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Ha11o, goedemiddag en goedemorgen
welkom in 1992, het jaar yan de
open grenzen en de dichte deuren
welkom in alweer het vljfde Geel-
Wit Nieuws van het lopende sei-
zoen.
Hoe doorstaat nu het eerste elf-
tal een dergelijke wintersLop
zonder winter.
In princÍpe niet best nar uur1il'k .

Ei genl i j k wi- 11en wi j geïi i:on a1-
tijd voetballen. Met een flink
pak sneeuw op de velden en een
dikke laag ijs op de ijsbaan dan
willen we nog wel eens gaan
schaatsen maar dan echt al1een bijttf link en dik?', \{ant met een
beetj e minder gaan wij heL l1efst
l/eer over tot de orde van tl= uag:
EN DAT IS VOETBAL !

Dus of het gaat nu meteen winter
worden of de kompetitie begint
weer ! Dat is dan afgesproken.
Wat hebben we tot nu toe gedaan.
Allereerst hadden wij natuurlijk
eind vorig jaar ons onderlinge
kers L- zaal voet ba1 toernooi .

Daarbij koste het wat rÍtoeite
om de zaak weer op te starten
maar eenmaal draaiende werd er
volop gescoord.
En dat 1s wat het pubJ. iek wi1 ,
veel doelpunten, de één nog
mooÍer dan de ander eíi het
maakt dan niet uit vo0r wie.

In het nieuwe j aar: zi j n we a1-
weer op tijd begonnen te trainen.
De kompetitie is dan ook alweer
op 19 januari begonnen met in-
haalduels, wij beginnen een week
l-ater.

1n het weekeinde van 12 en 13
januari speË1den wij 2 oefen-
wedstrljden.
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Za.te:-lags we:-d er gewonËí í1 vanrierdexiasser RES 
"Volgens 0eke BRouwer was dj t deeerste overwinning van Geel L{i tcp RES in de afgelopen 20 jaar:"

En 0eke kan I-ret weten want dlehoudt a1l-es bij, zawel van Geel_Wit a1s van RES, dus zeker yan
al1ebei.

Zondags speelden we tegen de 2eklasser vv de 0osterpaik"." uitGrorri-ngen. Bij deze ,erenigingt-rof I'ranci-sco nog enkele Èeken_den uit het prcfcircuit"
Leuk om weei- eens tegen te komen
maar ook deze jongens moesten meteen nederlaag naar huis.
De 1ei-ding;*as tevreden over het
veri--oonde spe1.

De week daarop was er zowel yoor
het eerste a1s het tr+eede nletsin te ha1en, dus dan maar onder-ling de krachten meten.
Het tweede won met 3-0 en delei.ding van het eerste was beslistniet teyreden over het yertoonde
spe1.

Za zie je maar weer: Het kanvriezen en het kan dooien in de
voet ballerij .
En zo is het meL deze winter tot
11 u toe ook en dat zie ik liever
anders.

Henk Roemers.

WEDSÏ"RUDPROGRAM}IA

i 9 'i anuar i

Geel hit : - Friesland 3

26 .íanuari

Geel tryit 1 - cAB 1
Geel l{it 2 - Friso 2
Trynwà1den 2 - Geel Wit 3St. Annaparochie 4 - Geel Wit
1 februarÍ
Geel i,{Ít dames - Rottevalle
2 februari
Trynwàlden 1 -
Heerenveen 3 -Geell{it4-Sr
8 februarí
Eastermar - Geel Wit danes
9 februari

-

Geel Iíit 1 - Blauwhuis I
Geel líit 4 - Canbuu i*à. Z

15 februari
Geel l{it darues - Drachten 2

16 februari
Warga 1 - Geel l{it 1
DTD Z - Geel Wit 2
Geel ltli,r 3 - CAB 2
Sparta '59 5 - Geel l{it 4

22 februari
Rottevalle - Geel híit danes
23 februari
Terschelling 1 - Geel l{ir Iulyphia 2 - Geel Wit 2
Geel Wir 3 - Rood Geel 3St. Jacob 2 - Geel ï,/it 4
fqdelÍngen.
4e elftal

-

Cambuur-L.7
Sparta '59 5
Geel l{it 4
St.Jacob 2
LAC Frisia 7
St.Annapar.4

dqnes

Geel Wit
Anjun
Eastermar
Drachten 2
Rottevalle

Geel Wit 1

Geel l{ir 2
.Jacob 2

UT'NIET
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Frisc 2 - Geel Vi:"t- 2 op papier een
subtopper, zoals elgenlijk a1le wed-
sirl3den 1n deze klasse. federe ploeg
is aan elkaar gewaagd. De bovenste I
pioegen hebben nog een kans oP het
kamploenschap" Híerbij hoort ook Geel
Wit, na 2 r,erloren wedstrijden en een
gelij kspel .

Met frisse moecl eir uitgeslapen gezich-
ten traden de jongens van het 2e en
enkele van hel 1e aan, net maar I doe1,
2 punten. Deze 2 punten leken al snel
in de wedstrijd naar Friso te gaan
want na een half uur stonden we met
3-0 achter en Ronal d Metz was er uit
gestuurd na een vermeend opzettelijke
handsbal.

Na cieze donper leek het of er een knop
werd omgedraaid, We begonnen namelijk
veel beter: te voetbalien en kwarnen nog
voor i"ilst op 3-1 door een mooie com-
binatie van Gerard ï4etz en Antonio
Brour*,er,

10 minuten na de rust werd een tac*
tlsch concept ten uitvoering gebracht.
0nze irainer Frans Kooiker wisselde 6

man van posltie. Dit had a1 snel een
doelpurrl van Theo de Haan tot gevolg.
Snel na deze treffer werd door Martin
Oud yanuit een vri.ie trap op de paal
geschoten en de ba1 werd in de re-
bound afgerond dor.'r Antonie Brouwer
3-3.

Dit haC nlemand gedacht. Zelfs het
publlek achter onze vasce vlagger Jan
A. OuC vras stil geworden. Ook de
tegenstander was van de wijs. Zo erg
zelfs dat nunr-rner 4 van Friso kon gaan
douchen en de strik voor (cit. J. Metz),
na een zeer harde oYertreding oP

Wilfriet Beijaard,

5 minutee voor het ei.nC brak Arno Mo11

door e' 'e::d gevlcerd in het straf-
schopg- ..eri. PENALTIE ! ! ! ! ! !

