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GEEL 1VIT 1 MET STAITTPROBLEMEN

Nou goedemorgen. Het yoetbaljaar
1992 is in februari begonnen en
Yoor het eersr-e e1fta1 verloopt
deze start maar erg moeizaam. In
Albertville, waar het oyerigens
met onze j ongens en meiden ook
stroef j es 9.11j dt , word j e na twee
valse starts van het ijs geschoten
maar wij moeten blij ven slingeren
en schoken 0m het toch goed lopen-
de machi.entj e weer op gang te
brengen,
En a1s het straks weer bromt en
gromt, moeten \de gas geyen anders
raken h/e achterop.
De eerste start was op 2 f.ebruari
tegen Trynwalden uit. Een ploeg
alweer bovenaan maar door ons a1
eens flink de oren gewassen.
lÍet zou redeli j k voetbal worden
met toch Ceel Wir a1s duidelijk
betere ploeg. Zelfs onze concurren
de Leeuwarder Courant moest dat
toegeven. Toch L/as het niet slim
van Geel hlit om aan het eind van
de eerste helft binnen een paar
mj.nuten op een 2-O achterstand te
komen.
Gerard Metz kort voor en Ben Beij-
aard na de rust zetten ons weer
op gelijke hoogte maar je bent eenpaar stappen achter. En toen onder-
getekende er onLerecht uitgestuurd
werd (rode kaart is later door de
tuchtcommlssie omgezet in geel)
zaL er niet veel meer 1n dan dit
gel i- j ke spe_1 mee naar huis te nemer
Een mooi puntje maar met een
maar a1s.. ......er aan vast.
Dan de tweede start thuis op Ame-
1and. Blauwhuis kwam op bezoek
Voetballend niet zo sterk maar
allij d vechtlustig en oh zo zuinj. g
met hun kansjes.

:@EtrL:.
=- wmr:.

'91-'ga
Y. Y. GEEL - WIT

0pgericht mei 1934

Terrein: Noordwal te Buren

Te1: 2537

Rek. nr . : 1 3.61 .90.618 RABO Nes

BESTUUR:

voorzitter. D. Kooiker 2

secretaris: K. Molenaar
penningm. F ter Schure
wedstr . secr. T. Töben

1id, J van 0s

" Joz. Brouwer
tr M.J, Brouwer

L56 / 2400

27 40

2254

2988

MEDET.JERKERS GEEL

Geppy Veltman
Willy Kooiker
Frans Hulsebos
Frans ter Schure
Meinte Bonthuis
Jan Epping
Koos Molenaar
Henk Roemers
Ben'de Kruijff
Rudy Bloem
Jan Kiewiet
Dolf Kienstra

tl,IT NIEULTS:

Andre Kiewied
Koos Molenaar
Peter Former
Benno Forner
Dorus Molenaar
IrJes se lBro uríe r
George Molenaar
WÍ11en Beij aard
Frans [iewied
en u.......?

_4 _



Ult hadden we a1 verloren dus we
waren gewaarschuwd: 90 minuten
later waren we met L-4 afgedroogd.
Een smadelljke nederlaag met pUn
van onze kruin tot onze tenen.
Heel erg en heel erg j ammer maargelukkig wisten een heleboel men-
sen waar dat aan 1ag en die schre-
ven dat zeTfs in onze regionale
krant dus die fout gaan we nooit
meer maken. (komt me bekend voor)

