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Geppy Veltnan
Wi1ly Kooiker
Frans Hulsebos
Frans ter Schure
Meinte Bonthuis
Jan Epping
Koos Molenaar
Henk Roemers
Ben 'de Krui j f f
Rudy Bloen
Jan KiewieÈ
Dolf Kienstra
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Àndre Kiewied
Koos Molenaar
Peter Former
Benno Former
Dorus l'íolenaar
WesselBrouwer
George lfíolenaar
l{i 11em Beij aard
Frans Kiewied
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De succes-story van
het Damesteam

Nee, niet een openlng van de Links-
back van het eerste, Henk Roemers,
maar voor deze ene keer een openings-
arLikel geschreven door de 1j-nksback
van het, damesteam (Henk neemt genoegen
net een plaatsje elders in de GW-
krant). fk dacht dat ilc mij deze luxe
weL kon veroorloven gezien het feit
dat voor het danesteam de conpetitie
erop zlt en een eeer verdienstelijke'
2e plaats heef,t bereÍkt. ÍXoe werd dít
a1les bereÍkt?
Iíet begon allemaaL Ín de &omer vën
1991, op een z-aterdasavond Ín ftDug

outtt uerd t L plan gevaÈ om een t*eà-
strÍjd tegen de darues ulf Hollum te
spelen" Vrij r^illlekeuri.g werden hier
en daar (vooral in de buurt van de
bar) potentiële speetsters gescouÈ.
Er rr'erd een traíníngsve],d geregeld,
er werden yoeËbalschoeneu gekoehr
of, geJ.eend bij f,am.i lÍe en heË daines*
team ï,(as gehore*. De eersLe BraÍningen
op het vel"d vaa Klein Vaaru"ater {tus-
sen de vJ.íegers en spelende k{nderen
Ín) líggen mij en de andere speeX.sters
nog vers 1n het geheugen. Snder de
bezielende LeÍding vaa .ïohan KS.ewíet
werd er van de meet af, aan pittíg
getraind. Met aLs gevolg dat onder-
getekende zich vaak Eog fiaar r1o€luaem
kon voontbevegen de eersLe dagep na de
training. Maar ondanke de spiefpÍjn
en het csfimefltaar van pa {*kÍeË,
soveul Ínspanning is nieÈ goed voor
díjtt) werd er stug doorgeÈia1ad. !ile
hadden maar éÉu doel vsor ogeÍrl
wínnen iran ÏloLlum, Hoe dit alLemaal
is verJ.open, ís breed uitgemeten in
vorlge Glrt-kranten. lrla de asmer werd
er verder getraindn sommlge speeLsters
gíngen, andere kuarnen. We hedden níet
meer Èen echt streven.
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loen werd het fJurekerml,s, öp zacn a-t
een grote happen-i-ng natuurlijk, maar
yoor de dames had dir feest verstrek-
kende gevolgen. Dooi: het promotieteam
van "Jutter 2" (zoals wij onszelf
gedoopt hebben) werden n1. tientjes*
leden geworven en dit werd zotn door-
slaand succes dat halverwege zater-
dagavond er een ledenstop ingevoerd
moest worden omdat de aktie dreigde
te escaleren (onze penningmeesteres
kon alle donat-ies niet meer verwerken).
Maar afijn ook voorzj-tter Dirk Kooiker
werd tientjeslid en hij had aan zÍjn
lidmaaLschap 1 voorwaarde verbonden n1.
dat wl; de competitie in zouden gaan,
dit wer-d natuurlljk direct toegezegd
door de de-sbetreffende I'promotie girlt'.
0p de eerstvolgenrJe training werd
deze kwestie besproken. Het bleek dat
de meerderheid van de speelster-q er
we1 voor voelde om echt de wei in te
gaan, er: werden meer speelsters aan-
getrokken (o.a. een echte transfer yan
Gea ult Hollum), er werd een sponsor
gevonden (rle Jutter) en er werd een
oefenwedstrijd gespeelci tegen Driesum
Maar bovenal vierrj er stug doorgetraind.
Het, r:ontr.lct van ie verzorger en de
coach werri r-rpengebroken en verlengd
en Ted T::oost werd aangetrokken" De
verzorger heeft op z' n verjaardag een
ruime sorlering rrhuJ.pmiddelentt voor in
de verzorgingstas gekregen, zodat hij
niet voo:: verrassingen kwam te staan
als er zich een i,.lessure voordeed op
het v*ld" J-r,rmer-s oïtze- yerzor-ger had
al1een ervaring in tl yerzorgen van
riannen, Ce i--lessulrÈs yan de darnes zijn
echf er: van heel anCe r-e aard " Met
andere woo:-den lr.1j waren er klaar voor.
Al1een d* eersie wedstrijri t.egen Rotte-
valle kenrle v;al strubbelingen, (deze
tegenstanders wareri erg onsportief en
wij hopen irel nooit meer tegen te komen)
maar werd desondanks terecht door ons
gewonrien. De orrerlge r.vedstrÍ.jden werden
vooral gekenmerkt door barre weers-
omstandigheden (windkracht 10 met
hagels, windkracht 10 zonder hagels
en al"leen hagel(s), regen) en natuur-
lijk cloor Lerechte overwinningen dank-
zij ons goede -spel zodat ons over-
winnings- r-q, ciouchelied "vogeltje
wat zing ii; vroegrÍ menlgmaal te horen
was in rie tlrverse kleedrulmtes in
tr'rys1àn" Thuis i,rerd slechts één keer
verl,oren nl-" van Drac.hten, de-, latere
},;ampiei*n en li-it blj Drachten is het bij
een ge1Íjk.spe-1 gebleven. AIle andere
werislrijden werden ge!/unnen en riit
resul"teer"Cer ir:s in de 2e piaats van de
3e ktrasse G.
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De Oude School
aan de Rixi v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseurn)

