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NOG EYEN TERUG TqtrKEN

Ftret seizoen 199i-1992 is voor Geel Wit 1

a11ang weer een gesloten boek. t{einig
spectakel en geen promotie, valt er
eigenlijk r*e1 rrat terug te kijken?
Ook ik had de oude Geel l{it*kranr
numners nodig om de draad Heer op te
pakken" Ei-genlijk was het voor ons
een yreemde competitie. Vanaf het begin
hebben wij ons in de top 3 gemeld en
hoewel nooit kansloos, is er nooit een
moment geweest rdaarop je kon zeggen:
ja, nu zitten ze goed, nou gaan ze
voor de tltel. We hobbelden steeds
a1s goede 2e of 3e acht,er de wisselende
koppositÍe aan"
De start van Geel l{it was op zi-ch gmd,
eerste in de eerst.e periode maar op
doelsaldo geen titel. Door de yerloren
uitwedstrijd bj-j WZS (op zich geen
sehande) raakten \de een stapje achter*
op en dat hebben \{e ra de rvinterstop
eigenlijk nooit meer in kunnen halen.
En toen het kon, thui-s Ëegen I{ZS,
verloren we weer en waren ue uirge-
schakeld voor de titel. h/ZS werd ui.t*
eindelijk kamploen, terecht, omdat de
boerenkoolvoetballers van Harga hun
gram haalden op het e1fta1 van 1dillem
Spindelaar uit Trynwalden. Deze ploeg
was uiteindelijk nog wel in de na-
competitle maar slaagde er niet in
te promoveren via de beslissingswed*
strijd tegen de vinnaar yan de na-
competitie uit 48.
Nog even de ploegen nalopen; [egen
GAYC (degr.), DronrÍjp en Warga pakLen
we zoals het hoort 4 punten en Legen
frnsuqr en Tryuwalden 3 punten wat
zeker tegen laat.stgenoende goed was.
DTD hietd ons trdee keer gelijk, net
a1s de Walden maar tegËn beide ploegen
hadden wÉ meer punten Eoeeen pakken.
CAB en Terschall,ing t8g na.:nen allebei
rëvange in de Lweede coepetitiehetft
en ook dat'kost punE€n maar daarmee
verlies je de con'lpetilíe nieÈ, dat
1s ge'*o*n enogelij k. !{ee, we bleven
achter in de sErijd doordat Blaurohuis
oftÍr t.wee keer afdro<lgde en doordar
!/ZS oqs twee keer met J-ege handen l:i-*E
staan" En aJ-s je a1s el_f,tal er niet in
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slaagt om tegen dergelijke ploegen punten
ie pakken, dan kun je misschien wel leuk
meedraai.er en geregeld wi-nnen maar uit-
eindeJijk sta je dan met lege handen en
dar sronden we dus ook.
Statistiek is één kant van de zaak, een
andere kant van de zaak is hoe het
e1fta1 draait en hoe de spelers indivi-
dueel uit de verf komen.
Bij vlagen draaide het a1s een trein
maar helaas bleef het echt bij ttvlagen"

zoals een eerste helft bij CAB uit,
een tweede helft Trynwalden uit, een
eerste half uur Warga thuis enz.
En deze vlagen konden dan afgewisseld
worden met ,/rÉrselrjke inzinkingen o.a.
Eegen Blauwhuis en CAB thuis. Die
lnzinkingen waren voor trouwe supporter
l{erman Töben aanlej-ding om het gehele
e1fta1 een gele kaarE te geven. En
daar zit ook wel wat in. De trouwe
supporter verwacht terecht wat van
Geel ldit: een consLant speipeil zonder
rnzinkinqen aangevuld net gevleugelde
actÍes van Gerard Metz, AnCré de Jong,
Jan Brruwer en Fransisco )1etz.
En ais het met di.e as even nret lukt
dan moeten de waterdragers en aangevers
de eaak overnenien, I'laar iit seizoen
1ÍeL de as het te vaak afweten en kon
de rest dÍt niet voidoende ccr.penseren.
Afijn, genoeg zaken dÍe voor oe volgende
competitie rechtgezet moeten ;orden en
als dat l-ukt komt er ook wel 'Éeer meer
*spirlt irr de ploeg. Dat nieuwe se:,zoen
start overigens zcnder l{esse1 Br-ouwer
die na 15 jaar eersLe elftal- zrjn
gJ..orieuze loopbaan een treedje lager
yoortzet, zonder Gerard Metz en Paul-
van der Haring die in Leeuwarden en
Assen gaan Yoetballen en zonder de
lelders Jan de Jong en Jan Oud die met
Ceze werkzaamheden stoppen. Ook deze
lege plekken en vacatures moeten nog
ingevuld worden maar daarover in
augustusT'september neer.
De groet-jes voor clit seizoen