De derde kans uit tegen Warga,
helaas gooiden de weergoden roet
in het eten. Eerst een druilerig
regenbui tj e , daarna een fÍkse
sneeuwbui. hegens onzichtbaarheid
van de 11jnen werd de wedstrijd
eerst een half uur uitgesteld.
Na de buien bleek echter dat dekalklijnen opgelost waren en descheldrechter b1Íes defenitief
af . ldarga j uichend naar de kleed-
kamer, Geel Wit balend naar de
boot.
De start van Trynwalden was ge-
lukkig niet veel beter. Die houden
we dus Ín het vlzier. l,{ZS en DTD
kropen echter naar de top zod,at despanning, deels door ons zelf ,volledig terug is.
Wat hebben we weer gemerkt.
Het voetbal van Geel Wit bezorgd
vriend en vljand gríjze haren.
0nze supporters weten dat de re-sultaten beter kunnen dan tot nutoe, maar om nu elke week eenklinkende overr+inning te vieren,
9ra is nog wat teveel gevraagd.
Tegenstanders kruipen bij het zien
van de geelwltte outfit terug opeigen helft a1 wetend dat wij zedaar vast zu11en pinnen. Hun enige
hoop is een sne11e counter.
Het is toch belachelijk dat ze a1juichen wanneer hun ontmoeting met
Geel i{it af gelast wordt. Het wordttijd dat wij aan a1le frustratles
een eind maken en gewoon doen wat
we kunnen n1. a1le tegenstanders
zoek spel-en. Want daar zijn ze
bang voor en dat moet bevàstigd
worden.
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fn de algenene ledenvergadering in
januari heeft onze voorzitter het
woord tribune laLen va11en (dat. was
overigens nÍet voor de eerste keer).
Na het officj-é1e gedeelte onÈspon
zich een discussie waarin de voors en
tegens van een trÍbune werden bekeken.
De opvatting was dat de bouw tot de
mogelijkheden behoorde. Er vormde zich
a1 gauw een groep enthousiastelingen
die wilde bouwen. Voor het bestuur
was dit heÈ teken om de zaken serieus
aan Èe pakken.
0p 30 januari kwam de heer P. Talsma
van Nederhoed Tribunebouw op bezoek.
Hij liet tr+ee modellen zien: Vught en
Quick. Onze keuze is gevallen op
Quick omdat dit type geen palen heeft
die het zícht belemmeren. De tribune
krijgt 17O zítplaatsen (kuipstoelrjes)
De afuretingen zijn 4.80 diep x 3.70
hoog x 18.00 1ang. De tribune wordt
80 cm. opgehoogd. De zij- en voorkan-
ten worden van sLeen, de achterkant
bestaat uiE platen. Aan de voorkant
van het dak komen reclameborden. hleder-
hoed leverE de staalconstructie, wij
bouwen de Èribune op.
Maandag 3 februari volgde een gesprek
met de bouwploeg. Zíj waren enthousiasÈ
en kwamen zelf met het voorstel nieur,re
dug outs te bour+ren. De huidige dug
outs worden verplaatst Raar het bij-
ve1d. Loonbedrijf Spoelstra stelt voor
de grondwerkzaamheden gratis zijn
materieel beschikbaar.
Het streven is begin juni met de bouw
te beginnen, zodat de tribune aan het.
begin van het nieuwe seizoen kan wor-
den geopend.
Alvorens het zover is moet er nog het
een en ander gebeuren. We gaan bouwen
op grond van de gemeente, daarom za1
het plan eerst in de sportcornmissie
worden besproken. Dat gebeurt 24
februari. fndien de conmissie posi-
tief oordeelt is het weer de beurt
aan de leden yan Geel Wit. Zij zul1en
in een ext.ra ledenvergadering moeÈen
beslissen of de tribune er komt. Tegen
die tij d zal er ook meer duidelijkhej.d
zijn over de financiiile gevolgen van
deze ingrijpende maatregel.
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Vrijdag 14 maart is in De Boeg de
jaarlijkse feestavond van Geel Wit.
Er zulten optredens zijn van de
seniorenteams alsmede het dameselftal.
Ook de cabaretgroep Dielui za1 van
de partij zíjn. Na afloop is er ge-
legenheÍd tot dansen op muzÍ-ek van
The Silverbirds.

De veldcompetitie begint in het week-
einde van 5 en 6 september.

I,/IST U

dat de meegereisde Amelander sup-
porters zich bij Trynwàlden be-
kocht voelden omdat de tekst van
het programnaboekje in het Fries
was.

... dat de spelregelavond van Jan van
0s 0,0 belangstellenden trok.

... dat Blauwhuis zijn speelrvijze heeft
ontleend aan de voorouders van de
Batavieren.
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INDELING JUMOREN

Junioren B groep 2

Dokkum
Geel hlit
Jistrum
MKV '29
Osr I 78
VIOD

Junioren C derde klas B

Be Quick D 3
Dokkum
Geel LIit
Suawoude
Ternaard
de Lialden

Pupillen D klas 450

Beetguln
SC Berlikum
Friesland
Geel Wit
0uwe Sy1
l./I,{s

Pupillen El klas 506

Be QuÍck D

Broekster Boys
Drogeham
Geel Wit
Hardegarij p
Harkema Boys

Pupillen E2 klas 551

BCV 2
Bergum 2
BuiEenpost 3
Friese Boys 2
Geel Wit 2
Zwaagwesteinde 2
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TOBSPORT