PASFOTO'S
DIREKT KLAAR

Ó ó[- l.li i 1 Ë'À*wË ö[íJ-n iÈ t
dit feit wel te waarderen en schonk
spontaan een fusr bier, die werd
diezelfde zaterdagavond aangesloLen
zodat het damesteàm toch nog een (biina-)
!egp_'pelg§g_eS]_ !r e q 

! 9n g-e-hq*d 
-"- ---

0p deze Plaats wj-llen wij t{il1em
hartelijk bedanken hiervoor (ook voor
I t feit dat de bodem van t t vat l'tíeL

erg laag zat en dat het ook andere
drankjes bevac(te). Maar onze grootste
dankfwaardering gaat naLuurlijk uit
naar Kees en Rina van "De Jutterrr die
er voor gezorgd hebben daË wij ook echt
in Leel wÍt aan konden Ereden oP de
grasmat c"q. heE kunstgrasveld.
Hoe het verder zal gaan meL het dannes-

voetbal bij Geel Wit durf Ík niet te
zeggen maar ik hooP dat ik over een
paar -iaar weer een stukje mag schrijven
óp deie plaats, maar dan als lÍnksback
van het t'vi-jfdetr (van de dames wel Le

verstaan).

@
àË-*,

app. ouD
Stmndlreg Bam4 teL 2057

Linksback van het daroesLeam.

In nauw overleg met de redaktie
heefL onze vaste columnist de
heer Henk Roemers zijn graag
gelezen artikel voor deze
Geel hlit krant teruggetrokken.
om zodoende plaats te naken
voor een stukje van de links-
back (naam onbekend;bij red.)
van het damesteam.
ZoweL de redakLie als Roemers
zíjn het erover eens dat het
damesteam best eens op de voor-
grond mag treden.
Het is echter niet zo bij Geel-
Idit, dat gelezen het artikel
van deze linksbackse, de dames
voortaan zeJ.f gaan beslissen
op welke pagina hun penne-
vruchten worden geplaatst.
Daarvoor is de conduitestaat
nog net even te' iel dames

dnoq istenij

knensËr-a

Restaurant
,,de Viool"

NU met ge4ellig ov*dekt terras

aan de Strandweg te Bwen.