Wie moet hr:n nemen ???? Frans had voor
de wedstrrjd gezegd dat George Mol-e-
naar hem moest nemen ! maar George had
een zeer o0g"
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De Oude School
aan de Rixi v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)

PASFOTO'S
DIREKT KLAAR

t'l,icu dan Mai"tir uud rnaar'", zei ik.
Na even aarze.ir:,a zei ivlarti-n: ttNee

ik rriet ik krij em nooit op doel,
ik hef gien k,racht in mien bi-enen'r.
Dus loch George. Chrrs Rij pstra keek
niet tot dat hi.j Jaap llolenaar hoorcie
bulderen: "Jaaaaaaah, hij zít *r
i- t ? t.ll 2-Lalr I : : ; : , J a,

'ioch nog twee punten voor de winter-
stop en nog kans op het karnploen-
schap. Een zeer opmerkelljke wed-
strij rl dÍe mi j ait j j d b j,j za1 btrij ven .

Na de r+edstrijcl vroeg ik nie af hoe
d j l nou kon. 0f mis-schlen toch gewoon
goeie trainers, goeie 1ej-ders e;r goeie
spelers en de beuk erin. 0f niel-
Japik.

WIST U."....... (special)

tlai op 20 januari JOSE is
geb'oren

dat zij een dochter is van
Carin & Kocs

dat w-ij de nieuwe vader en
rnoerler hiermee van harte
feliciteren

dat Koos íde vader eir:s) hier-
mee wei ver boven de
grijze middenmoot uitsteekt

dat het krantenbezorgen nu wel
eens in de knel kan komen

dai rJq: danaes van het voetbal
eci'rter wel in hun sas zijn.

PK

klensËr.a

testaurant
,,de Yiaol"

NU met gaellig avadekt terras
aan de Strandwry te Buren.

* SPECTALITEIT
Pannekeken vele soorten

app. ouD
Strandweg Burut, tel. 2057

dnoq isrenij

dtöd een terike w$iridíng

ÏoR€NsTCÀ#r

vEEHrloR, yAr*

FIE1SEN -
TANÀË I'fi s

ll]rfuÍz
Strandwcq eà brrren *el,
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\iocrz: t tiir Irir:k íco .i:er kon , ie
half;aarir3kse vergadering in ,:e kan-
tine 31 leden welkom heten " 0ni.,:r hen
was ereïocrzitter Frans Hulsebos. De
voorzilter wenste j-edereen een geluk-
kig nieuu,,laar. Hij meende dal dit,
ondanks het tijdstip, kon omdat deze
vergadering ook vaak wordt gezÍen a1s
een nieuwjaarsreceptie.
De not-r:len werrlen, behoudens enige
kleine aanpassi-ngen, goedgekeurd.
Bij de mededelingen werden de beslui-
ten bekenrl gemaakt die het bestuur
heeft gemaakt inzake het alcoholge-
bruik:
1. alieen tapbi-er in het gebouw (dus

ook in de bestuurskaner).
2. geen bier' ln de kieedkamer.
3. geen drank schenken aan personen

beneder i6 jaar".
4. sl-uitingst ij d is ll uur ( bij a11een

ochtendwedsr.rÍjden) of 6 uur.
Deze naalrege-Len werden na een korte
di,scussie door Ce vergadering aange-
nornen.
Competi tleverloop.
Wedstrijdsecretarj-s Ton Tóben deelde
mee dat de *-edsLr"ijd Geel Wit - CAB

op 23 januari om 14.30 uur begint.
Uit de vergadering kwam de klacht dat
het,busje v.in Nagtegaal niet meer
f unctioneer"t- zoals het hoort. De
voorzi-tter zal hierover contact heb-
ben met Chr. Nagtegaal. Deze heeft de
bus altij c bel angeloos Ler beschikking
gesteld, zelfs voor de benzine werd
niets gerek-end. Het spreekt vanzeJ-f
dat Geel- Wit zo lang rnogelijk gebruik
van het- Lrusje vril i:1i-jven maken"
Het tussent-1j ds financieel verslag
biedt een gunstig beeld. Het exploi-
tatietekoi:t is omgebogen in een finan-
cieel voordeel. Er waren extra kos-
ten door de aanschaf van een kalk-
wagen" Daar staan tegenover de
reyeftuen van de reclameborden en het
oud papier. De gemeente heeft de ga-
rantiep:1is voor het oud papier op-
gesci:roefC van B naar 14 cent per
k11c, dai- lcorrt de moelte om met deze
aciivii it door te gaan. De totol
lotlo i;: : juui definitief van de
baan. ;l Yer:zoek heef t Jan van 0s
zi;n ac.iivlteiten met een jaar ver-
lengd, maar met ingang van het nieuwe
seizoen moetrln de formuiieren naar
Leeuwar<1en 

^

Dar, "Uf dL i-rl..i ,..r"- ,f i.l i-ir,j+:- rlair rlÈ 0i)§t,--
Z.:: ,,,:1.. l'.i'u H.'., .,i:i. irijla ii;iai: iir,l,.kui:i e.;i
wc,i d l he t i:;*t i r: r1orrtl " .De cr.rntr lbutie-
innrng is ' ,:p eerr oor nar gevild. De
vocrzitier bedankte penningínsest-er
Fran;s ter Schure en Wessel Brauwer
voor hun r,/erl{,
Amelandia.
Amelandia heeit verzocht tot samen-
werking met de B*junloren. Arnelandia
heeft latel niets meel: ,/an zich laten
horen vaaruit mag worrien afgeleid dat
de samenwerki-ng van de baan ls.
Een andere kwestie m.b.t" Amelandia
was het Waddentoernooi. Amelandia wi1
om-en-om naar Cít toernooi" tr{aar moge-
lijk doen beíde verenigÍngen nee. De
meerderheid van de vergadering vond
echter dat de winnaar van de ,A,ineland
Cup naar het Waddentoernooi mcíi-i-- gaan.
fn cie rondvraag kwam het Waddentoer-
nooi voor de jeugd aan de orde. De
D- en E-puplj-len gaan 25 januar'-i naar
Dokkum. Volgend jaar **ordt het roer-
nooi op Ameiand gehr:uden.
Ook waren er vragen cver het t-r-ainJ,ngs-
veld. Chrís Rijpstra zou er Eiraag twee
lichtmasten blj uilien hebben. George
Molenaar ziet- het l-iefst dat hr:t-
trainingsvelri laler in rje week ',rordt
onderhouden in yerband met eventuele
oneffenheden . De yoorzÍtter ocrdeetrde
dat onCank-s aile onyolkomenheden de
terreinyerzorgeï zijn ;-erk uitstekend
doet.

