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Geppy Veltman
tdi1ly Kooiker
Frans Hulsebos
Frans ter Schure
Meinte Bonthuis
Jan Epping
Koos Molenaar
Henk Roemers
Ben'de Kruijff
Rudy Bloem
Jan Kiewiet
Dolt Kienstra
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Dorus Molenaar
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GEEL WÏT 1 MOE"T BUBLUVEN

Had j-k het de vorige keer nog
over startproblemen, nu geloof
ik dat het bijna rijd 1s yoor
een grote beurt of een ÀPK
keuring. Met drie punten uit de
laaLste drie wedstrijden is de
ramp nog te o\rer zien maar daarmee
1s het dan ook we1 gezegd.

Na de af gelasting bí j Llarga, a. s.
zondag overigens op heÈ programma
toog het eerste naar onze buren op
TerschelLing. rs Morgens om 8.30
w€g, t s avonds om 20.30 terug.
Vele uren vaartij d, slechts g0
minuten voetbal en dan ook nog
zonder punten naar huis.
Wegens een (onterechte) schorsing
kon ondergetek.ende niet mee.
Dit keer dus geen sfeervol rei_s-
verslag zoais vorÍg jaar met de
"RIET't. Verhalen achteraf (vooral
sterke) heb ik niet opgevangen,
maar ach j a , een yeerboot blij ft
een veerboot, of je er nu één
keer of vier keer op een dag op
-i F

Na afluisteri-ng van radio Frysl6n
was het verhaal van de trainer
van Terschelling simpel: GeelWi"t
laten aanvallen en uitrazen en in
de counler toeslaan 

"Dus wij l/eer de onbenutte kansen
en zi j de .1ucky goa1s.

De veek erop vij vv de Wàlden
was het verhaal a1 niet anders.
Na ongeveer 15 minuten zeE Fran-
cisco tlns op yoorsprong, vervol-
gens laten r^/e de ttwàldpykj esrt
wat kansen en zíjn de gevaarlljke
counters voor ons.
Beide spitsen verschiinen a11een
voor de keeper maar scoren niet.
Kort voor de rust frommelt de
thuisclub de ba1 achter ChrÍs
RÍj pstra.
0ver de tr^reede helft praten weniet meer, want daarin daalde hetspelpeil tot onpeilbare diepten"
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Voor het eerst
j e , maar er had

weer eens een punt-
meer in gezeten

Na de af,gelasting tegen CAB kwam
frnsum hier op bezoek. Doordat de
schei.dsrechter ditmaal we1 optrad
kreeg nr. 10 van hun vrij snel een
boeking en werd het niet zo, n schop-
partij a1s daar.
Maar verder had de wedstrÍj d niet
erg veel te bieden.
frnsum kwam voor 0-0 en Geel \,,/ít
leek de barriere niet te kunnen
doorbreken. Af en toe een kansje
maar veel meer kwam er ook niet
ult. Vlak voor tijd ging onderge-
tekende bij een corner mee naar
voren om enige ergernis oyer deze
bloedeloze nul-nu1 af te reageren
en daar verdween de ba1 zowaar be-
schaafd in de bovenhoek.
Eindelijk weer eens wat geluk aan
onze kant.

Met pijn en moeite dus drie punten
en daarmee blij ven we bij de top
En dat moet ook want deze compe-
titie heeft nog steeds geen echte
titelkandÍdaat.
De víj f ploegen bovenaan snopen
elkaar geregeld punten af en op ge-
zette tijden verdwijnen die punt-
en ook weer naar de onderste re-
gionen zod,at a11es weer in elkaar
schuift. Toch loopt de competitíe
langzamerhànd op ztn end en kunje je eigenlijk niet meer yeroor-
loven ergens nog een puntj e t.e
laten liggen.
A1leen dan hebben we nog een kans
omdat WZS de één na laatste wed-
strijd nog bij ons op bezoek komt"
En a1s we erin s1_agen bij te blij-
Yen dan kan dat we1 eens een cru-
ciale wedstrijd worden.

Henk Roemers

P.S. nog bedankt voor het applaus.