* SPECIALÍTEIT:
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Back to the future
"T*intig duizend mij1en onder zee|en ttReis om de r.."1d in tachtig
dagentt, boeken van de negeritiende
eeuuse Franse schrij ver Ju1tss Verne
die de fantasie van vele generat.ies
lezers geprikkeld hebben.
fn de vorige eeuw Lazen de mensengraag verhalen die zích afspeelden
in lang vervlogen tij den of in deverre toekomst.
Idat dÍe verre toekomst betreft be-schikte Jules Verne ni-et a11een
over een overrompelende verbeel_
dingskracht , maar kennel j-j k ook overeen vooruiLzíende b1Ík en veeltechnisch-wetenschappelij ke i-ntui tiewant wat hij in zijn boeken be*schrijfL is in de twintigsLe eeuwgerealiseerd. De eerste àtoomonder_zeeer droeg a1s eerbewij s aan deFranse schrijver de nau, Nautilus,
van de onderleeër-ài;-J; iwÍnrig-duizend mij 1 onder zee aflegde.fn de twintigste eeuhr Ís JulesVerne door een leger van auteursnagevolgd die het literaire genre
van de si-ence-fictionroman ont_wikkeld hebben. Nog heel lang z..jn
Í" . 

aoekomsrige technische mogelij k_heden de mensen blij ven boeien endaarop speelden fi1; en Lelevisiein rui.me mate in.

Tocfr lijkÈ her erop dat het genrezíchzelf heeft overleefd en dat debelangstelling Íreer meer luordt ge_richt op het yerleden.
Daarbij moeten we niet in de eersteplaats kijken naar literatuur enfí1m, maar naar de architektuur,
nat.uurbeheer en recreati_e.
0p ols eigen Ameland liggen devoorbeelden voor het crijpen: in_standhouding en beschàrming van hetlandschap, restauratie van comman_d:"IStíoningen en oude kerken, in_richting van diverse musea, samen_stel-1ing van exposities over his_torische Ehema I s. tttie terug wi1naar het verleden kan op ài" eilandte kust en te keur
Zelfs Ín Buren, van welk dorp tochzo vaak gezegd is daL het nietsopmerkeelijks re bieden had. Totvoor weinig jaren stond a1s bij_zonderheid van Buren in de Amel-anderVVV folder vermeld dat heL dorp
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uw adres voor:
radi-o, teJ.evisie, video

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

geen kerk, geen school en geen be-
graafplaats had. Het is mij nooit
duidelijk Beworden hoe dÍt voor
toeristen een aanbeveling zot)
kunnen zij n .

fnmiddels is er in Buren het een
en ander veranderd: op de hoek van
de Hoofdweg en de Strandweg zijn
enkel-e panden op voortref f e1i j ke
wíjze gerestaureerd, in het cen-
trum en aan de Paasdulnweg zijn
beelden geplaatst die naar de his-
torie en de natuurlijke omgeving
verwij zen en a1s k j-ap op de yuur-
pij 1 is het Landbouw-JuttersÍnuseum
SWARTWOUDE geopend. llÍerin komr
het verleden letterlijk tot leven
Koeien, schapen, Beiten een paard
helpen de bezoeker zich op het
Ameland van rcnd de eeuwwisseling
te wanen. Je kunt dit fl11 seum niet
louter a1s een toeristische voor-
ziening zien, zoals het inmiddels
heropende Tr,.;pÍca Ambla, Dit is a1
bewezen door de enorme ínzet van
een groot aantal vríjr+il1igers bU
de totstandkoming van Swartwoude.
Wat een verschil rnet i"ret sub-
tropisch zr+embad, waarvan de tot-
standkoming en aunvankeiijke ex-
ploitetie vergezeld Bing yan on-
duidelijke bedri j f seconorni-sche
kunstgre,Den en manipulaties. Ge-
lukkig wordt r:cik hier langzamer*
hand duideli j k r,,ie l,/aar voor sEaat
Het enthousi-asme !{a.armee de bouw
en inrichting yan het landbouw-
jultersmuseum is gewerkE en waar-
mee ín de loekomst onderhoud en
beheer ongetwijfeld zuilen worden
Ler hand genomen is ronduit be-nij denswaardig. Je vraagt j e welaf of op Ameland zoi-ets a11een mo-gelijk is als het om de historie
gaat, want een vergelijkbare l-nzei-valt cok te c:onstateren bij het
Natuurrnuseum, Reddingsmusetm, deAmbachtelijke dag te Ba11um, de
volksdansgroep De Àmelanders en hetShantykoor. Het zou jammer zijn
wanneer we a1s Arnelanders a11een
maar warm kunnen lopen voor hetverleden, v/ant dan ziet hiet er
met name voor onze voetbalclubs
echt somber uit " ïn cle sport heb

TCA
TAXI CENTRÀLE

AME LAN O
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j e weing aan oriëntatie op de ge-
schiedenis, behalve wanneer er een
jubÍ1eum gevlerd moet worden.
We moeten yoortdurend bouwen aan
de toekornst, want díe is er meestal
eerder dan j e verwacht., maar het
Yergt wel dezelfde inzet als bij
de totstandkoming van Swartwoude
is geLoond.