Deze weken staan voor de meesten yan ons
vooral in het teken van de topsport,
wintersport uiteraard. We kunnen vele
uren per dag de besten van de besten in
actie zien, met hen meeleven, hun glorie,
afgang en vergruízíng bijna aan den 11jve
ondervinden. h'at het laatste betreft Ís
het nauwelijks nodig de naam Yvonne van
Gennip te noemen. Voor heel veel Neder-
landers j-s deze sympathiek ogende Haar-
lemse met een daverende klap van haar
voetstuk geva11en, waar ze overj-gens
na haar drievoudig succes in Calgary
door diezelfde landgenoten op is gehesen.
Verguizing is er niet voor ChristÍne
Aaftink, maar het feit dat ze geen en-
kele 0lympische medaille heeft gegrepen
wordt toch ve1 als illustratlef ervaren
voor de afgang van het vaderlandse
vrourr/enschaatsen. Vanzelfsprekend krijgt
ook coach Arie Koops zijn portie misère
voor de kiezen: hij is, vooral a1s het
om tegenvallende prestaties gaat, de
verantwoordelijke man. federeen die
de bi"nnenbaan en de buitenbaan uit elkaar
kan houden, kan je haarfijn uitleggen
wat er a11emaa1 mis i s geweest met de
voorbere j-ding.
Ook ons zo rijk met voetbaltalent bedeel-
de Nederlands E1fta1 zorgde de afgelopen
week voor een fikse teleurstelling: een
2-0 nederlaag tegen Portugal waarop
niets viel af te dingen. De nederlaag
was nog te verteren, maar het risicoToze
heen:-'en weer geschuif met de ba1 op de
eigen speelhelft is echt om van te
kotsen. Een centrum-spits a1s Wim Kieft,
die internationaal een naam heeft op te
houden a1s doelpuntenmaker, zou toch eens
iets beters met een ba1 moeten doen dan
alleen maar terugleggen naar een mi.dden-
velder of verdediger. Hij zou het \4/aar-
schijnlijk we1 wi11en en kunnen ook,
maar iets anders past kennelijk niet in
de spelopvattj-ng van Rinus Michels en
zijn adviseurs. 0f die spelopvatting
veranderen zal a1s straks na het Euro-
pees Kampioenschap Dick Advocaat de
verantwoordelijke man wordt en nog
later Johan Cruijff de scepter gaat
zwaaien, moeten \,r'e maar afwachten.
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Van Johan Cruij ff zou j e het mogen ver-
wachten, wanL die zweert bij aanvallend
voetbal, maar hi-j heeft natuurlijk met
Nederlandse voetballers te maken en daar-
van ls bekend dat ze liever de kat ui-t
de boom kijken dan zelf risicors te nemen.
Ook op iret hoogste niveau van het Amelandse
voetba1, in casu Geel l{it 1, is het weer
eens kommer en kwel: een i-4 thuisneder-
laag tegen het laag geklasseerde en
ronduit primitief voetballende Blauwhuis
mag zonder meer als een dieptepunt worden
aangemerkt. Aan aanvallende ínitiatieven
ontbrak het ni-et en kansen waren er af
en toe ook, maar in verdedigend opzicht
hadden onze mannen er totaal geen kijk
op. De reeks misstappen die ertoe hebben
geleid dat Geel Wit 1 de vorige compe-
tj-tie met lege handen moest afsluiten,
dreigt na een goede start in het sei-
zoen t 9l-'92 te r.iorden voortgezet.
Je kunt eindel-oos bJ-1j ven analyseren om

achter de oorzaken te komen, maar
misschlen zul je ooit tot de conciu*
si-e komen dat er a1 veel te veel ge-
dacht en gepraat wordt.
Zowel bij het falen van Yvonne Yan

