zaterdag 26 okEober 's trrorgens
om half e1f gingen l/e met vol1e
moed meE de boot Yan Ameland
naar Holwerd. f n HoIr+erd gingen
v/e in een busj e naar Dokkum.
lJe moes ten tegen Be Quick E3 .
We hebben helaas verloren met
3-2. Maar het was toch leuk.
0nze doelpunten zíjn gezet door
Leo en Dirk.

Edwin Wemer 82.

Ha11o mensen thuis

0p zaterdag de negentiende
moesten we voetballen tegen
C.S.L.
De eers te vij ftien mÍnuten
ging het goed, maar toen viel
het doelpunt van hun.
Daarna gingen wij in de aanval
ik had de bal, ik schoot tegen
de paal Taryadi met een slijdine
net naast de bal toen scoorde
Friso 1-1. Toen scoorde c.s.1.
nog twee 1*3.
De tweede helft regende het toen
zagen wij een hele regenboog.
Na de regen ging het niet zo
goed het werd l-4. Even later
zelf s 1-5.
Toen konden l/e kounters vlak
voor het doel met een sliSding
voor mijn voeEen weg Friso
speelde de bal terug. Even 1a-
ter vielen er weer doelpunter
het werd 1-6 toen werd het niet
makkel i j k voor ons h/anL het werd
1-7 . En in de laatste paar mi-
nuten schopten ze er nog één
doelpunt in, maar toch was het
een leuke vedstrij d.
Dat is mUn verslag tot de vol-
gende keer.

Lex Ki-ewied.

ZaLerdag ochtent moesten wij
;;;;'-së-quick voetballen ' we

,noótten eerst tegen de. zon^in '

Il;-;ttt.e hel ft itnnd het o- 1

voor de teS,enP'rrtij er) Loen

hadden we rust '
l^Je kregen ranj a '
En to"n hlas de rust voorDlJ '

En we gingen voeEballen'
En Dirk maakt;-in de tweede helft
een doelPunt '
i;;t-Àtont heE 1-1 en wij uaren

,"àr sterker en arnold was aan-

voerder ' 
Jan Arnold '

Zaterdag 9 november moesten we

uo.fballen Ëegen VCR en we

hebben verloren '
Met zes-nu1 '
Alleen heL was weI een moole
wuastrijd om te sPelen'

PieËer Kooiker '

TIENTJES LID BIJ

JUTTERS 2

stort uw tientje oP

13.61.10.
tnv. Frans Kooiker '

bankrek. nr
363
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wlsr u: Íft'*
dat de 6-1 nederlaag van Gw 2 uit
Legen Zin,aagwesteinde 2 op 13 okt .

j.1. (na de burekermls) de eerste
kompetitienederlaag was slnijs meer
dan een jaar?

rl:tt tlt: vot'igt: ttt:rlt:t'l;titg op '/ r;tltt
1990 ult tegelt Akk. um 2 nog Sroter
was, n1. 7-1?

- dat de laatste thuis-nederlaag van
Gw 2 in kompetitieverband alweer
dateert van 22 okt, 1989, 3-4 tegen
llarl j-ngen 3?

- dat sindsdien thui-s zeJfs geen enkel
puntje meer is afgestaan?

- dat Gw 2 in de thuiswedstrijden dus
a1 meer dan 2 jaar lang de vo11e 100%

score heeft behaald?

- dat Jaap onder a11es heel beschelden
blij fr?

- daL ook GW 2 ttu een v.1sLe vlagger
heeft?

- dat deze Jiin Oud ( van Nelke ) heet ?

- dat spelers en technische staf val
Gl,J 2 di L zeer waarderen?

- dat Gt{ 2 slnds kort zelfs de beschik-
king heeft over een materiaalman?

* dat deze Johan Molenaar heet en een
oude rot in het vak is?

- dal Glí 2 r-,ok di: zeer waardeert?

* daL Jos vzrtt de K«to1 daarentegen -rs

weggekocht door hoofdklasser Sneek
Iiorr 1s ?

- dat wi3 dus een nieuwe keepertrainer
zoeken ?

- dat U kunt solliclteren bij JaaP?

tt ,'1-\

I ffi Ralss*tRo I
It

I

I

t

-:l+
AmeEarïd

I
I

I

II t*" to-'Plcbc rrir:rr

dat het zuster-elfta1 van CW 2 na de

\"/interstop de kompetitle ingaat'?

dat ttu rle anderen iets mogen laten
weten'/
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