Frans H.

\l

onderlinge
Brandwaarborg Maatschappij
'AMELAI..ID' w.a. anno 1888

Het adres voor AL uw verzekeringen op elk gebied.
Bij ons deett u mee in de winst.
Inlormeer vrijblijvend o[ kom eens langs.
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BahobanH
gBld en goede raad

van Heèckerenstraat L2, Nes-Am

IeTz 2\2J.

lro-ltng
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Als hel om vmekeren, hypotheken en Íinoaciedngen gool

T.Töben
W.trrlesselpad 1 te1 .2988

'k de dames Dirk Kooiker nog nooit tlij
een wedslri3d van het daraesteam
hr:bben gezÍel .

Lri.j wel trent3eslid is en een grote
voorstander van liei daniesvoetbal,
hij mi-sschien verdekt opgesteld
stond in de bosjes?
trvi1lem l{e-stra nog hartelijk be-
dankt wordt voor het "vat" dat hij
ons heefl aangebr:den vanwege onze
2e pi-aa t-s .

I Drachten een echte engelse spits
had opgesteld "jí waarvan velen nog sÈeeds eraan
twijfelen of "zi;'r rrleL in het
herenteam thuishoorde.

* het damesteam een echt kampioens*
feest heeft gehad in Dug Out.

* dat het over-ige publiek hier niet
zo blij mee vas (wi,j we1),
riat wij (ees en Riria hart.eJ-íjk be*
danken voor a11es"
dat Annie -Brouwer onze grcotsLe fan

is (en Jan Brouwer een goede 2e).
'F dat ons publiek in Rot-tevalle bljna

lreggestuurd werd vanwege hard
schreeuwen.

'F dat wij nooil meer Legen Rctteva-1le
wr11en spelen (cieze ploeg is zeer
onsportief).
dat Karín en Sabina op een zaterdag-
morgen 1 koffie en 1 calippo hebben
verkocht in de kantine.
dat er toch 3 kannen koffie door
heen gegaan zijn (?).
dat de winnaars van het zoekplaatje
zijn geworden: Ome Kooí, André
Kooiker en Jan Brouwer.
dat deze 3 bÍnnenkort een avondje
hebben met heL damesteam.
dat Chantal een ttTommiett heeft ge-
kregen op haar verjaardag.
dat dat misschien de oorzaak was
dat ze in Drachten in de laatste
minuut voor open doel miste.
dat José ook af en t.oe "Tommiet'
mag lenen.
dat Jan van Ledden ztn tennispar*
tijtje heeft afgezegd om supporter
te zijn bij het damesteam.
dat het damesteam volgend jaar nog
meer publiek verwachf b1-j hun wed-
strij den .

DRANKE N

EtLr.uueewea

I{ANDE L
anàài aanzrnetanlcita[ íon

ÍEL| o36Q.

rrde bnat.rditgt'
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Vierde klasse A KNVB

Trynr+à1den
WZS

Geel I,íit
CAB
DTD
Blauwhuis
frnsum
Warga
SC Terschelling ,89
de ldàlden
Dronrij p
GAYC

Reserve hoofdklasse FVB

/
Harkema 0peinde 2
Geel Wit 2
SC Joure 2
Cambuur-Leeuwarden 3
DTD 2
Friesland 2
ZwaagwesLeÍnde 2
SV Friso 2
Olyphia 2
Heerenveen 3
Drachten 3
MKV '29 2

Reserve tweede klasse B FVB

Black Boys 2
LSC 1B9O 4
Dronrijp 2
Trynwalden 2
CAB 2
Friesland 3
Sint Ànnaparochie 2
Geel l,,/it 3
Drachten 4 .