- 2- lrJEasfingd,Ft tnt bl: tl33

Wtg KEN?ZE ]{lgÍ
ríADïoér{reN }rer }r.. BlgT

Itlq(EB 6rí llr3r DqrR,

. DE AlfEL/àilDEí ytSHRLt

A.MéÍ2
T*:2o$

(-,^. tt- tEEESTBI^r
.SPbarxL!ÀtN6

Èv. Kr4ritra

Yf,lr€TuaiHrIbilc ,

lsÉ.lhs'r-lrnË:b&r&rr
crdG.lrÈ.DLk n

Arrtolrednlgl/
Arnelanrl
Atrd crmË,{ - PEUGEOT

lÉuEeNG - OtsDe3#o<lb er
Pg*q7E wf Qtle fr@te{
P?o ts - §7t aaoeonoï0Éh/..._

SI T.F'D EN TAKELDIEN§T

g"Drb &atfte4"
aitgaaa.,..i

@kve,n U
íelt bao

br-y eo iltnet de TorA

va,lsat*
Cn .6anket
Mea,

ldlÍrrr'#bd4



,*0é -lrrliorrt-darL I

w,geiaclpjasxyryrrÉ,

d, {.rfaffx

knernsËr.a

De Oude School
aan de Rixt v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurrmrseum)

PASFOTO'S
DIREKT KLAAR

LOF DER. ZOTHEID

Niet zonder enige schroom plaats ik,
boven dit bescheiden artikel de titel
van één van de beroemdste boeken uit
<ie rvereldliteratuur: Lof der zothei-d
van de grote Neclerlandse h rmanist
Erasmus. Hierin beschrijft Erasmus een
grote verscheidenheid aan ongerijmd-
heden en absurditeiten die hÍj in de
16-de eeuwse Europese samenleving con-
stateerde. Hij maakt van deze be-
schrijving een lofzang, ironlsch be-
doeld natuurlijk, rnaar tevens maakt
hij daarmee duidelijk daÈ mensen bij
heL bedenken van drsaasheden vaak heel,
spÍtsvondig te werk gaan, slimmer dan
bij het. bedenken van verstandige op-
lossingen, vandaar die lof.

Ameland anno 1992 verschilt rn menig
opzicht van het zestiende eeuvse Euro-
pa van Erasmus, maar in het bedenken
van dwaasheden steken wij Erasmusr
tijdgenoten soms naar de kroon. Dus
komt ons niet minder i-of toe en die
wordt in dit artikel Èoegezr*aaid.

0p de kabelkrant verscheen deze week
het berlcht dat de vinder van het
eerste kÍevitsei op Ameland, Piet
Appelman uit Nes, dit binnenkort aan
de burgemeester za1 aanbj-eden. 0f de
heer Zonnevylle het zal accepteren
is heel even problenatisch gewees!
want een iandelijke organisatie van
vogelbeschermers heeft a1le burge-
meesters die het eerste kievietsei in
hun gemeente weigeren een chocolade-
eí aangeboden. Fiet was een landelijke
actie, dus zal- hel niemand verbazen
dat de Friese burgemeesters ni_et mee-
doen; zij nemen |ret eerste kievitsei
wel in ontyangst en hebben daaryoor -
heel spiLsvondi-g - het argrlment van
de nazorg bedacht: als 3'e er voor zorgt
dat de vogelbeschermer maar zo veel
mogelÍjk eieren raapt, zal hij de
slachtoffers - de kieviten i.c. - des
te beter beschermen. Dat ze bij
justitie nog niet op dat idee zijn
gekomen: beloon de dieven en zij zu1-
len hun slachtoffers na de inbraak een
vriendeli-jk bedankbriefje sturen.

0nze burgemeester is a1s onver-
valste liberaal een vurig pleitbezor-
ger yan democratische procedures,

Restaurant
,,de Yiool"
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dus alvorens tot zljn daad van bizarre
vogelbescherming te besluiten, raad-
pleegde hij eerst de gemeenteraad, en
hoewel de raadsleden en hun achterban
er diep van doordrongen zijn dat Ame-
landers volstrekt geen Friezen zíjn
op grond van diepgaande cultuurver-
schi11en, kozen zij toch in grote
meerderheid voor het scandpunt van de
Friese burgemeesLers. Conclusie: voor
een gekozen burgemeester is de Neder-
landse democratie nog niet rijp, maar
aan een gekozen kievitsei zijn we ge-
lukkig we1 Loe.

0p de al eerder genoennde kabelkrant
sÈond vrijdagavond ook het bericht te
lezen dat ene Theo de Boer de prijs
heeft gewonnen die de Vogelwacht
Ho11um-Ba1lun heeft uitgeloofd voor
de vinder van het eerste kievitsei
onder haar leden. We hebben op Ameland
Lwee Vogelwachten, één voor de inwoners
van Ho1lum-Ba11um en één voor de
Nessemers en de Buremers. Dit is waar-
schijnlijk zo geregeld om te voorkomen
dat er mensen in een tragische iden-
titeiEscrj-sis zouden geraken. De vogels
za1 heÈ ongetwijfeld een rotzorg zíjn
wie voor hen de wacht betrekt, zolang
hun eierea maar ongemoeid worden ge-
laten. Yan eierrapende vogelrvachLers
begrijpen ze natuurU-jk helemaal niets,
maar daar zijn het dan ook vogels
voor.