Gennep als bi3 het moelzame geploeÈer
van het Nederlands E1fta1 valt op dat
er regelmatig berichten i-n de pers ver-
schj-jnen die wijzen op een verstoor-
de relati,e tussen topsporters, trainers
en bondsbestuurders: Van Gennip zou
nÍel met Arie Koops overr/eg kunnen en
Ruud Gu1li-t heeft al verkondigd dat de
KNVB de opvolging van Michels door
Cruij ff vj-a ACvocaat verkeerd geregeld
heeft. De vertrouwensbasis is veel te
wankel en dat wreeki zich herhaalde-
lijk. Zonder kadaverdlscipline te
rvil-1en bepleiten, rnoet je toch konsta-
teren dat topsporters die problemen
nj-et met hun trainers kunnen bespreken,
maar blj elke aanleiding de pers in-
schakelen een funeste invloed hebben
op de motivatie van hun team en op hun
eigen prestaties. Dit soort problemen
rioen zlch op het niveau rvaar Geel Wit 1

speelt niet in deze vorm voor, maàr a1s
je het elftal zi-et spelen, dab bespeur
je zelden enlge uitstralíng van speel-
plezier of flair. Het kr:mt a11emaal
wat tobberig over.

F. Hulsebos
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uw adres voor:
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antenne systemen.

I



m
§PAP,.suÈn'!

D:debu$
tar,

slag"ng

Ëcftuurrrun
NEI,Am ra. 2ooz

«

§ÍRAKS 3U

NESEAF
H€S - NMAfrND
6ïgt - 27e

?(tl-sarrill,a"
qrotdbe,maliag
e.v.insË.

f;&,cenrein.»r

,,Bnan /{orcunaR"
tcl: 254I

&rren - loelend.
lIilltbroadruttua,at J

tliin[,andelslriuerli

WIST U :

. . dat Frans nu in Aalden zit of staat.

..dat hij deze krant niet heeft genietd.

..dat Luc v. T niet niet,maar loopt-

..dat Jan E. we1 eens in bad zit.

. . dat dit we1 eens onder de vergadering
is.

..dat de dames nu ook weten wat verlie-
zen is.

..dat een wedsrrijd uit 2 helften bestaat.

..dat GW3 weer weet wat winnen is.

..dat 14 maart een feestdag is.

..dat dan de GW-feestavond is.

. . dat Gl{ 1 niets te zoeken had in l{arga.

..dat het daar sneeuwde (nat hè)

. . dat de tribune steeds dichterbij komt.

. . dat er a1 plaatsen onder de tribune
zijn besproken.

..dat dit voor de verkoop is van warme
gehaktballen.

. . dat niet a1le mensen met dit idee eens
zijn.

..dat Leo een metertje tekort kwam.

. . dat St. Jabik zelfs tegen de tribune
1s.

. . dat het gezegde 'rmet de franse s1ag"
we1 du j-de1i-jk is geworden.

..dat ..Leo bedankt onderlinge
Brandwaarborg Maatschàppij
'AMELAND' w.a. anno lggg

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied.
Bij ons oeelt u mee in de winst.
Informeer vrijblijvend ol kom eens langs.
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STANDEN

Vierde klasse A KNVB

Trynwalden
l,i. z. s .

D.T.D.
Geel \{it
C.A. B.
Irnsum
Blauwhui-s
de l{alden
Warga
Dronrij p
SC Terschelling '89
G.A.V.C.

Reserve hoofdklasse FVB

Harkema Opeinde 2
Geel Wit 2
SC Joure 2
Cambuur Leeur+arden 3
D.T.D.2
Zwaagwesteinde 2
SV Friso 2
0lyphia 2
Friesland 2
Heerenveen 3
Drachten 3
M.K.V . '29 2

Res. tweede klasse B FVB

Black Boys 2
L.S.C. 1890 4
Dronrlj p 2
Sint Annaparochie 2
C.A.B. 2
Trynwalden 2
Friesland 3
Rood Geel 3
Geel Wit 3
Drachten 4

Vierde klasse D FVB

Geel Wit 4
Sparta I 59 5
St. Jacob 2
Cambuur Leeuwarden 7
St. Annaparochie 4
LAC Frisia