Rood Geel 3

Vierde klasse D FVB

Geel l,{it 4
St. Jacob 2
Cambuur-Leeuwarden 7
LAC FrisÍa 7
Sparta '5g 5
St" Annaparochle 4

Dames derde klasse G FyB

Drachten 2
Geel Wir
Eastermar
Rottevalle
Anj um
Suawoude

STANDEN

I

Junioren B groep 2

OSI '78
MKV I 29
VIOD
Geel i,{it
Jlstrum
Dokkum

Junioren C derde klas B

Dokkum
Ternaard
Geel Wir
de ldà1den
Suawoude
Be Quick D 3

Pupillen D klas 450

Frlesland
m,ts
0uwe Sy1
Beetgum
SC Berlikum
Geel l{ir

Pupillen Ei klas 506

Hardegarij p

Harkemase Boys
Be Quick D

Broekster Boys
Drogeham
Geel Wit

Pupillen E2 klas 551

BCV 2
Buitenpost 3
Geel ldit 2
Bergum 2
Ziuaagwesteinde 2
Friese Boys 2

20-27
20-27
20-24
t9-20
79-20
2A-2A
20-19
2A-19
20-LB
20-78
20-15
20-11

20-29
20-29
79-28
20-24
2A*22
20-27
2A-79
20-19
20-79
t9-17
20-B
20-3

r /-t4
16-22
16-19
17*79
t7-79
1ó*i6
16-i4
i6-1 3
16*9
17-9

10-20
70-12
10-10
10-B
10-6
to-4

1C*19
10-17
r"0-8

Q-/,

Y-4
7-2

1
(

1

4-8
5-B
4-5
6-5
4-2
5-0

4-B
5-6
5-6
5-4
3-2
4-O

5-10
4-8
5-5
4-3
5-1
5-i

5-9
6-7
6-7
5-5
5-2
5-2

5-10
5-8
6-6
5-5
5-3
6:-0

I.v.m. technische problemen was het
mogelijk deze krant tijdig gereed te
gen. Hierdoor zijn de standen dus
meer actueel.
Hiervoor onze excuses.

niet
krij-
niet

-8- -3-
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F'ries Sprookje (vervolg)

Het jaar daarop kwam mijn zoon bij
de E-pupi11en te voetballen en werd
mij gevraagd om leider te worden"
HeÈ leek mij we1 leuk, niet in de
eerste plaats om Friesland beter te
leren kennen" Bij de indelÍng aan
het begin van het seizoen heb ik
een hele avond mijn wegenatlas be-
studeerd en wÍst na vier uur waar
we in onze uitwedstrijden heen
moesten "
Onze eerste uitwedstrijd was tegen,
vrij vertaald, TrÍjnwouden en dat
lag na Dokkum, rechtsaf.
Aan het begin van heL dorp bleek
er echter íets anders te staan dan
wat ik in mÍjn atlas had gezien,
maar bij navraag bleken we toch
goed te zitten. Ïk dacht dat kan
nog leuk worden in de volgende uiL-
wedstrij den .

De tweede uÍtwedstrijd was tegen
Mo1enend, niet ver van 0enkerk af,
waar we de eersLe keer waren ge-
weest. De wedstrijd sËond kort ge*
p1and, d.w. z, we moesten haasL maken
om op tijd te kunnen beginnen. Maar
al r.uat we vonden, geen Molenend en
het toeval wi1de, of misschien was
heË we1 trelemaal geen Loeval, dat
ni-emand ons of, mij kon zeggen waar
het 1ag. De taal barrÍère bleek
die dag te groot te zijn. Eindelijk
na 2 uur zoeken vonden we het bordje
Mounein. Nou ja, dan vraag je
jezelf we1 af.
Zo waren er dat seizoen nog meer van
zulke voorbeelden en ik ben er na
dat seizoen ook Ínee gestopt; het
bleek dat dit de gewoonste zaak van
de wereld is in Friesland.
fk weet nu wat ik moet zoeken a1s ik
in Sneek, HarlÍngen, Bergum, Grouw,
of noem ze Ífiaar op, wezen moet.
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Tiemon Metz was de
eerste Buremer op
voetbalschoenen