Van het eieren rapen naar het voet-
bal1en" Beter een half volle tribune
dan een lege kantine moet ons Geel hlit
bestuur gedacht hebben toen het de
leden donderdag 19 naart uiLnodÍgde
yoor een extra vergadering op de avond
van dezelfde dag. Er moest een besluit
worden genomen over een te bouwen
tribune, meer informatÍe bevatte de
convocatie niet. In het kranteverslag
van de vergadering stond dat het geval
f 60.000,- moeL gaan kosten en dan
staat het nog op grond van de gemeente
Ameland. Het kan haasL niet anders of
we hebben hier weer te naken met een
geval van spitsvondige dwaasheid, dat
welisr*aar een heleboel geld gaat kos-
ten, maar dat toch ook opnieuw aan-
toont dat er siads de dagen van Eras-
mus wel vee1, maar niet a11es is ver-
anderd en dat is op de een of andere
manier een t.roost.

í u.,.,e-\-.
í_\BfuoíÈ-BANK6,T

[fS ea caa LUKKéR
I L.aLi- l/rteetÉ

?
.4J

w
:-ï;" tr,n",r\
,

h&Jong
vo h"n&kercfistr 3 nea.

6Ët{ooN @€D
rpnsfn 5. nes. bJt 2126

HOT'EL CAFE BESTAURANT

DE KLOK
Qezzl^Ug en u-i-t-,slz*znd.

»erz-zozgd nz>sÍ-ou,qutÍ,

Ied.e/Le dog ge.opend..

Hoo/dr;e.g / / Bu,,zen tz-(.. 2/ 8'l

br. wanenhurs

V.D.BRINK'
./\

in t erl [*[ic 'r-. NES./ 7 X
^í /

.TH.HENCÉ7

NFG-Af.{ 4

U/$"
Rfiwea ?s TéLt

€

-4-

v .t,
/ À^



TCA
TAxTcENTR4LE

AlrtELAxi O

vm, eL uw veRvoEÍ?
&K vnÍ.r EN §nRR HET VELD.

Pxueecus .§tRÉ,NAUea 4B NËs 7Ét 2tb

een ks"íp

J&NR
tYé§-*rt
7€**2?.a

FIAI)TO E}OELE]\|S
KOLKI{EG 1A ilES teI. ZAZA

uw adres voor:
radi.o, tel.evisie, video

huishoude}-ii ke apparaten'
telefoon apparatuur,
antenne systenen.

Enkele argumenten voor de bouw van een
tribune zÍjn de grote toeloop van pu-
bliek dat een plaats geboden moet hlor-
den van waar het speelveld goed is te
overzien, de barre i{eersomstandigheden
waartegen het publiek beschutting ge-
boden moet vaorden, de status van de
club en de kans in aanmerking te komen

voor belangrijke nationale of inter-
nationale wedstrijden. 0p ons dierbare
clubje zijn geen van de 4 argumenten
Yan toepassing: er komt zelden meer
dan 300 rnan kijken en daarvoor is er
langs de afrasterÍ.ng meer dan genoeg
plaats; het i{eer oP Ameland - daar
zijn we allemaal overLuigd - is ge-
middeld veel beter als aan de vaste
wa1 en daar hebben amateurclubs ze1-
den of nooit een tribunel a1s je in
Ce 4e klasse Noord Yoetbalt en van
Blauwhuis en Terschelling verliest,
kun je het woord status wel uit je
woordenboek schrappen en voor belang-
rijke nationale en inLernationale
wedsErijden komen alleen de accomo-
daties van Amsterdam, Rotterdan en
Eindhoven in aanmerking en dat moeLen
we za houden, want op voetbalvandalen
zitten we ni-et te wachten.