Dames derde klasse G FVB

Geel l{it
Drachten 2
Anj um

Rottevalle
Eastermar

15-20
14-18
1s-18
t4-17
13-14
14-t4
15-14
14-13
73-t2
13-11
14-10
14- 7

15-22
ls-20
14-18
15-18
15-18
15-16
15*16
15-16
75-L4
15-12
13- 4
14- 2

13-
11 -
11 -
11 -
11 -
10-
11 -
11 -
L2-
11 -

2- 4')- /,

Z_ Z

2- 2
2- 0
2- 0

l-a!L
1-lta

4L

2- 0

19
14
L4
13
13
11
11

7
6
4

HahobanH
geH en goede raad

van Heëckerenstraat L2, Nes-Am

te:.z 2425.
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Na intensieve trainingen vanaf juni
glngen we op 1 februari eindeli3t fo"
irr de competitle. Onze tegenstanders
zijn: Rottevalle, Oostermeer, Anjum
en Drachten. 1 februari was Rottevalle
ons slachtoffer.
Dankzij onze zenuwen brak er direct
een speler van Rottevalle door. Dit
resulteerde in een 0-1 achterstand.
Bij deze aktie raakte E1s geblesseerd
boven haar oog en moest zij gewisseld
worden. Gea rvas haar vervangster.
Gelukkig kwam de beer in on" 1or.
l{e beukteil er met ztn a11en op 1os enSilvÍa zag 2 maal een kiertje 1n de
defensle van Rottevalle en Lcoorde
genadei-oos, à 1a van Basten. De coach
van Rottevalle werd humeurig.
De voorzet van José belanddó onbewust
in het doe1. Met 3-1 gingen we de
rust j"n. Na wat anabolen-thee gingen
\,re weer f ris van start. Dit mocht
echter niet baten, want we kregen
meteen een doelpunE tegen. De beer
kwam nog wat losser. En er werd nog
gescoord door Gitta en Anj a. Deze
achterstand konden ze (volgens ons)
niet zo goed verkroppen, a11een
zeiden zij dat er andere redenen
waren: . ? ? ? Wij waren volgens
hun onsportief en maakten dlscrlmi-
nerende opmerkingen. De wedstrijd werd
daarom vroegtijdig gestaakt, meàe doorhet optreden van hun coach. De 3e
helft in de kantine was er niet mÍnder
om en de kantine kan zelfs in februari
een S0neklaashuske zijn. De zaterdag
erop moesten we naar Eastermar.
We hadden veel publiek mee, wat stimu-rerend werkte (ze1fs een best.uurslid,
alias Teri Trcost).
lve speelden op een knollenveld waar
we af en toe een paar mo11en tegen
kwamen.
Na een kwartiertje voetballen gaf Anja
een perfecte pass rlchting Silvia. Z1:
ronde mooi af.
Met onze l-0 voorsprong gingen we om
een bakje thee. Door omkoperij (geen
namen) werd er een eigen doelpunt
gescocrd 
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Na een strakke pass van Sabina scoorde
Chantal 2-I.
Jaap schreeuwde vanaf het e11andttnaar yoren dat dingtr.
Chantal ving deze kreet op en na een
voorzet van Co scoorde ze l-3. Dit was
tevens de eindstand.

P.S.
Wist U dat Anneke tegenwoordig in een
B.M.14/. rij dt?

dames 2 na de wedstrijd tegen Ho11um
een hollumer speelster hebben over-
genomen.

dat zij Gea heer

dat Frans H tijdens de wedstrijd
tegen Drachten 2 nog vermoelder was
dan de dames van beide ptoegen.

dat de speelster van Rottevalle af
en toe een stiptheidsaktie houden.

dat E.B. haar ware Jacob heeft ge-
vonden.

dat je in Eastermar we1 heel weinig
tijd hebt om je warm te 1open.
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BART MOLENÀAR' BELBEFDE
MET HEINEKEI{ ÏV{CIOISTE ruD