Bij verhalen over de beglnperiode van
het voetballen komt steevast de naam
van Tiemr:n Metz boven; hij zou een van
de betere spelers zÍjn geweest. Zelf
blij ft hij beschelden onder deze 1of-
uitingen. Goed, hÍj kon een aardi"g
balletje trappen, maar daar moest je
wel wat voor doen. Veel trainen en
natuurlijk de fles iaten staan. Tiernon
(ttik bin ur pas later achter komen dat
je ut soa skrievett) was al 23 jaar toen
Geel Wir in 1934 werd opgericht. De
Burumer jeugd voetbalde eerst in de
duintjes waarop nu de Hazeweg uitmondt.
Later verhui-sden ze naar de Bure fes-
baan. "Dear stond loch noait v;ater Ínrt.
Hoe de vereni-ging precies tot stand i,s
gekornen weet Tiemoa niet meer"
We1 kan hi.; zich her:inneren dat Sip
(fan Rein) de Jong, Foppe Kiewiet en
pastoor Koelman ("diö hield fan sport")
er een belangrijk aandeel in hebben
gehad. Tiernon omschrij fL zictiz.elf als
een piLtige spe-l er díe niets schuwcle.
De kcpbalduels idareil voor hern, en ook
teclinj-sche foefjes als een hakballetje
wif,ren hem nlet vreemd. Tiemon heeft
zici: dat zeif aangeLeerd. ttElke aven
na ut werk even ba1le tot un uur of
Lr-en, ha-Lt elt; in natuurlek goed op
ut l-tchzram passe. F'cetbal is un handeg-
hèèd, net as werken". Tiemon was de
eerste Burumer met voetbalschoenen.
Herst bruine, later zwarte kicksen.
Veei gelegenheid tot voetballen was er
in zijn tijd niet. Geel Il/ir speeJ-de
tegen Nes (NSC) of Ho11um (HVV), maar
daar hield hel wel mee op. Deze wed*
stríjden werden vanzelfsprekend ge-
speeld nret permissie I'an de kerk, h/ant
al-s katholleke vereniging nocht Geel-
Wit eigenlijk niet Legen niet-katholie-
ken spelen.
Geel Wir kreeg een veld achter Piet
Kooiker aan de Kooilueg. r?Dat waar ut
moaj-sle feld van Amelandtt, roemt Tiemon.
"De minsen stond.en op straat te kieken,
dat waar prachteclit'.
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De belangrljkste bestuursleden uit die
tij d waren Sip de Jong en Riekus Blom'
Laatstgenoemde was penningmeester'
"De kóntrebusie waar fíjf of tien sínt
in as de week om waar dan mósse je
betalert , zeg| Tiemon terwijl hij met

duim en wijsvinger op de bekende manier
over elkaar wrijft.
Van dj-e tijd kan hij zich herinneren
dat een wedstrijd tegen Nes werd ge-
speeld waarbÍj een discutabel doelpunt
vie1. I^Jas de bal over'de achterlijn
geweest of niet? De debatten die daarop
iolgden resulteerden in de aanschaf van

doelneLLen, die door Blom werden
bewaard.
Tiemon was de spil van het team' Zijn
medespelers begrepen dat. Geel LIit
,oor, "Lnt 

van het sterker geachte NSC

met 3-0. Meester Oud verbl-eef die dag

aan de wal en wilde we1 eens weten hoe

de Burumers tot deze prestatie waren
gekomen" ttDaL waar heel iönfoudech,
se mósse de bal bij mij inlevere in
dan bediilnde ik de fieugels" '
Mede door Tiemonr s technisch inzicht
behaalde Geel l'lit 1 zonder puntverlies
het Amelander kampioenschap in 1938
(de deelneÍners waren Geel Wit 1 en 2,
Èvv "n 

N.S.C.) Van HVV werd met 2-0
ge\.ronnen. Tíemon I'[etz scoorde de

Ë*r*t* Ereffer. rrDe ruststand waar 0*0'
0p de ferdediging win je ni-ks, daerom:

naar foaren.
Bij een korner liep ik bij mien..teugen-
stànder wech in Ínet ut linkerbien
skoat ik in .ut hoekj ef' . Pastoor Koelman

waardeerde de treffer met een glaasje
bier" En voor wie het niet wi1 geloven
volgt. hier een passage uÍt het verslag
in àe NIeuwe Dockumer Courant van 15

februari 1938: t'815 een doelworste-
ling voor het HVV-doel werd de bal
.otI.t gewerkt. Deze corner werd prach-
tÍg door (Foppe, KM) Kiewiet -genomen'
De verdediging van HVV slaagde er nog

in de ba1 weg te werken, doch de sPil
Metz van Geel-I'/it had zich goed opge-
stel-d en met een schitterend schot neL

onder de 1at gaf deze Geel-Wit de

leÍding 1-0t'. Bij HVY speeLde overigens
Cor Wijnberg Ínee' die door Tiemon wordt
omschréven à1* de beste van die Lijd'
Een van de bijzonderste ervaríngen op

voetbalgebied heefL Tiemon in de oorlog
meegennaakt. Hij werd gevraagd mee te

=p*i"r, in een wedstrijd tussen Amelan-

ders en Duitse soldaten. Tiemon wees

naar zijn krakkemikkige fiets en zei
dat het eigenlijk onverantwoord was om
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,t VAÀÏ
-- galerie -