K. Molenaar

secretaris.

,jï 6u'
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HOTEL CAFE RESTAURANT

DE KLOK
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1VIST I} DAT :

'.ri :è rt,)J r lrdèo-^oior io

in i39:-.
. . .;f: +.r-:,-,--sL=r';3r'irers
u.re-rilen vÈrs I agen .

. .--. 1-r: r'?sF. l:e Ën een ;e
kiassers z i.in .

. .i:ei damest,eam een aantai
serenaies hreeg r:rtdet' het
r-ra ilert verr ËES .

-,Jit ver na,ie wer.is""riid
aas .

. . .i-ie tlames zonrfer blii<ken of
'oi,.:zen r,'e-y"d.er t,ra inden .

. " .Ce ii.ames theorieles hebben
Bejrad van ian van 0s. (een
prirneur vc,c-r G'r^l I I )

" . .het Kersínummer er zeer
'-'erz,:rgd uitzag.
. . .iret bestuur ze in elkaar

"rooËt 
Éazot
5',-.av u

. .-r{e v(rOrtaan met 2 nietjes
-t - - * ..^ ^ *

. .er 11u af een f ust bier
kiaar staat ais de dames
kampi",:en worden .

. - .l{l^l uit de bosies is
gepiui..t, §,-ror een van de
ver,ledigsters van de dames.
...di-t:, kwam,nadat het 4e
Kempic.,erl was geworden.
. . .'oe .ïutter"d.e dames gaat
:rponsoren o.m.v. nieui*e
si:i-rts -

. . .Carnbur"rr ,:ok een nieuwe
sh ir tsp*nsor
lrri i-'r .FBïKI.14 r liB

...Lirk K" zijn pl-annen
ges t.a it* beg innen te kr i jgen .

. . .de tri-bune bi jna gebakken
zir.
. . "E,fward een zeehond je is.
. . .irii een gevc-,r.lden heef t op
ir*t strand.
. .,;+ a- 5 abonnees aan cie

wa i nebben.
. ) + i 3e gewönnen heeft van

Fr'. -ianti 3.
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uw adres voor:
radio, televisie, video

huishoudel-ij ke apparaten,
telefoon apparatuur,
antenne systemen.

rRANS KIENSTRA ZIVT ZTCH
WEL ZITTEN OP TRIBUNE"

Onder de lat bij de Nessumer Sport Club
stond vroeger Frans Kienstra, beter
bekend a1s Frans de kapper. Hij had zijn
lengte niet mee, maar zijn snelheid ver-
goedde veel. Het uitkomen was dan ook
een van zijn sterkste punten. Ook na
zijn actieve periode is Frans het voet-
ballen trouh/ gebleven. Normaal gesproken
mist hij geen wedstrijd van Geel l{it
en bezoekt hij zelfs de uitwedstrijden.
Volgens hem heeft Geel I'Iit de kwaliteiten
om in de derde klasse mee te draaien.
Door een heupoperatie Ís hij een tijdje
van het toneel verdwenen geweest, maar
inmiddels heeft hij zich al hreer een
paar keer langs de lijn laten zien.
Frans Kienstra trapte voor het eerst tegen
de ba1 bij de duintjes op de Skoarum.
Later ook op de oude ijsbaan in het
Kwekerijbos. ttDear ginge we naar toe op
oans vrije middech fan skoaltt, weet
Frans nog. Later werd NSC opgericht,
deze club had zijn terrein Ëen noorden
van het huidige zwembad. In de oorlogs-
tijd voetbalde NSC onder het bos Legen-
over het Hazeweitje. De wedstrijden
tussen Nes (NSC) en Buren (Geel t{it)
hadden voor Frans en Ko een extra
dimensie. Ko, met wie Frans toen ver-
kering had, was immers een Buremer.
ttAs Nes teugen Buren speulde dan
skreeuwde sij foar Burenrr, herinnert
Frans zich maar a1 te goed.
Frans Kienstra stond altijd bekend a1s
een actief persoon. 0p een middag moest
hij met NSC in Buren de srrijd met
Geel ldj-t aanbinden op het terrein
achter Piet Kooiker. Het was warm weer
en daarom ging Frans eerst te zwemmen
bij de pier. Daar hadden ze juist de
palen in de carboleum gezet. Daarvan
dreef ook nog wat op het water en toen
Frans na een duik weer boven kwam zat
zijn hoofd onder die lroep. Het r/as er
nlet echt goed uit te krijgen en
I s middags stond Frans het oostdoel te
verdedigen. De zon brandde fel op zijn
hoofd. In de pauze ging hij vlug naar
een tante om er olie op te smeren.