Welke argumenten het Geel Wit bestuur
bewogen hebben het voorstel tot de
bouw van een tribune te lanceren en
de op de vergaderi-ng aanwezige leden
het -naar verluidt meL veel enthousi-
asme- te steunen laat zich slechts
gÍ-ssen, Zou het, net als bij het kie-
vitseieren zoeken, een kwestie van
nazorg zjjn? Maar dan hadden ze beter
de kantine kunnen uitbreiden en dat
is een paar jaar geleden al gebeurd.
0f speelt onze Oostamelandse identi-
tei-t ons parten n zoatrs bi-j de 2 Vogel-
wachten op 3000 inr+oners? À1s dat zo
is dat jagen we Amelandia oP kosten,
want die moeten nou ook. Ik kom er
niet uit, het gaat mij boYen de Pet.
Deze dwaasheid is te subtiel; ik kan
slechts mijn welgemeende 1of betuigen
en - gelijk Erasmus - mijn Pet af-
nemen.

Frans Hulsebos
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STANDEN SENIOREN EN DAMES

Vierde klasse A KNIts

Trynwà1den
l{.z.s.
DTD
C.AB

Geel Wit
Blauwhuls
Irnsum
Íilarga
SC Terschelling '89
De ldàlden
Dronri-j p
GAVC

Reserve hoofdklasse FVB

Geel Wit 2
SC J:ure 2
Harkema 0peinde 2
Cambuur/Leeuwarden 3
DTD 2
SV Friso 2
Olyphi.a 2
Friesrand 2
Zwaagwesteinde 2
Heerenveen 3
Drachten 3
I{KV ,29 2

Reserve tweede klasse B FVB

Black Boys 2
LSC 1890 4
DronrÍjp 2
Trynwàlden 2
Friesland 3
Sint Annaparochie 2
CAB 2
Geel Wit 3
Rood Geel 3
Drachten 4

Vierde klasse D FVB

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

17
16
l7
16
t6
t7
17
L6
77
16
L6
17

17
17
t6
L7
16
t7
1.7

t7
L7
17
17
I7

-21
-21
-20
-18
-18
-77
-77
-15
-15
-t4
-t2

9

-24
-24
-23
-20
-18
-18
-18
-Ll
-16
-15

6
3

-21
-L9
-16
-16
-15
-L4
-14
-10

9
6

15
L4
13
L4
L4
74
t4
L4
15
13

6
6
6
6
6
6

-12
8

-6
6
4
0

Dames derde klasse G FVB

Drachten 2
Geel Wit
Anjum
EasEermar
RotLevatrle
SUawoude

5-10
6-10
4- 3
5- 3

5- 2
3- 0

onderlinge
Brandwaarborg Maatschappij
'AÀ{ELA ID'w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied.
Bij ons deett u mee in de winst.
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SIP DE JONG LEIDDE
GEEL }YIT NAAR DE KI\rYB

Een paar clubbladen terug deed ik de
oproep om spu11en, Geel I{it betreffende,
a1 dan niet in bruikleen af te staan.
Sip de Jong uit Nes reageerde daarop.
"Ik hew nöch we1 un skrift foar dij
thuus 1ëgent'. Overhandigen was het een-
voudigst geweest, maar een bezoekje
aan de Kard. de Jongweg zou ongetwij-
feld een verhaal opleveren.
Sip de Jong was elftalleider van het
eerste in het seizoen 1973-1974, het
j aar waari-n Geel l{it promoveerde naar
de KNYB. Onze hoofdmacht had toen een
zliare ' top t . Li-ef st 4 man zwaaiden de
scepter " Naast Sip waren dat Theo
Kooiker, Dirk Metz en Herman Töben.
Frans Hulsebos was de trainer. Hij be*
zochl zelden de uitr,iedstrijden, de
andere vier waren er vrijwel altijd bij.
De volgende dag werd het een en ander
geövalueerd. Dat gebeurde maandechs-
avens in de kantinen dat waar verrekte
gesellech, de hadde de hoogste 1o1.
We besprake '*at riaachs erfoar gebeurde in
dan hadde we dut skrlft erbij". Sip
pakt het schoolschri-ft waarln elke
maandag de opstelling voor aanstaande
zondag werd opgeschreven. Een week
later werden de uit-slagen uit de krant
erbij geniet, Sip hield dat minutieus
bij. Hij was de schrijver van het kwartet.
"Mien taak waar de wedstrijdformulieren
in de speulerskaarten. Ik stond dan op
de middellijn bij de skeidsrechter in dan
ginge we foto's bekieken in handje skudde.
As't ö1open waar dan bedankte 3e um foar
de goeie leiding".
Het invullen was (en 1s nog) een secuur
werkje. Een foutje en je hebt een boeLe
van de bond aan je broek. DaL Ís Sip
een keer overkomen. ttlk had ien keer
un rieksdaalder boëte, in we konne ur
maar nooit achter komme waar dat an lach.
Feul later bleek dat ik de thuus- in de
uutklup omdraaid hadtt.
Sip vond de werkwijze van toen goed. Met
zijn vijven beoordeelden ze de spelers.
Dat waar un goöd systeem. Ieder had
sien fisiet'. Hoogult met de mannen van
het Lweerle, die meestal niet staonden
te trappelen om iemand aan het eerste
af te .staan.
Een van de wedstrijden die Sip het
best is bij gebleven was de confrontatie