Henk Roemers

onderlinge
' Brandwaarborg Maatschappij
'AMELA ID' 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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geld en goede raad

van Heeckerenstraa.l 3'2, Nes-Am
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Als het om venel«eren, hypotheten en Íinaecictingen goot

T.Toben
W.l,tresse1pad 1 tel .29§

DE R.K. SPORTCLUB

GEEL WIT

Toen Geel Wit in 1970 onder de vleugels
van de almachti,ge KNVB kroop verllet
het een ander nest. Er werd definitief
afscheid genomen van de kerk. Geel Wit
veranderde van de Rooms-katholieke
Sportclub in een voeEbalvereniging.
Niks geen katholiek meer, dus. Die
verandering was begrijpelj-jk. Het zou
zelfs als discriminerend kunnen worden
opgevat om niel-katholÍeken te weigeren
bij de enige voetbalvereniging die
Nes en Buren rijk was en is.
Bij de oprrchting was dat we1 anders.
Vrijwel gelijktijdig zagen in Nes en
Buren voetbalclubs het levenslicht.
In Nes heÈ openbare NSC en in Buren
het katholieke Geel i{1t. Niet onbekend
zijn de verhalen van de pogingen on
katholieke voetballers van NSC over te
halen in Buren te komen voetballen.
0nlangs kwam het reglement van de
R.K. Sportclub Geel Wit boven waÈer
zoals dat is vastgesteld op de algemene
vergadering van 17 juli 1948. 0m U een
indruk te geven hoe dat katholieke
karakler van de vereniging er dan wel
uitzag volgen hier enlge algemene
bepalingen Yan toen:

ArtikeL l.
De-T'.f . $ortclub "Geel-Wit" is opgericht
te Buren de 9e Mel 1934 en is gevestlgd
op Ameland.
Artikel 2.
De club srelt zich ten doel om met be-
scherming en verzorging der Godsdien-
stig:Zedelijke belangen harer leden de
voetbalsport onder de Rooms-Katholieken
te beoefenen.
Artikel 3.
Ee;mEEacht dit doel te bereiken door:
a" het houden van sportoefeningen

onder hare leden.
b. de godsdienstig Zedelijke belangen

harer leden te beschermen en bevor-
deren, en yoorts:

c. door alle wettige middelen die aan
het doel beyorderlijk kunnen zijn

DRANKENHANDEL . I I
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ArLrkel 5.
fë-86=Sestaat uiE:
a. Leden
b. LedendonaEeurs
c. Ereleden
d. AspiranËleden.
Leden zijn, die als zodanig door het
bestuur zijn aangenomen. Zij moeten
Rooms-katholiek zijn en van goed
Godsdienstig en Zedel-i-jk gedrag.
Artiketr- 16.
ffiA;eni-ging wordt bijgestaan door een
geestelijke advíseur. De geestelijke
adviseur wordt op a1le vergaderingen uit-
genodigd en alle besluiten moeten hem

worden medegedeeld. Acht hij enig be-
sLuit in strljd met de Katholieke
begi-nselen of bel*trgen, dan heeft hÍj
het recht zich tegen de uiLvoering
daarvan te verzeLten.
Artikel 17.
Het besLuur en de geestelijke advi-
seur hebben het recht a1le cornnissie-
vergaderingen bÍj Le hlonen.
Artikel 19.
Een algemene ledenvergadering wordt
gehouden op verlangen Yan: (...)
4e de geestelijke advíseur.
Artikel 20.
Nímmer zal een algemene vergadering
mogen worden gehouden zonder bijzijn
van de geestelijke advÍseur, tenzÍj
hij van zíjn verhlndering heeft
kennis gegeven.
Art:Llce_1 24.
Minstens eens per maand wordt een
besLuursvergadering gehouden. Tevens
wordt een bestuursvergaderlng belegd
op voorstel van de voorzitter, of de
meerderheid van het bestuur of van de
geestelijke adviseur.
Artikel 25.
Een bestuursvergadering mag slechts
doorgaan wanneer 3 bestuursleden en de
adviseur tegenuoordig zijn, tenzij
laaLstgenoemde kenais geeft van zijn
afwezigheid.
Artikel 35.
Geen wedstrijden worden gespeeld op
Zondagen en verpllchte Feestdagen
voor 12 uur voormiddag. À1le spel is
verboden op 1e Kerstdag, 1e Paasdag,
1e Pinksterdag, Al\erheiligen en de
laatsLe 3 dagen van de goede week.