7<uív€Lrut§
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Frans spi-,:ide rrcrnaa.l ,-i<, i*;r:ede "'tift
uit en ging daarna zitten drogen . p de

top var een duinr-; e.
Frans Kienstra vras kathollek en moest
eigenlijk bij Geel Wjt spelen, vertelde
pastoor: Kor:lman hem. Geel Wit mocht- nlet
eens tegen niet-katholieke clubs voet-
batr1en. Dat standpunt ging Foppe Kiewíet,
inderrijri llnksbuiten van Geel Wit, te
ver . IJ j.e inf ormeerde bí j zi.j n vroegere
club in Sappemeer en daarvan kreeg hi-t
te horen dat zij we1 degelijk "gemengd"
voetbalden. Met dat ant-ruoorri stapte hij
naar de pasloor, die daarni,i zijn stand-
punl afzwakte. Frans stond wel eens in
het veld, maar hij voeirle zich het
beste thu1s onder cle 1at. Ook daar kwam

zijn snelheiri hem goed van pas" Dat
heef t Cor ilij nbei:g , rie legenclarÍsche
spits van HVV, menigmaal clndervonden.
"ïk waar snei en Cor kon ók godweet-
hoehà'd lope. Dan loerde ik erop dat
hi-j de ba1 te fear foar 'm uut speulde
ïn rian kr,uarn ik er snel uuttt.
Het goede spel van een keeper werd
vrceger hoog gewaarrleerd, Dat sprak Ko
enorm aan: "As hi3' goöd keep dan namme

de speulers 'o, op te sköclers in dan
waar ur un hoeraatje foar ,tre kieper,
dat waar óntsettend 1euk".
Voetballen was vïoeger een risicovolle
aangelegenhejd. A1s je docr de sport
tiJdelijk arbei-dsongeschikt raakte dan
had dat financj-e1e gevolgen. Frans
heeft ook wel r.ikken gehad. "In un
wedstri-jd teugen Frisia skopten se me

belde hannen achtercver'. Ik mos deur-
kiepe wdri wc hadde gien reserve. Ik
kon de &al nrat oppakke" ik mos um over
mien hannen io11e 1ate".0oi< kreeg hij
nog eens een ttpresent--iett van Harry
de Boer. Die gaf Frans zo'n knal tegen
zijn hand dac hi,l nlet kon scheren.
Normaal gesproken niet zo'n probleem
v,,e1 als je kapper van professle bent"
NSC speeJ-rle rnenignael t.egen een vereni-
ging van de via-l-. l{all-um was een goed club'.-i e"
Sr-iens was r:oga-l Fors en St. Anne had
eveneens er'r. knap eif ral , 1,{eet Frans nog.
Van St . ,!nna iLeri.nnert hlj zlch ook nog
c1e f iet-sli-:r-ir r - 'siaarover Epkt van der
Geest *:errr :ir ii.t clul;b1aC melding
mailkte. t' i i-, Anir,: waa;: Ótc r]ànsen,
deer b1r-l;is ,.'i .1 ;.:eest , Doà mosse we as
de t,,i. ikseri: f i' t . Pi er cie Boe;- f iet ste
fr,ar oanr. i;ij ireist'' goëii , wlj nílffLne

un wech te froech. Ik ser: hier: 1s ók
dansen. Bleke 'pie op utzeif de piak te
wezentt .

onderlinge
Brandwaarborg MaatscÈppij
'AÀ{ELANID' 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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van Heèckerenstraat 12, Nes-An
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Begin jarel zÉveni:g uas Frans Kienstra
leider van hel 'i ierdr: elf ta1, sanen met
Bote Rij pstf a , Johan l'letz en wij 1en
I{essel Edes. Een bestuursfunctie heeft
hij noolt geani;iet-.rC " 0ok niet blj de
Amelander Koerler, waar-van hij ook a1
jaren lld is.
Zoals a1 gemeld slaat Frans liefst
geen wedstrij d van Geel Wit over, ook
aan de wa1 heeft hij zljn favorieten
menlgmaal in actle gezien. Vorig seÍ-
zoen is hij zelfs naar Heerenveen-
Ajax geweest, maar het vertoeven op
de tribune is hem slecht bevallen.
"Se hadde a11emaa1 stoeltjes of kistjes
met, as k1èèn kereltje kon je niks meer
siön". Over trlbune gesproken, is het
waar riat Geei Wit een tribune wi1?,
informeert hij belangstellend. "Un
tribune sou cachet an de saak geve. Ik
gaan ur di-rekt op, lk docht dat ur we1
liefhebberij foar waar. As j e in de
kantine foar ut raam sitte dan siön
je ut minder, dan hoor je ei: nj-et meer
b1j".

Koos Molenaar

DE RVSADVISEUR NENKTMN ALLES
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ZIN EN ONZIN YA}.{ DE
SIIIRTRECIÀME.

Met enige regelmaat kun je 1n de
Nleuwe Dockumer Courant fotots in
groot formaat bewonderen van pupillen-
e1fta11en dle door een plaatselijke
sponsor in het shirt en soms zelfs in
het trainingspak gestoken zi-jn. De
voetballertjes kljken heel blij en
trots ln de camera en dat mag ook wel,
want het is de enlge tegenprestatle
die van hen wordt verwacht.
De trainer en de elftalbegeleider
staan ook op de foto en niet te verge-
ten de gu11e sponsor. Soms ontbreekt
er een leider of een speler. Dat kun
je aan de foto niet zien. Maar het
wordt we1 met enige nadruk 1n het
onderschri ft vermeld.
Dit soort publicatles wekt in eerste
instantie altijd sympathie: voor de
royale sponsor uiteraard en ook voor
de tralner en de elftalbegelelder die
zoveel van hun vrlje tljd over hebben
om jong talent voor hun club te
kweken. De spelertjes stralen zoveel
zelfvertrou\{en uit dat je ze we1
aardig moet vinden.
A1s je gaat nadenken over de vraag voor
wie deze manier van sponsoring enig
voordeel inhoudt, dan kom je minder
gemakkelij k tot een positi-eve conclusie.
De tralner en de elftalbegeleider za1
het weinig interesseren of nu een
sponsor de sportkleding betaalt of de
ouders van hun pupi11en. Hoogstens
maakt het e1fta1 bij het betreden van
het veld een wat keuriger indruk, maar
gezien de gerlnge publieke belang-
stelling voor jeugdvoetbalwedstrijden
is clat van weinig belang. De sponsor
dle een aanzienlijk bedrag heeft neer-
geteld, wordt er elgenlijk niks wijzer
van. De naam van zÍjn bedrijf raakt
er niet meer door bekend, want er zijn,
zoals gemeld, heel welnig toeschouwers
en de mee>-le van hen kennen de sponsor
en zi"j n bedrl-j f a1 lang . De club
heeft er ook weinig baat blj, want de
kleding van de voetballers r.iordt toch
nlet door de club betaald, dus shirt-
sponsori,ng betekent geen besparing.
De enigen dle er enigzins van profi-