DRANKEN HANDEL
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in Sneek met Black Boys. Jaap ttJapi-ott

Boelens stond back en vocht menig pittig
duel met I{ietze Zwerver uit. Samen meL
Black Boys en Stíens promoveerde Geel
Wlt inderËijd.
Hoe Sip elftalleider j-s geworden weet hij
eigenlijk niet meer, hij houdt het erop
dat hij is gevraagd door Hulsebos, net
vie hi-j in Canj-te Tuba speelde. Sip
zong ook, maar die hobby moest hij op-
geven o$dat de repetitie ook op maandag
was. Sip weet nog wel hoe hij bij het
eerste weg raakte. Na de promotÍe
("wear we nog un aardech feestje bij
Dorus fan hat hèwe") rverd Jan Epping
trainer en die zocht zelf mensen om zi-ch
heen. ttDat ging níet heel mooi, je mósse
fan un ander hore dat Epping de leiding
had, later hèwe we noch wel un bedankje
hadtt.
Als actief voetballer was Sip maar
kort bij Geel ldit. Toen iemand zijn been
brak hi-eld Sip het voor gezien. "Ik waar
kostwinner in niiit ferzekerd, ik kon
me ut niët near feroarlovett. Als knaapje
van een jaar of 15, 16 speelde Sip tegen
Buren. DaL was de stri5d van ltlij Willen
Winnen Legen ldij Zullen tíinnen. Theo
Kier*iet was de scheidsrechter en gespeeld
rnerd op een veldje aan de Paasduinweg.
ïn de oorlogstijd speelde Si-p samen meË
onder meer Henny Keijer, Jan Klein en
Teunis Smid. Burgemeester Bakker stond
we1 eens in het doel. Lat.er speelde hij
bij Geel l{it op het huidige veld, dar roen
in noord-zuidrichting stond. Een houLen
hokje met eén paar banken was het kleed-
lokaal. Voor de wedstrijd gingen de
tieners biljarten bij Dorus. Riekus
Blom zag er op toe dat ze geen drank
tot zich namen. 0p het veld speelde hij
weer een belangrijke ro1. Sip daarover:
"Dat ging fan: proppen siiin 1ate,
poat omhooch.
Blom had un skoenmakersleest in un hamer
bij en. Je hadde toen nog fan dÍe
spiekers in de skoenen in as se dur uut
stake dan sloech hij se weróm. Hij waar
un streng manneLje foar oans jonge
knapen fan un jaar of 17 , 18".
Memorabel lraren ook de wedstrijden op
24 juní, de dag van St. Jan waarop
een combinatie van Nes en Ba11un de
strijd aanbond tegen Amelandia. ttLlij
hadde ruannen as Henk K1ip, Jan Nobel
en Simon Elgersma, Theo Beijaard,
Piet en Frans Kienstra, Jan Rijpstra in
Gerrit van 0s niet te fergeten.

We foetbalden óm soa'n groate bekertt,
Sip houdt zijn handen three decineter
uit elkaar, ttDÍe-werd dan folgoaÈen met
beerenburg deur ut elfta1 dat r+on in
friend in fijand mochte dan uut die
beker supett.
Sip kan zich ook nog het bestaan
herinneren van de Snoepclub en Trap
Maar Raak. De rei-s naar Hollum werd
gemaakt op de fiets en voetballen deed
je aanvankelijk op blote voeten,
sokken of klompen. Later kwamen de
voetbalschoenen met de harde punten.

Koos Molenaar

STANDEN JUI\IIOREN

Junioren B Groep 2

!t

I

VIOD
MKV '29
osr '78
Jistrum
Geel l{it
Dokkum

Junioren C derde klase B

Ternaard
Geel hlit
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Be Quick D 3
Dokkun

Pupillen D klas 450
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Ouwe Syl
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Geel Wit
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Be Quick D
Hardegarij p
Harkenase Boys
BroeksËer Boys
Drogehan
Geel Wit
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Buitenpost 3
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BCV 2
Friese Boys 2
Bergum 2
Geel LIit 2
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0- 0

I

!