InLeressant is ook artikel 36:
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De kleuren van de vereniging zi-jn
Geel Wlt welke kleur:en worden aange-
troffer, in de vlaggen ,re1ke het speel-
veld bij wedstrijden afbakenen.
De kleding der vereniging is:
shirt: gee1, broek i zwarL met vitte
bies, kousen: z\tart met geelwi-tte
rand.
Ieder lid zorgde dat hij in zijn kle-
ding op het veld .roldoet aan de eisen
der welvoegelljkheid.

BESTUT.IRLUK

Competitie 1992-1993.

Voor het nÍeuwe seizoen heeft Geel
I{it ingeschreven met 4 seniorenteetms,
14, lC, 2D (zeventallen), 2E (zeven-
ta11en, 1 dames en 2 meisjespupillen-
teams (zeventallen) ingeschreven. 0f
ze ook a1lemaal 1n de wei zullen
komen hangÈ mede af van u. Voor nog
niet a1le Èeams zijn nanelijk leiders
gevonden en zonder de steun van vo1-
uassenen begint de jeugd niets. I{ie
zich geroepen voelt melde zich.
Dat geldt zeker ook voor de meisjes-
leams. Een handtekeningenacti-e op de
Kard. de Jongschool heeft 23 voet-
balsters in spe opgeleverd, Traj_ners
hebben ze al, maar ze kunnen we1 wat
meer begeleÍding gebruiken.
De meisjes spelen in een klasse van
11-14-jarigen. Er is ook een cate-
gori"e 8-10-jarigen, maar daarvoor is
te wel-nig aanmelding. De jongste
meisjes kunnen eventueel ook bij de
jongens meedoen.

Aanvang nieuw seizr:en.

Het seizoen 1992-'93 start 1n het
weekeinde van 5 en 6 september.
fn verband met de Amelander herfst-
vakantie rvorden wedstrijden voor-
ultgespeeld op 29 en 30 augustus.
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0u oe vrij dag na Hemelvaart 'is het

ÏÏeËtnàra i'Io"ionel-e j eugdtoernooi

;Ë;;;;;;. Het j-s lceër een grandioos

iouiuugo" dag geio'orrien' Prima weer'

;;";ï;r'nË u"'"rà'i't" één mj-n of

meer ernstie onËeI;[j"' Veel-vrijwÍ1-
ï;;;'; hebbÉn zich ingezet cm oe

;;ilhonderri jonge voetballers tegen

rJe ba1 te kunnen laten Lrappen ' Het

zou lÈ ver gaan om alle namen te noemen'

maar riie u'n "un"Lg 
niet onvermeld

ïïl:r**: Jan van 0s' liet aantal uren

dat híi in dc organrsatie heeft gesto-

f.Ën Pu=a. niet binnen een weeK'

liet was janrmer dat onze naamgenoten

van Geel ÍoJit uii iaarlem niet.konden

komen" Trad:-tiàà*i'o'* was wel Helios

i:rt Deventer vai de Partij ' Andere

clubs l{aren n*li trr hozenburg ult de

ge irj knamige , Plaatsen '
Experímentt"r 'uà" 

het laten.spelen van

l)'s en E's in àen competitie' Aan-

vankej-Íjit *oc,nlé" de Eis twee.spelers

meer inzetten ' *aar a1 gauw bleek dat

trn "uut*acht 
daarmee te groot zou

worden.
Desal-nietteinin een geslaagd toernooi

met verdienstelijke resultaten voor

de organiserende vereniging'--
;-i;;ï;;;;' l' Geel ldit' 2' Hellos'
3. Emst 

"

[-i""iàtunt 1' Ernst' 2' Geelwit'
3. Rozenburg, 4" Emst'
D/Ë-PuPillen: l' Geet W1t ?1'' 2' Geel

t'lit 81, 3. Emsi Dl' 4' Geel \rlit E2'