HEECI(EREITI huys
brasserie - restaurant -

daarop naar Ho11um te rijden. A1s híj zou
spelen werd hem een nieuwe fletsband als
beloning in het voorultzicht gesteld.
DaE liet hij zi-ch geen twee keer yer-
te11en" Onder het toeziend oog van 2000
Duitse milÍtairen versloegen de eilanders
de bezetters, wat i-emand deed opmerken:tose hèwe de hele wereld wónnen, maar
dut hèwe se ferloarentt,
Een week straftraining was de DuiLsers
hun deel.
Na de oorlog heeft Tiemon nauwelijks
meer gevoetbald. Toch bleef hij de sport
trouw, niet in de laatste plaats door
de activiteiten van zijn zoons.Rudolf
en Fransisco schopten het zelfs tot het
betaalde voetbal. Plakboeken vol heeft
Tlemon inmiddels van bei_den. Aan de
wand in de wor:nkamer hangen fotots en
andere herinneringen aan deze glorietijd,
die voor Rudolf wel veertien jaar heeft
geduurd.
Natuurlijk vindt hij her leuk dat zijn
zoons op dit niveau hebben gespeeld,
maar het professionel-e voeLbal heeft
ook zijn schaduwzijden, zowel op als
buiten het veld. Het resultaatvoetbal
heeft het spel minder atLractief ge*
maakt. ttTeugenwoarech is ur r,*eÍnech
technlek mear, a11es gaat rechtuut,
rechtan. Froeger had je mear respekt
f oar elkaar. Nou i-s ut : 1èg neertt .

Koos Molenaar
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LeerseizoeÍL Dames

De eerste kompetiÈieronde van het
damesteau van Geel l,lit is ten eH-nde

en een terugblik liikt mij oP zijn
plaats. In eerdere edities van deze
krant. was te lezen hoe het dames-
voetbal van de grond is gekonen. Ook
de wedstrijdverslagen van onze kon-
peLitie vormden een deel van de krant.
De eerste wedstrijd, thui.s Legen Rotte-
valle, bleek achteraf ook de meest
chaoLische van de kompetitie te zijn.
Ïn de eerste minuut, een doelpunt tegen
en een oogblessure van Els Brouwer,
die zich moedig voor haar tegenstander
wierp, maar dit moest bekopen met
enkele hechtingen boven haar oog. Dit
Íncident werd echter heel goed ver-
werkt en de eersLe overwinni-ng was een
feit, nadat de wedstrÍjd bijna ge-
staakt r.ras geweest, door onsportief
gedrag van de tegenstander en hun
leidster. Dat Rottevalle zeer on-
sportief speelde bleek ook in de loop
van dekompetitie. Elke ploeg waar
ze tegen speelden bleken noeilijk-
heden te zíjn voorgedaan. Tegen
Drachten 2 is er zelfs gevochten.
Laten we hopen dat ze de volgende keer
niet bij Geel-Wit ingedeeld worden.
De uitwedstrijd tegen Eastermar werd
ook gewonnen met 3-1, door goals van
Silvia Bróuwer en ChanLal Brouwer.
Daarna moesten we de eerste plaats in
de kompetitie verdedigen tegen Drach-
ten 2. Door harde wind mee in de eerste
helft kwamen hre voormet4-l, door af-
standschoten van Anja Brouwer en Gea
de Boer. Toch moesten we deze wedstrijd
verliezen door ongelukkige doelpunten
tegen, met 4-6.
ïn het verdere verloop van de kompeti-
tie bleek het kanpioenschap tussen
Drachten 2 en Geel lJit te gaan, daar
er na de verloren partij tegen
Drachten 2, a1le wedsLrijden door ons
werden geuonnen, maar helaas bleek
Drachten 2 ook r+,innen en bouwden zelfs
een beter doelsaldo op dan ons.
De laatste wedstrijd, uit bij Drachten
2 noest dus duidelijkheid brengen. Met
een bijna volledig team (líaya de
Kruijff was uitgeschakeld door de ziekte
van Phyfer) en een tienLal supporters
reden we zaterdagtrorgen richting
Drachten, waar we op kunstgras moesten
strijden- om nog een theoretische kans
op het kampioenschap Le houden.
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Het werd een zeer spannende wedstrijd
waar we twee keer op voorsprong kwamen
door twee countergoals van Chantal
Brouwer. Het jonge team van Drachten
2 kwam echter weer gelijk door goed
spe1. fn de laatste minuut kreeg op-
nieuw Chantal Brouwer kans om roet in
het eten van Drachten 2 te gooÍen,
maar ze kwam een teen lengte te kort
om te scoren. Drachten 2 werd dus
kampioen na een gelijk spel. Aanvoer-
ster Anja Brouwer gaf een bos bloemen
aan de aanvoerster van Drachten 2,
waar een bestuurslici en assistent van
Geel-Wit 2 voor gezorgd hadden.
Het leerseizoen voor het damesteam
draaide ult, op de strijd om het kam-
pioenschap en dan mag je concluderen
clat een pri-ma tweede plaats een zeer
goede prestatie 1s. Dat vond ook
Willem tr{estra die een vat bier, een
fles jus dtorange en enkele cola
beerenburgs weggaf,wat resulteerde
1n een leuk afsluitingsfeest in Dug
Out.
De grote supportersgroep dle onze
wedstrijden hebben gezien kunnen in
september opnieuw genieten van dames-
voetbal. Nieuwe leden hebben zich
alweer aangemeld. Dat betekend dat de
start van damesvoetbal op Ameland een
succes genoemd mag wcrden. Tot slot
wensen we Anneke Kiewiet, die ons
team enkele maanden gaat verlat.en
wegens een stage op het tropÍsche
Curac.ao, veel succes.