Bart Mol-enaar was een yan de eerste
Amelanders die in competitieverband
voetbalde. Dat was toen hij op Dcn
Bosco in Leusden zat. Daar verbleef
hij van zijn dertiende tat zíjn zeven-
tiende" Ba::t voetbalde in die tijC
slechÈs Lwee jaar. Daarna gÍng hi;
tafeliennÍssen. t'Dan kwam je nog us
erges", was zi.jn motivatie. Op Ameland
voetbalde hlj met zljn Buremer leef-
tijdsgenoren tegen Duitse groepen.
Soms getreurde dat we1 vier of vij f keer
per week" Na zi_jn Don Bosco-perÍode
kwam Bart teri:g naar het noorden. Daar
deeC hij mee aan de eilander competi--
ties tussen i96B en 1970. Eerst speelde
hlj b:'-r Ceel Wit, een jaar later in
Heineken. t'Dat waar de moaiste tèèd"
Die rnentalitelt sou bij de hedendaagse
foerballers hearse moete; niet foar
maar nà de wedstrijd feest fiere. Dat
dede r^re met sien alien. We ware met
un man of 16, 17 Ín iederj-ön deed met.
Í{e ware ai1-egaar -jcng in heel fanatiekrr.
Eigenlijk wil Bart geen namen noemen,
want dan nioet je ze a11emaa1 op-
lepe1en, maiàr cm enkelen kan hij niet
heen. iloelman Foppe Kiewiet kreeg a1s
bíjnaam Cudicini, genoemci naar de
indertijd verrnaarde keeper van AC
Mi1an, Paulus rfan Pieter fan Metkes'
Brouiser was Het Kano.n vanwege zijn
harde sci:ol en Bar,t werd ttMullertt
genoemd op dat moment ilep bij Bayern
een splts met. dezelfde naam die ook
regelmatÍg scoorde. De eerste eilander
verenÍging met een shj rtsponsor speelde
een besh-ssingswedstrijd tegen KÍenstra
boys om het kampioenschap van Ameland.
Pas ín de verlenging trokken de mannen
Yan aannemer Jan Klenstra aan heL
langste eind"
Hoe heL Hei-nekentearn is ontstaan weet
Bart niet precies meer, maar hij ver-
moedt dat het te maken heeft gehad met
de uj-tstapjes met Pinksteren naar het
0erd. De mannen gingen zaterdags heen
en kwarnen de maanriag erop terug. De
tussen-liggende tijd vuldsn ze met
eieren zreksn en vissen. ttKóbseiets
aten we' ,.);r", herinnert. Bart z j_ch.

De FVB-r:rmpeilti-e begc,n lnet de 0-1
nederlaag t,egen Àmelandia. "Dat hèwe
we in Holium rechts*t rnet 2*6. Maar
ja, we ferlore in Franekertt. Orrdanks
de tweerje plaats promoveerde Geel 'liit
toch.
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In de tweede klasse speelde Geel i,/it
een van zijn gedenkwaardigste wed-
strijden in Beetgur tegen CBB. ttun

Loeskouwer trapte de ba1 uut ut doö1
in un hoan flooch achter de bal an.
André Kienstra waar skeidsrechter in
werd bekogeld. Hulsebos waar trainertt.
Veel van di.e periode kan Bart Mole-
naar zich ni-et meer herinneren. ttDat

komt r+aarskíenlek omdaÈ ur r+einech
spannÍng l/aar. LaLer kreeg je Black
Boys in Stiëns. In oans twiede jaar
in de earste klasse werd Black Boys
kanpioen met iën punt foarsprong. Die
wedstrijden ginge op ut skerp van de
snede. Thuus wonne we met 1-0, ik
skoordett.
Bart begon onder Frans Hulsebos a1s
spits, later bezette hij de links-
halfpositie. 0nder Hulsebost opvolger
Jan Epping naakte hij een andere
wijzigÍng mee. De trainer kon hen
geen basisplaats garanderen waarop
BarL naar het tweede elftal ging. Dat
was eËrn het einde van heL seizoen 1975
-'76. Hierdoor miste hij als speler
de legendarische confrontatie met
Stiens om het kanpioenschap van de
vierde klasse. Maar het geluk dat
het eerste ontbeerde beleefde Bart
bij het tr+eede, dat toen kampi-oen
werd in de reserve tweede klasse door
Drachten 3 met 3-1 te verslaan.
Het tweede r{as daarna niet meer weg
te denken uit de top 3 van de reserve
eerste klasse. De mentaliteit in de
ploeg was prima: ttI*Ie fochte erfoar.
LIe hadde niet earder wónnen of fer-
loren ats de skeidsrechter öb1ies.
We hadde un groat inkasseringfermogentt.
Bart kan zích nog herinneren hoe hij
met een vrije trap Meinte Bonthuis,
toen nog keeper van RES, verschalkte.
fn 1980 werd Bart Molenaar door de
toennalige trainer fds Heerema naar
het eerste terug gehaald. Het mocht
niet baten; Geel Wit degradeerde. Bart
blijft erbij dat dat onnodig was. HÍj
r+ijt het falen van de ploeg aan de in
zijn ogen te sterk doorgevoerde ver-
jonging. Een jaar later rdas het ver-
loren gegane terrein herwonnen.
Bart ging daarna lager voetballen. Hij
kwam uj-teindelijk in het derde elftal
Lerecht, waarmee hij in 1984-t85 kar-
pioen werd. In 1985-186 maakte hi5
andermaal een degradatie mee. Een dub-
be1 zelfs, want het tweede en derde
vlogen allebei uit de reserve eerste
klasse.