teren zljn de ouders van de spelertjes:
zij houden een paar tlentjes j-n de knip.
I{aarom komt shirtreclame i-n het ama-
teur- en het jeugdvoetbal dan toch
steeds meer voor?
Naar het antwoord op deze vraag kun je
alleen maar raden; althans met zeker-
heid valt er weinig over te conclu-
deren. A1s we uitgaan van het feit dat
deze yorm van sponsoring in de hoogste
regionen van het betaalde voetbal be-
gonnen is en wel om strikt zakelijke
redenen: er moesten topvoetballers
gekocht en gesalarieerd worden, dan
hebben we mi-sschien een aanknopings-
punt. Niet dat er voor het amateur- en
jeugdvoetbal dringend financiéle gaten
gedicht moeten worden, maar ook in
vele andere, helaas soms kwalijke,
opzichten hebben de jeugdspelers en de
amateurs de voetsporen van de profs
gedrukt.
Vele jaren is het geleden dat Johan
Cruijff zijn laatste r+edstrijd a1s
profvoetballer speelde en nog steeds
lopen er op de velden jongetjes rond
met nummer 14 op het shirt om zich met
hun legendarische voorbeeld te iden-
tificeren. Nog steeds koest,eren veel
jeugdspelers de heimelijke wens prof
te wordén.
Wat ligt er dan meer yoor de hand dan
dat j e aL zo vroeg mogelijk op een
echte prof gaat lijken. Shirtreklame dus.
De volwassenen: ouders, trainers, club-
bestuurders en sponsorsrspelen heL spel
mee. Misschien is er ook bij hen sprake
van identifÍcatie met beroemde voor-
beelden. A1s bestuurslÍd van de voet-
balclub te1 je in de gemeenschap van
dorp of kleine stad mee en je gaat je
onr^rillekeurig de allures van een Jaap
van Praag of een Rinse de Vríes aanmeten.
ZoaLs het hier staat, lijkt het misschien
ietwat belachelijk. niaar dat hoeft het
niet te zi-jn. Er schuilt niets yerkeerds
in zich te laten i-nspireren door grot.e
voorbeelden. Het mag dan zo zJ-jn dat
shirtreklame in het jeugd- en amateur-
voetbal neerkomt op een wat omslachtige
manier van geld weggooi"en, de mensen
hebben kennelijk behoefte aan een spel-
element, ook aIs het om fi-nanciöle
aangelegenheden gaat, en wat is daar
eigenlijk op tegen?

Frans Hulsebos

I

I
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POPULARITEIT DAMESVOEïBAL
NEEMT TOE.

Gelukklg 1s de tij d voorbij dar men dacht
dat voetba.l- alleen voor mannen was r/eg-
gelegd" Dit blfjkt uit het aantal dames-
voetbalteams dat in Nederland meedoet aan
competities. Ook verschijnt damesvoetbal
op t"v., o"a. op Eurosport.
0p Ameland Ís het ook van de grond ge-
komen. Tot nu toe zijn 15 speelsters
zeer gemotiveerd, z,ch aan heL voorbe-
relden op de competitle, die op 29
februari start.

hotel öe lonq
bondshotel
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De thulswedstri;den zullen
dagmiddag gespeeld worden.
wordt er dan getraind.-\ir za7, op een recreatieye
zo goed mogelijk resultaat
worden te bereiken.

op zater-
Vrlj dagavcnd

manier, een
getracht

Een aanbieding om op het Geel ldit
terrein een damesvoetbaltoernooi te
spelen, is jnmiddels binnengekomen,
waarin naast Geel l{it diverse teams van
de wa1 de show rvillen stelen. Ook zijn
de voorbereidingen om mee te doen aan
het Waddentoernooi- op Terschelling,
in vol1e gang 

"Natuurlijk kan ledere dame van elke
leefti3'd, die geinteresseerd is in deze
vorm van sportief bezig zijn, zich
aansluiten bi-j Geel Wi-t.
Be1 voor nadere informatie:
Anj a Br:ouwer 2551
Johan Kiewi-et 2936

Speelsters: Silvia Brouwer
Chantal Brouwer
E1s Brouwer
Anja Brouwer
Gea de Boer
Karin de Jong
Petra de Jong
Sabina de Jong
Anneke Kiewiet
José Kooiker
Maya de Kruijff
Tresa van der Meij
Coby Molenaar
Greetje Schooljan
Gltta Oud

1e wedstrijd thuis
',vordt gespeeld op 1

tegen Rottevaile
februari 1992
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efiHéP, Mè,NbEEsw€G 5 B(Jethr ï€ri

, bn{ {1.ríÍl wrre PntPPu

- lrí_

;)
íiii»A+



\

,r5ffiEuircq'i
lon-en C@dha*c?z

I{EDERIÀNDSM }{IDI)NISEÀ}II}§BINK
rekenins ooura,at d.eposlto r st5potÀeken spas,rmkeningen
ftnancierÍngen p€rsr lenl.ngsn

tf8st4a1z5 1s 4a 7@, r?taysree
burg.valileetr 2 9L6, ?,L Nae-leelanat
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Zoek de juiste speelster bij het juiste
nummer.
Achter deze numrners schuilen de speeJ--
sters van ttJuttertt.
Lever Uw oplossÍng in bij één van de
speetrsters of 1n de kantine.

1e prrijs: avondje stappen met het
damesLeam (wordt de hele
avond vrijgehouden)

2e prijs: kalender van het damestearn
poedelprijs:een keer trainen met het

damesteam.

Voor de namen van cle speelsLers kunt
U elders in dit blad terecht.

De redactie is uitgesloten van deel-
nemlng.
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IN GESPREK MET:

In de gelederen van Geel Wit heeft u inmiddels
wel eens van de naam Ton Tdben gehoord.
Bestuurslidlid van Geel Wit en broer van Her-
rnan.
Omdat hij nu bijna 3 jaar op het eiland \ryoonr
leek het mij aardig wat nader kennis met hem te
maken door middel van enkele eenvoudige wa-
gen om zodoende er achter te komen wat hem
en zijn gezin er toe heeft bewogen om naar
Ameland te verhuizen in april 89.
En vooral ook waarom hij Geelwitter is gewor-
den.