1- 2
1- 2
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1- 0
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AJAX . A*A,. GENT

hioensciag LB maart was het dan
zover. Het geplande, beloofde
uitstapje van de bobo's van Geel
hlit vond eindelijk plaats. Even
voor half een staplen 5 bobo's,
een ex-bobo en een stand in bobo
aan boorcï van m.s. Sier(of Oerd).
Na de bobo hoofden geteld te
hebben kwamen we er een tekort,
nl. die van ex-bobo Bart. Het een
ietwat onbevredigend gevoeL v,reren
we richting Holwerd, viaar bobo
Koos stond Le r,rachten. Groot was
de opluchting om daar plotsklaps
ex-bobo Barl te ontdekken. Hij hacl
zich tiidens de reis verstopt in
de stuurhut, geintje moet, kunne.
(Hii hacl achteraf geluk ci.at ,.re

niet ziin kaa::t hadden verpatst
aan brcrd).
In twee auto's, die van bobo Koos
en opperbobo Dirh, reden we naar
Leeuwarden. Daar was onze eerste
reisstop, omdat de opperbobo op de
thee moest bii ldiegel. De
inzittenden van deze auto en die
van bobo Koos zoudetr elkaar weer
ontmoeten in café Wouters.
ïn l-eeuwarden eerst een aantal
winkels bezocht: Diepenmaat Sport,
shirts voor de C-iunioren gekocht'
; Scapino, sloffen voor bobo Frans
gekochl ; Vroom en Dreesman, voor
de plaspauze. Hierna richting
l,louters waar de ploeg van bobo
Koos reeds vertrokken was. Ze
zouden vast gaan kwartier maken in
A'dam. Om een uur of vier hacl
opperbobo Dirk ziin thee op en
konden we onze reig vervolgen.
In A'dam r^ras het volgens de
chauffeur en ziin biiriider erg
rustig op de weg, ondanks de
spits. Dit kwam volgens bobo Janc.o
door hel feit dat de Belgen van cle
andere kant kr.ramen, terwijl hij
ziin hoofd bukte toen we de IJ-
tunnel inreclen. De autn werd
vervolgens keurig geparkeerd onder
het bobohuis de Stopera, bii
tneval naast die van bobo Koos.
A.an de motorkap te voelen waren ze
nog niet, lang op cie plaats van
bestËinming. Dat bleek even laLer
c*:k we1 tcx:n we ze tegen kwarnen
voor ons hotel in de Ulrechtse
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st,raat,. Ze waren iuist
gearriveerd, want ze waren half
ver:tlw"aaid geureest. Onderweg had
ex-h,ob': Bart nog we1 geprobeercl de
weg Le v-ragen aan een man uit
Turi<ije, maar dat ook al geen
zcrlen aan de Zeedijk gezeu. Ib man
m,,rest, niets van hem hebben en
vluchtle, half in paniek. Na cirie
ke.er de Dam ie hebben gerond waren
ze uiteinclelijk goed gelanci.
kle gingen ons Cily hotel in en
onze kamers opaoeken, Haarna r.le
ons begaven naar de onder het
hotel gelegen pub "the 01d
8e11".Daar zat de stemming er al_
goed in en dat kon ook niet anders
zo lwee uur voor de r+edstrijd.
Even na zegsen begaven He ons
richting Rembrandtsplein voor het
halen van een Vlaamse zak patat.
Volgens ons zat, er r,rel een half
pond in iedere zak en menig bobo
kreeg hem dan ook niet leeg,
behalve de oppe:.: 2 stuks. (Hij haci
geen koekje bij cie thee
gekregen). Met een volle maag en
blaas gingen He een trarn opzoeken,
die we cok snel vonden en na eentijcije Luften we in eerl overvolle
tram richting staclion.
In het stadion hadcien we algauw
onze plek gevonden en vond de
ceremonie plaats van het ophangen
van de Amelande.r vlag. Dit wer
keurig cloor ons opperbobo Dirk
gedaan, met het gevolg dat cle vlag
op de kop biek te hangen. De
wedsiriid zeLf was na g0 minuten
afgelopen en de 3-0 eincistanci eaf
een ieder een tevreden gevoel,
behalve een handvol Belgen.
Buiten hel staclion hebben we eerst
een uur sta,an kijken hceveel
Ínensen er in *n bug en tram
kunnen, alvorens we zelf keurig in
een bus naar het centraal station
werden gereclen.
Zo gebeurde het, dat 's avoncls omlL uur 9 Geeli{itiers op cte Zeedijk
liepen, oncler be8eleid.Íng van tweepolitie a€;enten, die daar ook
trevallig }iepen. (Tenmj_nst€ dat,
daehten we). Via een aantal stegen
en walfen, Haar het erg druk was
en het wel koopavond leek, kwamen
we in een kroegje naast
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Krasnapc,lsky terechr, waar we de
verrichtingen van Feyencx:rtl hebbien
gevolgd. Niet Íeciereen heeft cie g0
minut,etr uil gezien, want de magen
scirreeuwden ook om iels anders r-lan
vcchl. Het. l<wam dr.rs wei goed uit
claL er vee] shoarma LenLjes in cle
buurl i.jaren.
Hierna via het Spui naar het plein
Lerug Haar He crok nog wat
et,.ablissementen hebten bezocht,
aivoren-s we ons te goed cleden aan
een korte maar goecie nachtrust.
De volgende ochtend reisden L,e vra
cie Msluit<lijk(r.relke bobo Frans
heeft gemisl, volgens hemzeLf)naar
cle bool en keerden we terug op ons
]ieve, kleine eilandje.
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Evenals voorgaande jaren organi-
seert de KNVB, afd.FRL, yoor de
7e keer een JEUGDVOEïBAIKÀMP !
De deelnemers/ster van de afge-
lopen zes jaar hebben zonder meer
genoLen van de voetbalactivteiten
die in het rec. centrun Sondel zíjn
gehouden.