5. Emst 81, 6 " EmsE D2 '

Sipríaan de Jong is uitgenodigd voor

;;';;;;;.amde Ràei okamPioenschaPPen

ïr""Fi;í..d ' oP art kamPÍoenschaP

,*.0*n de spelers geselecteerd voor

à"- "in*uolettier^redst 
ríj den waaruj-t

;; r;i;.- sel'ecties voor het seizoen

WqZl% vcrden samengesLel-d' Die wed-

;;;;:,1*r, ,ot't*n eind ausustus begin

se P i,cnLrel tj,eitouden '
óo- f :uri;. ircef t Sipriaan meegedaan in
Harkeu:a. i{ij speelàe op zijn favoriete
*ioft i" de achterhoede en dat is hem

goed afgegaaÍi. t'lu maar hopen dat hij
l-,ordt gesel-ecteerd "
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De Oude School
aan de Rixi v. Doniaweg - Nes
(voorheen Natuurmuseum)

PASFOTO'S
DIREKT KLAAR

0efenprogramma.

Geel idit oefent 11 juli tegen eerste-
divisieclub FC Zwolle. Dit is de
nieuwe vereniging van Ben Hendriks,
die in zijn functie a1s trai-ner van
Erunen tvee Jaar geleden net zijn ploeg
een bezoek aan Ameland bracht en toen
onder de indruk was van de hier gebo-
den faciliteiten.
Het duel begi-nt ts avonds om zeven uur.
Waarschijnlijk wordt een voorwedstrijd
gespeeld tussen de F-pupillen van
Amelandia en Geel- Wit.
Zaterdag B augustus is de eerste wed-
strijd om de Al'Íe1and beker. Geel Wit
speelt eerst thuis. Een r.,eek later is
de return in Hoilum. Beide duels be-
ginnen om zeven uur.
Zaterdag 22 augustus speelt Geel Wit
de eerste ronde van de KNVB-districts-
beker, waarschijnlijk thuis. De tegen-
stander is nog onbekend. Mocht Geel
Wlt verder bekeren dan sÈaat de week
erop de tweede ronde op het progrerrnma.
ïndien Geel Wit wordt uitgeschakeld
speelt het zaterdag 29 augustus
vriendschappelijk tegen ASV r57 uit
Aadorp. Deze ploeg uit het Twentse
land komt met het eerste, tweede en
de A?s naar Ameland. Geel lrIit 1 , 2 en
3 zíjn de tegensÈanders. Mocht het
eerste bekerverplichtingen hebben dan
komt ook het vlerde in actie.
Het tweede elftal speelt vrljdag 21
augustus om zeven uur tegen WV uit
Winschoten.
Zaterdag 29 augusÈus begint de compe-
titie met vooruit !e spelen wed-
strijden voor de jeugd. Zondag 6 sep-
tember gaan ook de senioren van start.

Geel Wir in 4C.

Geel LIit is het seizoen Lgg2-Lgg3
ingedeeld in de vierde klasse. Omdat
hierin veel ni.euwe gezichten zitten
volgt hier een korte presentaÈie van
deze verenigingen:

ntf

Lk<lensËr-a

naam (plaars)

Bakkeveen
Bergum
Dokkun
GOl,CIS (Norg)
Houtigehage
SVI"ÍH (Niebert)
Tolbert
Trynwà1den
Idilper Boys
Zuidhorn

opg. clubkleuren

1929 blauw-wit
i931 nit-zwart
1926 groen-wi"t
7945 geel-zwart
L929 rood-gee1-zuarlu
1933 rvit-zrvart
1946 blauw-wit
lq27 rood-zwarË
1941 rood-zwart
1929 groen-wit

2

Restaurant
Viaol"

NU met geullig overdekt toras
aon de Strondweg te Buren.

I SPECIALITEIT:
Pannekoeken vele soorten

app. ouD
Stmndweg Buren, tel. 2057
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4{Pel-4.e.q,

ldellicht ten overvloede wljst het be-
stuur van Geel l{it er nog maar eens op
dai spelers die wensen te stoppen hun
besluir- kenbaar maken bij de secre-
taris. Nog maar a1 te vaak wordt aan-
genomen dat die we1 weet wat een ieder
het volgend seizoen gaat doen. Dat is
dus nlet zo.
Afmelden moet, liefst schriftelijk
de secret.aris.
Gebeurt dat niet dan betekent dat
betrokken speler een contributie-
rekenï-ng voor het nieuwe seizoen
krijgt gepresenteerd. l,liet vergeten
moet worden dat voor ieder geregi-
slreerd lid afdracht aan de KNVB en
de FVB moet worden betaald. Vanzelf-
sprekend is het van belang om te
weten wie het komend seizoen voetballen,
in v*rband met het samenstellen van
de e1f tal1en.
Oorc spetrers die st.oppen met voetballen
maar nog wel l-id wi1len blijven dienen
dat kenbaat: te maken.
Daarnaasl gebeurt het maar al te vaak
dat adreswijzigingen niet worden door-
gegeïen" {Jok daarvoor kan men terecht
bij ttre secretarís: Koos Molenaar,
Fabr':-*kspad i6, Buren, tel . 2740.