Ton Töben bijna 40 jaar is geboren te Mussel-
kanaal.
Hij is werkzaam als verzekeringsadviseur bij de
RVS en is getrouwd mer Wija. Ze hebben 2
kinderen.
Voordat hij op Ameland kwam was hij bedrijf-
sconsulent bij het Arbeidsburo te Oostenvolde"

Waarom juist Ameland Ton?

Wel ik wilde wel eens v/at anders, want al was
het werk wat ik deed wel interessant, van tijd
tot tijd benauwde het me wel eens.
Ik ken Ameland al ruim 30 jaar ivm. vakantie
en familiebezoek en het eiland trok me wel.
Het was broer Herman die mij begin g9 opbelde
en zei dat er een pension te koop \pas en tipte
me tevens dat er en vacature bij de RVS was.
Van het een kwam het ander en in april 'g9
hram ik'op Ameland. Enkele maanden later
volgde mijn gezin.

Hae kam je bi Geel ÍYit?

Via zoon Rik die bij de jeugd speelt ben ik
jeugdleider geworden.

Je bent nu al bestuurcli.d, hm lcwam dat
zo?

Het schijnr dat bestuursleden slecht te vinder,
zijn. Doordat ik jeugdleider was hnam ik in
kontakt met Koos Molenaar en die woeg me
voor een plaats in het bestuur.

IIU k*erl/ dc club bij je over?

Geel Wit vind ik een prettige club waar ieder-
een elkaar kent met alle ups en downs. Ik vind
dat je er snel bij hoorr.

- 16_
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Neb je bij een andcrc verenigíng mk al
eerzs eere JresÍrua*rs;/raru t:tie gehad?

Neen

Heb je zeíf gevaetbald?

Ja, ais junior tot en met de A junioren
Musselkanaal.

Wnd .je det de organisatie bij Geel
gaed loopt?

Vaak is de *rgan!.satie opgehangeo aan een te
kleine groep rnensen, dat is trij GW r:ok zo. Dat
kon wel wat beÍer"
Begeleiding voor de teams is soms erg rroeilijk
en dat is vcnral bij de jeugd erg jarnmer.
Verder loopt het allemaal wel redeiijk denk ik.

Wat is je mewimg ae,er §tet dawasyaetbalT

FIet daraesvoetbal bij GlrV is zeer snthousiast
gestart, het lijkt mij een goede onrníkkeling.
Men moet er echter voor waken <iat het geen
apart groepje wordt binnen de veraniging, waar
de 1ol voorop staat want dan houdt het niet lang
stand.
Men moet dezelfde structuur volgen als bij de
mannen.

Ben je vmr af tegen een YYintcrstop?

Dat ligt er aan. Bij de jeugd vind ik rlc reeksen
erg goed, want dan kun je de sterkte van de
tearn-s nog eens bijsteilen. Een een beetje rust
tussen de reeh,;en is niet erg.
Bij de senioren vind ik dar er indien rnogelijk
gespeeld moet worden.

Hoe sta.je tegencver anderc sporten?

Ik kijk graag naar sport in het algcrneen, Ínaar
mijn vr:orkeur gaat toch ilaar fiet voetbai.
F{et liefst ben ik er persoonlijk bij aanwezig, in
het stadicn dus, om de sfeer.
Sport op1Y is een goed alternatief.

fu{entalit€it van de srylsfi6 wat ís je rne-
ning?

Somrnigen hetrben te vaak ecn zogenaamd
excuus llrn niet tot de bodem te gaan. Je weet
wel wat ik daarrnee bedoel.

van

,rír
[*

't VAN HEECIGREN huys
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lYordt het Nederlands elfial Eurapees kam-
piaen?

Ik hoop van wel.

Als ze maar weer als een hechte ploeg opereren.
De neuzen moeten allemaal deieffdó kant op_
staan, zowel binnen als buiten de lijnen.
Dan hebben ze ean goede kans aent itc

Heb.je hobbies?

Jazeker.
Mijn grootste hobby is de muziek, daarna komt
het voetbal.
Toen ik naar Ameland hnam moesr ik 2 Dixie_
landbands verlaten en 1 Combo, dat was erg
moeilijk. Troosr was echter dat Ameland wai
dat betreft een goede naam heeft en daarom ben
ik hier met een Dixieland orkest gestart nl. de
Salt Water Dixie stornpers.
Daarnaast zit ik nog in een bandje die 60e jaren
muziek speelt nl. Springij.
Muzikaal gezien kun je hier op Ameland goed
uit de voeten, hier zit enorm veel talent.
Ameland is een klein Muziekland.

Gaan we even over op favorieten

WaÍ is je Íavorictmuziekstijl?

Rhythm and Blues. Ik ben gek op Gitaarmuziek,
Couns Rock en eigenlijk nog wll meer srijlen.

Favariete artíest (en)?

Eric Clapton, Jimmy Hendrilor e.a.

(Hierna volgt er efrn zeÉÍ enthousiÍst bijna emo-
tioneel verhaal over allerlei artiesten en hun
muziek, over het muziek maken en alles wat
daarbij hoort.
Een echte liefhebber dus).

Favoriete Sport?

Vcetbal.

Favorj . n.q vwtbalclwb ?

Bij het protuoetbal AJAX.

Favoriete speler?

Mijn voorkeur gaat uit
zoals Jan Wouters, Jan
enL
Dit komt denk ik voort
e€n dienend in§trument.

Favoriete Krant?

naar dienende splers,
van Dijk, Wim Jansen

uit dat ik bassist ben,

Voltskrant en natuurlijk GW nieuws.

Favoricte W pogranma?

Studio Sport en Barend & Van Dorp

Favoricte dnnk?

: Nee Sicco, dat ligt aan de stemming.

l4rdt je dot SWrt en Palitiek samon lun
ghen?

Indien mogelijk zou men elkaar moeten helpen.
Geen misbruik van elkaar Ínaken, men moet
elkaar niet leiden en ook geen instrument van
elkaar worden.
Als men een en ander positief benaderd dan zou
het wel kunnen denk ik

Heb je nog ic* tu tc v(ngen aon ons ge-
spek?