p,s. 0p heL zomerprogramma staan nog
enkele oefenwedstrijden tegen
RES, Amelandia en een toernooi
op Ameland georganiseerd door
l{eipman uÍt Groningen.

Johan Kiewiet.
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Jeugdcorner

Zatërdag 2[ maart moèsLen l,re tegen
BuJ.tenpost voetbaLlen.
Half eIf begonnen Lre te voetballen.
Buitenpost maakte a1s eerste eetï
doelpunt Í=0 voor ËuíÈenpost.
Bultenpost BÍng ueer 1n de aanval,
[ulaar ze leregen er gëen doeLpunt bij.
Soen g*ngee w$ ín de aanYal, uaar
ook t*ÍJ l<regen Ër Eeen doelpunt in.
ïoer kreeg BuÍeenprosE kleer een doen*
punÈ erbíJ, a-O veor tsuírenBo§t.
ïsen was lrcË'rLssE,, nB lcregen thee
en gíngen wscr voetballen"
'En in de tneede [,rc[fË lenarn er geen
doelpunÈ meer bÈJ.

D{rk Tieman.

Op zaterdag 4 apr:[]. moesten we Yoet-
bal-len tege& friese b'oys, fn de eerste
helft hebben $e geen doeLpunt gemaakt.
iulaar in de Èweede he}ft heeft Jan een
d6elpunt gemaakt"
Eft'een tijdJe later maakte Daniël nog
een doelpunt"
Het Stond Z-0'voor Geel WÉt.
Maar na een tíjdje naalete Leo weer
één. Het sLond 3-0 voor ons.
,Toen was de wedstrijd afgelopen.
'Wij'hadden gewonnen. EÍnde.

PieLer Kooiker"

Geel Wit 2e.
Zaterdag 18 april mossten wij uit
tegen -6ÈTr1ÉBe Eoys. Ïn de eerste
helft '!/as er één eígen doe}punt van
de Friese Boys. En daarna maakte
Dantë1 Brouwer een dqeXpurit,, toen
hadden ue rusL, heÉ stond 2*0.
En naar de rust maakEe zij er nog
twëe. En toer maalete Heru l'letz een
doelpunt. En de eindseand r+erd 3-?
vo§r 0as"
En naar het onkleden glngen we patat
eten.

Lea {van breukelen} Kíewied.
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