T0T0/À!IïT0 stopt "-

In de voetbalbijiage van 1971 viel
een klaagzanB ïan de LVV Friesland
waar te nemen. Doordat Geel Wit en
Àmelandia door de KNVB waren ge-
accepteerd mochten ze onder eigen
naam mee doen aan de tot.o.
Nu, 2L jaar later,stopt Geel lCit
daarmee" De wekelijkse opbrengst
was namelijk zo laag dat het de
moej-te niet. meer locnde er nog langer
tíjd in te steken. À1leen de abonnee-
l-r:tto blijft doorgaan.
BiJ deze hedankt Geel Wit iedereen
die in de ;i.fgelopen 21 jaar bij de
club ï-oi-*,/l-ottc heeft gespeeld en er
voor^ ï:;::*ft gezorgd dat de formuli_eren
altijd op ai,.jd werden bezorgd, op-
gehaalC erl verrArerk[. Zij hebben de
ciuï;kas Éeil grote dienst bewezen.
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Vi-erde klasse A KNVB

1. i,íZS

2. Trynwà1den
3. Geel Wit
4. CAB

5. DTD

6 " De Wà1den
7. SC Terschelling 'Bq
8. Blauwhuis
9. Warga

10. frnsum
11. Dronr:.jP
12. GAVC

NacompeEitie 44 KNVB

i. Trynwàlden
2. DTD

3. Terschelling '89

Reserve hoofdklasse FVB

i. SC Joure 2

2. Harkema 0Peinde 2

3. Geel Wít 2

4. Cambuur/Leeuwarden 3

5. DTD 2

6. Friesland 2

/" 5V lrl-so Z

8. 0lyphia 2

9, Zwaagwesteinde 2

10. Íleerenveen 3

11 " Drachten 3

12" MKV '29 2

i. DTD 2

2. Geel Wít 2

3. Cambuur/Leeuwarden I

Reserve tweede klasse I

1 " B]ack Boys
2. LSC 1890 4
3. CAB 2

4. iJronrij p 2

5 " Tryn,*à"l-den 2

6. !'riesland 3

7. Sint ,'tnnaParochie 2

B. Geel Uit 3
9. Drachten 4

10. Rood Geel 3

EII\IDSTANDEN

22-37
22-27
22-26
2L-24
2t-24
22-22
22-21
22-21
22-27
22-19
22-L5
22-LT

22-34
22-33
22-3t
22-27
22-24
22-23
22-2L
22-2L
22-79
22-18
22- 8
22- 5

FVB

L8-26
L8-24
18-21
18-20
18-20
18-17
18-16
18-14
18-13
18- 9

10-20
10-L2
10-10
10- 8
10- 6
10- 4

Vierde klasse D FVB

1. Geel Uit 4
2. St. Jacob 2

3. Canbuur/Leeursarden
4. LAC Frisia 7

5. Sparta '59 5

6. St. AnnaParochie 4

Dames derde klasse G

1, Drachten 2

2. Geel l,/it
3. Easterrnar
4. Rottevalle
5. Anjum
6. Suawoude

Junioren B groeP 2

1. osr '78
2. l,tKv r 29
3. VroD
4. Jistrum
5. Geel l,lit
6. Dokkum

FVB

1

l
a

)
)

10-19
10-17
10- 8
10- 7

10- 6
10- 3

2-3
2-2
2-1

Nacompetitie reserve hoofdklasse FVB

Junioren C derde klasse B

1. Dokkun
2. Ternaard
3. de hràlden
4. Geel l,/it
5. Be Quick D3

6. Suawoude

Pupillen D klas 450

1. Friesland
2. IdWS

3. Beetgun
4. Ouwe Syl
5. SC Berlikun
6. Geel líit

Pupillen El klas 506

1. HardegarijP
2. Harkemase BoYs
3. Broekster Boys
4. Be Quick D

5. Geel i{it
6. Drogehan

Pupillen E2 klas 551

4-5
4-4
4-3

10-17
1S-16
10- 9
9-8

10- 5
9-3

10-19
10-i5
10-10
10-10
10- 4
10- 2

10-19
10-14
Lí}-L2
10-11
10- 3
10- 1

1G-17
10-15
10-12
1&-10
lG- 4
t0- 2
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Pupillen E2 klas 551