JEUGDVOETBALI(AIVÍP
v00Rt{00RD.

WAAR

Rec.centrum ttSondeltt
Beuckenwij kstraa t 26
Sondel-Gaasterland .

VOOR WIE

Voor alle meisjes en jongens van
8 tn 16 jaar die dit schitterende
kamp wi11en meebeleven.

1{ANNEER

10-14 augustus
voor de j eugd

17-21 augustus
Yoor de j eugd

tm 12 jaar.

tm 16 jaar.

1992
van B

r992
Yan 13

KOSTEN

De kosten bedragen f 200,-- p.p.(a11-in)., waarvan f 50,-- bij ir,-schrijving moet worden voldaan
door overnaking op:
giro- 87.33.41 of
bank- L2.75.59.000 rnv. KNVB,
afd. Friesland.

TRAINERS

De leiding zal worden
door KNVB-traÍners en
met Jan Melchers (KNVB
en E11ie Groor (Sp0RT
als coordinatoren.

verzorgd
CfOS-s tudenÈe
, afd. Fr1. )
Friesland )

AANMELDEN

Voor 15 april a.s. bij de secre-taris van Geel I,Iit:
K " Molenaar Fabriekspad 16, Buren

- 13 -
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GEEL WIT BGIIWT AAN TRIBUNE

fn een extra ledenvergaderlng op 12 maart
i992 is besloten dat Geel Wit pogingen
in het werk st.elt om een tribune te
bouwen. Het bestuur is al een aardig
elnd gevorderd met de voorbereidingen. 0m
verder te kunnen was de toestemmj-ng van
de leden nodig.
fets over de voorgeschiedenis. Naar aan-
leiding van een opmerking van de voorzlt-
ter op de laatste ledenvergaderi-ng is
een spontane reactie vanuit de leden ge-
komen. Enlge dagen later meldde Jan Kien-
stra dat de bouwploeg klaar was. Het be-
stuur heeft vervolgens gesprokeq rnet
Nederhoed Tribunebouw. Uit een gesprek
met tle bouwploeg (Peter Brouwer, Johan
Metz, Wi11em de Jong, Jan de Jong en
Jan Kienstra) bleek dat de bouw deze
zomer mogelijk moet zJ-jq, Van de gemeente
is nu een bouwvergunnj-ng nodig alsmede
toestemming op haar grondgebied te
bouiven. O'rer het laatste zal de sport-
commissle positief aan de raad advlseren.
Ook planologisch lijken er geen probl-emen
omdat de hoogte beneden 5 meter bU-jft.
Er ís echter één hobbel: de schoonheÍds-
coruníssie Hus en Hiem. Die is Eegen op
Luee punten:
i. In de effen achterkant moet variatie

worden aangebracht
2. De afstand tussen de weg en de trÍbune

is te kort. .