lÈ



Ook die neergang was onnodig geweesË,
meent Bart. Onenigheid tussen de
leidingen van beide teams voorkwam de
vorming van een sterke ploeg die zich
zou kunnen handhaven. ttitliS' hadde 16
punten, boven oans stonde drie meL 18
, de oanderste wón fan de bovenste.
Ut Lemmer fan René Hamstra werd kam-
pioentt.
fnmiddels speelt Bart in het vierde
a1s voorstopper, een positie die hij
a1 in het eerste innarn.
In 1976 kwarn Bart in het bestuur. Hij
was door zÍjn teamgenoten kandidaat
gesËeld. Hfj nam meLeen het wedstrijd-
secretariaat over van Dirk KooÍker
dÍe toen voorzitËer r.,erd. In die hoe-
danigheid kreeg Bart wel eens kritiek
over zlch heen als het fout ging met
het veryoer. ttUt waar we1 us mien
sku1d, maar faak lag ut euvel bij Van
der Lleij ; Urkers ging bij hem foàr",
waarmee Bart aanduidt dat hij zijn
busjes verhuurde aan diegene die de
grootste afstand moest afleggen.
Later kreeg Geel Wit zelf een busje
(van Cees van Lj"er, Wip es fnn).
Voor BarL betekende dat dat hij het
onderhoud erbij kreeg.
Maar Bart hi-eld zich op veel meer
fronten bezÍg. Begin jaren zeventig
werd een eerste poging tot damesvoet-
ba1 gedaan. Er waren wel 25 belang-
stellenden, waaruit twee teams gevormd
konden worden, Yvonne Metz was met
haar e1f jaren een van de uitblinksters
en om dezelfde reden a1s Paulus Brouwer
kreeg ïna Kiewiet de bijnaam Het Kanon.
De dames vroegen Bart om leider-
trainer te worden. tfWe ferlore ège1ek
altied fan Hollun, maar de leste kear
pakten we sett.
Min of meer toevallig mocht Bart de
eerste wedstrijd van het huidige dames-
team flu:ten (hij is ook al zatn 15
officieel scheidsrechter). HeÈ spel
van Anja Brouwer viel hem in positieve
zin op. "As spelferdeler kin Àe a, ,r,
foarbeeld diöne foar ut eerste e1fta1",
meent hij. Uit ervari.ng veet hij dat
het niet genakkeli-jk is om een dames-
tean bij elkaar te houden, maar hij
denkt dat er nu een redelijk goede
basis voor de Loekomst aanwezig is.
Bart heeft zo' n zes jaar in de feesL-
commissie gezeten (ttdat waar in de
tèèd daÈ ur un batig saldokomme mós).

In 1985 nam hij het consulschap over
van Theo Kiewiet. ttDear sit niet soa-
feul werk in; aliën óchÈens as ut
slecht r.rear is om half acht over ut
feld lope in even un paar ferenigingen
öbelle", zegt hij schertsend over zijn
taak. In de prakti5k kun je vaak de
avond ervoor a1 zien of het veld be-
speelbaar is en meestal is de bond
Bart a1 voor door het hele prografima
eruit te.gooien. En zelfs dan kun je
op Ameland veela1 nog wel voetballen.
Bart is ook nog even trainer geweest.
Aanvankelijk van het derde en het
vi-erde, later a11een van het derde.
Eigenlijk is het teveel om op te
noemer wat Bart allenaal voor Geel
Llit heeft gedaan.Zo was hij Gen van
de initiatiefnemers van het hladden-
toernooi en hielp hij nee aan de uit-
breiding van de kanti-ne. Het is daarom
meer dan terecht dat Bart Molenaar
vorig jaar bj.j zijn afscheid als
besLuurslid werd onderscheiden meÈ heÈ
lidmaatschap van verdienste. De KNVB
afdeling Friesland bleef niet achter
en gaf hem de waarderingsspeld in
brons.
Nog even dit: Bartts voorbeeld a1s
voetballer was l^/in Jansen, ook a1
kwamen diens eigenschappen (trniet
lu11en, voetballentr) niet geheel
overeen met die van hem.

Koos Molenaar.