i. BCV 2

2. Bergum 2
3. Buitenpost 3
4. Zwaagwestei-nde 2

5. Geel WiÈ 2

6. Friese Boys 2

10-19
70-12
10-11
rn-1n
10- B

10- 0

2É6 04r
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COMPETITIEVERLOOP

Het had zo mooi kunnen zijn. Lange
tijd had zowel het eerste als het
tweede uitzi-cht op proootie. Maar he-
laas, het resultaat mag bekend zijn.
Geelwitters blÍjken niet over de
finishing touch te beschikken.Bij
het eerste werd dat in het verlooP
van het seizoen duidelijk. Halvenvege
kwam de gebruikelijke terugval. De

opleving daarna mocht niet neer baten.
Eàn derde plaat.s was Geel hlitrs deel
en daarmee werd deelneming aan de na-
competitie misgelopen. Bij het ter
perse gaÍrn yan dit clubblad r+as de
nieuwe indeling nog niet bekend, maar
de competltieleider heeft al laten
doorschemeren daË Geel I'/it mag

rekenen op een hernieur+de kennis-
making met de vierde klasse C (met
Groninger en Drentse clubs en mis-
schien ook Dokkum).
Het tweede deed wel mee aan de na-
competitie na vrijr+e1 het gehele
seizoen uitzicht te hebben gehad op

het kampioenschaP, dan toch wel in
ieder geval rechtsÈreekse promotie.
Geel l{it kwam twee punLen tekort en
werd gedwongen Lot deelneming aan het
competitieverlengstuk. Daarin noest
het de eer laten aan DID 2, dat' in de

normale conPetit.ie zeven (!) punten
achter Geel LIit eindÍgde.
Het derde elftal herstelde zich prima
van een desasLreuse sLart, Na de
líinterstop bleef de plcieg lange tijd
ongeslagen waardoor degradatie werd
voorkomen. Dit team zorgde voor een
uniek feit door i-n een seizoen twee
tpapierenr uitslagen Le boeken, dat
wil zeggen dau er niet werd gespeeld
en er toch een uitslag in de boeken
kwan.
Ook het vi.erde gaat de geschied-
schriften in . lIeL behaalde kampioen-
schappen in zowel de na- als de voor-
jaarsreeks en promoveert hierdoor naar
de derde klasse. In de najaarsreeks
werd zelfs zonder puntverlies afge-
sloten. Net als het vierde speelde de
jeugd twee competities. Door het
tussentijdse vertrek vaa een flink
aantal (eoede) spelers speelde Geel
l,Jit na de winterstop een heel andere
ro1 dan voor deze pauze.

Sehrn w€eB
t4ers?rtl{,\--l/
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in de herfst van i991 eindigden de Brs,
D'S en E2 in de middenmoot, de Cts
werden met overmacht kampioen en E1
behaalde zelfs ongeslagen de tite1.
Hoe anders zou het een paar maanden
later gaan. Het. D-elfta1 werd terug-
gedrongen naar een half veld waar het.
a1s zevental onderaan eindi-gde. Met
de andere teams ging het a1 ni-et veel
beter, B, E1 en E2 werden voorlaatste
en de C's bereikten de vierde sÈek.
Na de winÈerstop had Geel l{it nog een
paard waarop kon worden gewed: het
damesteam. Na een inÈensieve yoorbe-
reiding vorig jaar konden de start-
hekken worden geopend en ontspon zich
een interessant schouwspel. De training
had zijn vruchten afgeworpen want de
dames eindigden verdienstelijk tweede
achter Drachten 2.
De dames hebben inmiddels nog een
balletje aan het rollen gebracht. Voor
het nieuwe seizoen zi.jn namelljk twee
meisjes-zeventallen ingeschreven. Daar-
oyer leest U elders in dit clubblad
meer.
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TRIBUNE GEEL WIT KOMT ER

Nu zo ongeveer de laaLste hobbels
vóór de bouw van een zittribune op

het GW veld genomen zUn, is het tijd
geworden om ook even stil te staan
blj de bouwtechnische- en financiö-
le kant van de zaak. Daartoe zijn

inmiddels zowel een bouwcommissie

a1s ook een sponsorcommissie in 't
leven geroepen, die beide op de be-

kende, enthousiaste'fGeell{it wijze"
gaan proberen, om de tribune letter
1i;'k en figuurlijk van de grond te
ti1len.
Het is daarom fijn om te vermelden

dat de bouw van de tribune geheel

door vrijwilligers gaat gebeuren

o. 1. v. de bouucommissie.