Ik wens Geel Wit veel sterkte toe in de loop
van de kompetitie ea hopelijk spelen we vol-
gend seizoen 3e klas.
Het zit er in. lVaar het vorig jaar op stuk gelo-
pen is, moet nu eigenlijk goed komen, nl. de
overtuiging in je eigen kunoen moet meeÍ aan-
wengziin,je moet er zelf. in geloven en evenals
bij het Nederlands elftal moeten de neuzen
allemaal dezclfde kant op wijzen.

Voetbal of muzielq .....hij doet er aan me€.

je.
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Als je op een mooie zondag mid-
i,ag langs de 1Un staal en met
spannlng afwacht wat het vlagge-
schip van Geel Wit vanmiddag
gaat presteren hoor je de meest
vreemde opmerkingen langs de 1U..
leder mens mag natuurlijk zljn kri-
tiek hebben,maar soms looPt het
de spuigaten ult.Ik doel niet
op het spel van de sPelers want
dat kunnen w!j toch a11emaa1 be-
ter. Nee hierbij wi1 ik nu de man
in het zwart eens aanhalen.De
scheidsrechter is een éénzaarn
persoon die de wedstríjd in goede
banen probeert te leiden.Ja a1s
ie dan aan de kant staat hoor je
de meest vreemde oPmerkingen te-
gen deze man.Als de scheidsrech-
ter affluit voor een overtreding
d-Le hU heeft waargen0men dan
begint het gejoel al zoats ie
m0et voordeel geven en heb je die
andere overtreding niet gezien,
1e moet .je ogen open doen. De
scheidsrechter is ook maar een
mens die ook fouten kan maken.
Het publ-iek langs de 1Un kent in
vele gevallen de regels van het
voetbalspel beter a1s de scheids-
rechter zelf ,dj-t is in vele ge-
va11en ook zo met de spelers die
1n het veld staan"Ik w11 nu even
meeï: dan een -jaar terug gaan
toen ik zelf n0g geen scheids*
rechter was " Toen ik anderhalf
laar geleden langs de 1Un stond
maakte ook ik deze opmerkinge-n
langs de 1!jn. Nu besef ik a1s
scheidsrechter dat ik loen in
vele gevallen goed fout zat. A1s
i k nu naar een wedstrijd sta te
kijken zie ik deze wedstrj,jd uit
een heei ander oogpunt.Als de
scheidsrechler nu affluit be-
gri-, p ik nu \,,/aar hU voor af f 1ult.
Een aanial weken geleden toen
ik een g:"i-rct aantal dames van
het nie iiairesel ftal rtat spel*
regels l-,.'.. bUgobracht is bU mij
het ldee ontstaan om weer eens
een spelregelarrond te organise-
ren.Deze speiregelavond zal
pi-aatsvinden op vrijdag 7 febru-

Kard- ds loryveg I, l,Ies (Àn.)
Telefon0Sl9l -2345

NES OP AMELAND
TEL (}5r$-W

installatiebedrijf - doe - let - zelf - zaak

Pavïljo€ír

baLrs, orrd.buí€s1,nn'dseg j5 hru"
BorrHËEDBsF 
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---------- ------ --
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ari aanstaarl .ie oni 20.3J uur tn
de kantine.Een ieiier: die be1e.ng,-
sreiling heeft om eens wat spel-
rpcels, tp 1r,rsn is dan van harte
welkom.Dit geldt dus voor ieder-
één spelers en supporters.Na de-
ze datum hoop ik dan ook dat men
de scheidsrechter wat meer leert
warderen.Ik w11 hlerbij natuurlijk
niet de scheldsrechter schoon
praten maar puur lets dieper op
een aantal overtredingen ingaan
door middel van een spelregel-
toets.Na deze spelregelvragen
kan de discussie opgang komen
om gezamel!jk de vragen na te kU-
ken.

Jan van 0s

UIT§I"AGEN KERSTTOERNOOI.

Bij de D-en E-pupi11en is her rean
van Belgiö eerste geworden met
een puntentotaal van 13.Het team
bestond uit de spelers:Rene Kie-
wied,Paul v/d Wal,Herman ter
Schure , Peter Boelens, Frank Bey-
aard en Dely Boelens.

BU de B-en C-junioren is het team
van Heerenveen a1s eerste geein-
digd.Dit team bestond uit de spe-
lers: Johan Bekius, Peter Brouwer,
Maurice PUpers,Wessel Edes en
Mardik de Wind.

De wi-nnaar bU de senioren is team
1 geworden met de spelers:Fran-
cisco Metz , Richard Smid , Arnold
Molenaar, Ids Heerema en Dirk
Kienstra.
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JEUGDSTDE

Het eerste artikel Ín Jeugdside
dateert van 16 november lggl en
is een stuk van een van onze
trouwe j eugdj ournalisten n1.
van Lex KÍewied.
Een jongen die naast een goede
pot voetbal ook nog geregeld aar-
dige stukjes in JeugdsÍde schrijft
0mdat het stuk van 16-11-91 Lussen
de kopie ï/as blijven liggen wordt
het nu a1s eerst.e geplaatst.
Aan Lex zeggen we: "Vooral door-
gaantt.

Ha11o

0p zaLerdag 16 november moesten we
voetballen tegen Rijperkerk. Toen
ze aangekomen waren gingen ze zích
aankleden en we begonnen met de
wedstrij d.
Naar een paar aanvallen kond.en we
counteren en ik kon scoren en even
later weer en kon Paul scoren 2-0.
Na één poging van hun waren wij weer
weg. Mis was de aanval, Éaar toch
ze waren weg èn scoorden 2-1. Even
later zag Dennis een grote kans en
hij scoorde 3-1. Het ging de goeie
kant op. In de paar laatsLe minuten
scoorde Dennis h,eer want de kieper
dacht dj-e gaat naast maar hij ver-
anderde van richting en rolde erin
4-7. Zo sloten we de eerste helft
af. De tweede helft begonnen we
meË veel gepengel en Colin kon met
een afstandschotje scoren 5-1.
Het werd niet meer en we hadden
leuk gevoetbald.
Tot de volgende keer.