Aan het eerste kan Geel Wit i+at doen, yoor
het tweede punt zal de gemeente een op-
lossing moeten aandragen. Daarbij kan wor-
den gedacht aan verleggen van de weg.
A1s argument voor de tribune haalt de
voorzitter aan:
* Er is een vaste kern díe altijd weer

en wind moet trotseren
* De cl-ub is financieel gezond. Mede

dankzlj de werkzammheden door de leden
(oud papier, kantinedienst e.d.) za1
ook komend jaar weer een overschot
ontsfaan.

Bij uiEvoering van het voorgestelde houdt
Geel Wit een eigen vermogen over van zotn
f 7.000,--, De voorzitter benadrukt dat
de tribune puur functioneel is bedoelil
en er dus ni-et komt omdat het bestuur
het zo graag wil.
De tribune wordt 18 meËer lang, telt 6
rijen met in totaal 204 kuipjeso wordt
80 cm" opgehoogd, de dug outs gaan naar
het bij vel-d en op voorstel van de bouw-
ploeg komen nieuwe dug outs naast cle
tribune.
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Ten aanzien van het comfort hebben kuipjes
de voorkeur gekregen boven banken, de kos-
ten van het metselwerk zijn exclusief de
kosten voor de dug outs. Het grondwerk
en het opzetten van het raamwerk gebeurd
gratis door fa. Spoelstra. De bouwkosten
bedragen in totaal f 65.000,--, daarvan
betaalt de vereniging f 40.000,-- en her
bestuur stelt zi-ch garant voor een
lening ad f 25.000,-- indien het geld niet
door actles bijeen wordt gebracht.
De situèring is weloverwogen. De zon
staat altijd aan het zuiden, de rvind
komt over het algemeen uit zuid-zuidwes-
tel:Ljke richting. Aan de noordkant zou
de trinune in de noord*oosthoek moeten
komen. Dat is niet ideaal. De tribune
wordt 4,80 meter breed. Tussen de trlbune
en de r.reg blij f t dan zot n 2 meter over.
0p de vergadering werd een aantal kri-
tische yragen gesteld. 0nder meer over
de situering. Een aantal leden oordeel-
de dat met name de koude wlnd vooral
uit het noorden komt. Ook werd gevraagd
over een bedrag van f 7.000,- in kas
niet te weinig hras en hoe het moet a1s
Geel Wit een betaalde trainer krijgt.
Die kan inderdaad nÍet van dÍt beàiag
betaald worden, maar zolang Geel Wit
in de KNVB speelt heeft zich nooit een
seri-euze kandidaat aangedi-end, zodat
gesteld kan worden dat deze vraag nu nieÈ
aan de orde is.
Natuurlijk werd er gevraagd naar de
noodzaak van een dergelijke voorziening.
Konden niet beter de douches worden
voorzien van h/arm water? Een begrijpelÍjke
vraag die a1 vele jaren is gesteld. Het
probleem is echter dat de accommodatie
eigendom is van de gemeente. Die moet
zorgen voor verbeteríngen. Had niet
beter het geld kunnen worden geinvesteerd
in busjes? Huren is goedkoper dan kopen.
Het busje van Nagtegaai krijgen rore zelfsgratls. MeÈ dit busje zijn Ín het verle-
den problemen ge!/eest maar NagLegaal is
bereid eyentuele mankemenlen te verhelpen.
De suggestie om middels een enqueCe de
wensen van de Loeschouwers te peilen
wordt overgenomen.
De stemming wijst ui.t dat ZB leden voor
de bouw zijn, 4 stemmen tegen en 6
stemmen blanco.
Daarna werd een bouwcommissie geformeerd
waarin namens het bestuur Frans ter
Schure en Mark Brouwer zitting hebben.
Er komen twee bouwers bij en Hessel
Kienstra compJ_eteert de ploeg namens de
leden. In de sponsorcomnissie zi_tten
namens het bestuur Mark Brouwer en Ton
Töben. De overlge leden zijn Jan Oud,
Jan Brouwer, Will Bakena, Meinte Bont*
huis en Jan Kienstra.
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De voorzitter sloot de vergadering met
te stellen tlat dit, op de oprichtlng en
de realisering van het sportcomplex
tra, een van de belangrijkste beslissingen
uit het bestaan van Geel Wit is geweest.
i{ij dankte de vergadering yoor de
zakelijke discussie en hoopt dat diegenen
die de bouw niet zj-en ziLLen ni-et teleur-
gesteld i+orden. Hij wenst de bouw- en
sponsorcommissie veel succes en hoopt
dat het plan er bij de overheid door
komt.

de secreiari-s,
Koos l,Íolenaar
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