A1s alles meezit hopen wij dat de

openíng van de tribune vóór de star
van de nieuwe competitie kan plaats.
vinden.

0ndanks het feit dat er hier
en daar enkele kritische geluiden
over het hoe en waarom te horen

hraren, rekenen wi,j er op, dat dit
initiatief door iedereen van harte
wordt ondersteund. Juist voor de

trouwe aanhang van Geel Wit, die
vaak regen en r+ind langs het veld
moest trotseren, moet deze tribune
een welkome en goede beschutting
geven tegen de weergoden.

De sponsorcommissie gaat een aantal
aktiviteiten ontpooien met als
doel enige extra geldmiddelen te
verkrljgen, mede ten behoeve van de

financiëring van de tribune.
Wij noemen hi-erbij a1 vast
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CENEE§ - INN]SCH REST]TIIRÀ}fI

AZ lE"
cie verkoop van vaste trlbune
plaatsen.

benadering bedrijf sler.en voor o. a .

het plaatsen van reclame borden.
diverse skties, zolas de aktle
"Draag uw steentj" bU".

hrij komen hier binnenkortuitgebreld
op terug d.m.v. een huis-aan-huis
info. Wat de seizoenkaarten betreft
kunnen wij vast melden, dat iedereen
straks de gelegenheid wordt geboden

om in te schrijven voor een vaste
zitplaats, a11es onder het motto:
" Wj.e hel eerst komt, zit het best " I

Reageert U dus a.u.b. sne1, zodra de

inschrljving van start gaat. De kosten
voor een zitplaats op de tribune zijn
a1s volgt vasLgesteld:

- vaste plaats voor 5 ,-iaar: f 200, _

- vaste plaats voor 1 jaar: Í 50,_
A1s Li dus straks een -5-jaarskaart of
een .laarkaart koopt, bent LI dus altijd
verzekerd van een vaste plaats. !

De Sponsorcommissie.
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Promotie naar de reserve 3e klasse KNVI
Dat was de doelstelling aan het begin
van het seizoen, niet meer en niet min-
der.
Het moest ook kunnen, van ele 12 elf.-
tallen prornoveert er een kwart; de
eersLe 2 van de eÍndranglijst recht-
streeks en een derde vÍa de naco&pe-
titi e .

lde waren dan we1 net naar cie reserve
hoofdklasse FVB gepromoveerd, maar het
moest kunnen . met een beetje ge-
luk.
Temeer daar we RES 2, een middenmoter
in de reserve 3e klasse KNVB, in een
oefenwedstrijd al eens met 4-1 hadden
verslagen. l{e waren en zijn dus ook
helemaal niet bang yoor de reserve 3e
klasse

llet seizoen begon goed voor Gi{ 2. Be-
houdens één misser uiE tegen Zwaag-
west.einde 2, waar een 6-1 nederlaag
misschien nj-et toevallig na de Bure*
kermis werd geleden, werden er goede
resultaten behaald met aIs uitschieter
een 9-2 overwinning Ehuls Èegen 0lyphia
)
Tot aan december stonden we met 13 uit
9 dan ook rnede bovenaan.
Toen sloeg het blessurel-eed bij zowel
GW 1 a1s Gt{ 2 toe en brak yoor ons een
slechte periode aan" Twee nederlagen
op rij en een gelijk spel wierpen ons
meteen Lerug naar aen, door een minder
gespeelde wedstrijd enigszins verLe-
kende maar toch, achtste stek.
De laatste wed.strijd voor de winterstop
uit tegen Friso 2, bracht echter weer
een ommekeer. 0p mirakuleuze wíjze
werd een 3*0 achterstand, opgeJ_open met
11 spelers, door 10 man omgebogen in
een 3-4 overwinnÍng.