HIJ behoort duidelijk niet meer
toL de GRIJZE middenmoot, want
hij gebruikt nu a1 mergpijpjes
a1s ontbij t.

* l6*
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UITSPRAKEN

" fk pno!.a-e4 z() ge)oon nogel)fu o»e.n Íp.
k,:me.n..,..,.'

De spits van het dames elftal.

' De gnooL,:Í-e lout diz- ep-n Le-.tÍtatn kan
naken i-t na e-en ued,sÍ-n)jd »e-ngcrclezett,'

Een bestuurslid ruet weiníg tfid.

" /ie.,t hancl knc-,kk-en, dan konL ' í mzí Qh)
!,c.-tÍ- in otrcle., , ,"

Een A-technÍcus.

" Sex »c;on de ued,sÍ-rt-i)d ? Daott ltgln ik
ni-zt aon ,,."

Een technÍcus -

" In d-e- ,"u4í mae^í )k l,-ehoc:2.&y'< gzo./.
zUn. , . ,'

De kantine baas die thee had gemorst.

" I/t he!, nog .tÍ-e-edl haÍ ge»oe-(. uot )k
gnoe-i a-L.t »oe.ÍAaL!.^e-+,,, . "

Een F-pupi1.

" Je. uo.ndí ztnkkp-n- al,s en hzLenool r>ik-e
achLert je zil-, , , ,'

Een beginnende keeper.

" Anó aanuaMenrlz ,spe-t i-t hc.,pel_oo,t,,.'
Een rasechte verdediger.

" l)Q gaan oLti/{l »oon d-e- »o!-!z wtt,sL,,"
Het veteranen e1ftal.

" Na p-etr rcndje moeL je nzl- hzÍ gna,s
gaon pzal-en.,,.o

De lijntrekker.

' €en »att»aantl il1-plactÍz,je, dan kom -iJ<

zeke-n.....'
Een mooi weer supporter.

" Al-.t »e. konpioerl ua4-clan e-ea tk cla. con-
na-n»!-og ap.,""

Een opti-mist.

Kard. de Jongweg I, l.Ies (Arlr.)
Telefon05l9l -2345

NES OP AMELAND
TEL 05r9í-?PB8
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EEN FRIES SPROOKIE

A1s brabander was ik verhuisd naar het
mooie Waddeneiland, Ameland. Ik weet de
eerste reis nog goed, het r+as in het
najaar en de herfstbuien telsterden 't
dak van mijn auto. Toen ik bli Steenwijk
de grens passeerde hield het op met re-
genen en het was een mooi gezicht. Een
flauw waterig zonnetje deed het land-
schap van Friesland veranderen in een..
. . . sprookje.
Vlak daarna kwam mijn auto tot de con-
clusie dat ie het niet zonder benzine
alleen kon en daar stond ik dan. 0p een
verlaten landweggetje met een jerrycan.
Vlakblj was gelukkig een boerderij en de
eigenaar Í/as me erg behulpzaarn. A11een
dat gekke taaltje klonk me wel raar in
de oren. Gelukkig red ik het in het
buitenland ook alt{1d met handen en voe-
ten en binnen een kvrartier reed ik
richting Holwerd. Wat me onderweg we1

opviel was dÍe grote plaatsnaamborden
aan het begin van e1k dorP.
0p Ameland had i-k gelukkig miin handen
en voeten niet nodig om me verstaan-
baar te maken en ik was al erg gauw oP

mijn gemak daar. Ik nam een abonnement
op een regionaal blad en kwam daar ook
het taaltje tegen van die boer die mij
geholpen had rnet benzine. De krant
bleek er soms vo1 van te staan ' maar
a1le ellanders kregen korting op hun
abonnement omdat ze het niet konden 1e-
zen. (en niet praten en verstaan)
Ik had dat eerste jaar verder geen
last meer van mijn handen en voeten,
daar ik de duitse taal gelukkig de
baas ben.
Na een paar jaar kwam ik met het plaat-
selijke voetbal in aanraking. Ik had een
opgroeiende zoon en dochter en die wi1-
den allebei deze sport gaan beoefenen.
Mijn zoontje kwam bij de F-pupi11en en
mijn dochter bij de meisjes-pupillen.
De F-jes, die trainden onder leiding
van de plaatselijke slagersknecht, voet-
balden nog niet in competitie verband,
de meisjes echter wel.
En daar begon voor mij a1le ellende mee.
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