Lex Kier+ied

//,tílc illlarrLaa!.
Zalezdag 4 jonuct,zi gtngen ui-/
nact,'L Q oa,s Í en!.and.
lla,í de hctll ne.ge-n {,ooí zijn De
» e nízo kken.
In il-olue..zd rlond al een l.uzje.
DOat orL4 k!.aan,
7 c,e-n ue- -t-n Qaa,síe.zland az4en gin-
gen ue. e-e.ntÍ. e.zn d.emon-tí,taÍie_
dazn, Daí D0ó he.el La-uk,
Daanna gi,nge-n ue- naan d.e ,spcní-
hal, auon De ee,n kui,s g)-nge.n
do a.n 

"
r+l eí de k»tt kon jz ie.{,s uinne.n.
11 aun he.laao h.ee.lí nie.mand Dan. ,)
()n4 ie.Í,s geaonnen,
7 oe.n g1nga.ft ua. ,sne.ní ete.rr, uaÍ
ik nie-í zo !-e.kkzn Lsoncl.
Daanna zijn ue. gtan handÍopen
in h-zL !-a,s.
€q- dedzn anga-»e.e4 / 5() kinclene.n
trzze.t uij uanen alLe-nao!_ Lij dz
e,a-4óÍe 2 5 ,

Anna!.cl Kooiken,

Ha!.lo ma-n4zn thuit.
0p zaLezdag dz 4 januani gingen
ue (Pau!-, S t-e-/-an, h)e,s.te_!., Hein,
Anno!. en 1k) nae4 Qaa,:íezland-,
Toen we ctankuatnen ba4en ae nog
neÍ- op Lt-1d Doo4 de demon,stnaíj-e-
Lzaining Dan h.eí ucte.L!.a!.le-n,
daon. je zon mee- nocht doe.n, eez,st
g+ngen ue- uat i-n heí nond tpe/_zn
me.L de. 4.a!., Daanna Einge_n ue po4-
tt1íje doe-n e-n ue uonnen meÍ 2-A,
(HeÍ aa4 uie.4 tege-n »ie.n) daanna
gingzn ue »oei-»o!.lg doen loen
ginge-n ue uee.4 pa+tijtje doe.n
íege-n een and.e.ne pLoe.g mctaz daí
uct4 de Lte.tkee+de ploeg íoen ue
de ctncleza. p!-ozg ua.t niet zo !_euk
uani- ze de.den eng Í,olLig, Í-oe_n
ging ue. naaz cle ,spontha!. ee"n
/.i!-n en een qui,s zien je kon eL
pnijzen ain.nen moa4 íaee- jongen.t
»an cle ua!. hadde.n dz pni-j,s ge-
uonnen. 7 oe-m. knzgzn ue. ane.nt daÍ-
toaó nizí zo !-e.kken, Daanna gln-
gen LDa- handlapen en dzden ange.-
Dee4 honde-ncluijltig kindenen mee,
De íe+ugrtei4 Loo4 hze!- eDen (dachl
Lk), 7 aen ue- op de. !-oot zaÍ-en
u04en be e4 al{.e_e_n op, Dit ua,s
ntjn »ezt!.ag toí d.e. ualge.nde.
ke-e-tt,

Le.x Kie»izd,

-2t-- fz-
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i.ti t aLJ{L rLuu.n Qaa-tLe.tlancl_ rieueeóí,
aift {e tq-ctLnen L)oo rL »oeÍ-Í,ai!_<zrt en
{'/t(.)4.4 laap.
ilt:- zi j n e entÍ- aon h-e_í »ae_Í-!,a.!!enqeuee.óÍ, €n Í.aen mae4íe.n ue e.Lz4Í
ee.n ptznÍijtje doe_n. €n laíe.n
ELnge,n Lre »oeÍ_»oll.ie_ doen, ila.
mce.4t"-n !.aíet nog e.en pu.zí)-jíje
doe-n, €n íoe.n haA!.e.n u'e nog een
c,aaA4laop D{/n 2 kn ge.clctan.

Hein,

ZtLe-nCag 4 januazi.
Z-i- j n ui j íe hazc/!.o pen g e»e.eaí
n.aa/L § cto-tíenl.and ( gzo nganit,e.e_nc/_
r|.ao.z §eel-U+Í. ) lt)e Ltjn" he.e.nge-
giactn mzl- 9 pen,sana.n. h)ao+»ctn 6jongent, De dag {.egon,
fl.all 9 rneí de !,oc:Í n0a4 Holuend.,
i-,p-zd.e.n meí een Au,sje,
0ctn aengakome.n kne.ge_n ue een.,si
ee-n- de-man.tÍ_zaíie_ Don »oeÍ_!.allen,
Lrac/tee_n ue. ze.!./. ook ne.eded.en,
€e,ztl moeóÍ_en ue tuee gnoep.ie_,s
tlnie.
ài e- noeóLen me.i- cle Aa!. naan e_!._
kaaq- t-oe íikken,
€Ltzn laten kuamen e4 tuee qnd-ene
jange.n-t, Toen moeóten De »oeí_
» o !. {-g d.o e.n " D aÍ ua,s Oe,sÍ- !,euk.
€»en !.cLíe,z mae,óíen ue met zijn
uckLe.n íege,n een anclene g4oep
D(tn ach-í, Toen dal a./ge!.àpe.n u,a4nop-4tzn ue. naan d-e. kaníine_, claan
l-.negert »e. .tnení e_n e_e.n peo'n
í-..rc rsd j e t " tlaaz ee.z,sl kz'e.gen De
een k»i".t, daí ging ()L)e.n »ozL!_a1,.
1) rií u;a,s o o k le.uk. () n Íue-e uun
,',4 n.e-ddagz moe.tÍ-e_n ue hancl!.open,
Lian dp. e' a en cl , ó kte.n_s! fqx.
liieuie.d de.nde., Annolcl Kooiken
tte_nde, Pctu! ».d. t)ct!_ Í_aaa!,lcl_e.
p.rL fla.in flott-enman ne-genlizncle
en ik z<:_l/. 5 Le./.on €cle,s »ieten_
l,.utn!,i 

" 
:,Í.e_ an Don c/_a. c, a e_n L, _t
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