Voor de wintersrop waren de krachrs-
verschillen gering. De eersLe g elf-
ta11en iagen in punten zeer dj-cirt bÍj
elkaar" Slechts tie beide degradanten,
st.onden yoor de wintersLop aJ- vrijwel
Vast "
Na de winterstop echter, begon eendrietai e1fta11en, Harkema Opeinde 2,
Joure 2 eru GW 2, zich 1os te maken van
de rest, terwi-j1 enkele toppers rran
voor de winterstop (Zrvaagwesteinde 2
en Frisc 2) er nu hel-emaal niets meer
van bakten,
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Cw 2 begon de 2e kompetitiehelft met
l-, oye::winningeri cp rij . Pas in de top-
per thuis tegen Harkena Opeinde 2
werd een punt ingeleverd. Het veld-
overwicht was er wel, maar llarkema
speelde Cefensief goed en gaf weinlg
kansen weg met een voor het publiek
saaie 0*0 a1s gevolg.
ïor aan de voorl-aalste wedstrijd was
de kompetitie ba','enin ongemeen spannend.
'Ioen echler ver-spaelden we onze kansen
op hel kampioenschap geheel en op
direkte promotle praktisch, door een
dramatische thuis*nederlaag tegen het
reeds lang ger:iegradeerde MKV 2, een
Leam dat tot dan toe nota bene in de
hele kompetitre slechts 3 punten had
vergaard. De nederlaag was echEer
terecht, wij creeerden te weinlg kan-
ser, zíJ beperkten zi-ch tot verdedigen,
maar benutten hun enige 2 kansen goed,
r-2.
Jr:ure 2 liet na de winterstop geen
steekje meer vallen (20 uit 10) en
werC de terechte kampioen.
Ook Harkema 2 iiet in de laatste wed-
strijd de direkte promotie niet meer
glippen en dus *-erden we verwezen naar
de nacompetitle,
Leze we.r'd aangegaan rnet Cambuur/
Leeurvar-den I en DTD 2. Afgaand op de
eindstand van de regul.lere kompetitie,
startten wi3 .r1s fayoriet en maakten
dat in de eerste wedstrijd ult tegen
Cambuur/L'wij. 3 nok waar, O-2.
Maar daarop volgden een ronduit slechte
weristr:i.1d thuis tegen DTD 2 (0-1) en
een matige uit tegen dezelfde ploeg
(l-1)" Eén punt dus slechts tegen DTD
2, een ploeg die in de gewone compe-
titje nog 2x werd verslagen.
Maar nög zouden we a11es in eigen hand
gehr:urlen hebben als de laatste wed-
strrjd thuis tegen Cambuur/Lrwd. 3 werd
gewonrlen 

"

Iedereen was zich daaryan terdege be-
wust en net name in de eerste helft
werd er dan ook prima gevoetbald, met
slechts een manco; scoren.
AlCus bleef het 0-0 en toen restte ons
nag één ( rr:, ) se ) hoop : b j_j een gelij k
spel in de laarste weristrijd tussen
orrze mederilngers zoucien we gedrieön
ge.li.jk erndigen en opni-eu.w een halve
nacornpetitie spelen.

-FA, AETZ*
EfiHéP, MEINDEf,LS!^íEG 6 BAREN 'I€;LI 2OIà

bn-e Wrrre PAlPg"

5T6AK+{OUSF.

6rH
h

NES
Torenhoogte

5

hote L öe lonq
bondshotel

,,het wÀp€lt vàt't Àme[Ànr)"

n€s Àm€lÀnö t€l€rootr oi!9t-20ró

e S ÍÉ,t:2o71

Y6or €l u,^r te bo,rrrea an tc vcrtor.rrrren
obJectan staen urii uoor u kloar.

fritELpNb
tal' 2219,

l{alwERb
1472

| _!WE u§qyo€R

-/B -

\t\

DoE H.EÍ ZË.LF ZAAK



ghdËËal
tes - Arnoland 05191-2d76

.,àÈrRq,:- ll
/on-cn Grwt&re**z

lr[lerienweg , Í Í=
ffiËöiïàr' ,6-0:

NEDERI,T§DS UIDDEUSET§DSBÀIG
rekening oourant d,eprltore
§pothekea epas,mehaaiagen
flnanclerÍngea p6rsr lenl.ngpn

Íssrat*t7r€te.Y;rcrc,r?tru;srce
bnrg.ralil,astr 2 9t6, zt l{es-Àneland

tel: 051,91-22

BOUWBEDRTI

Fabriekspad 20
9164 I(R BUREN.AMELAND
rel.: OSl9l - 2{89
werkplaaB: BALLUM-ÀMEIJIND

tlï,Rïrïi*

PE.ApgtA441r1

otrrrrEG 5 t€s.Ar
2tot

We rekenden er niet op, maar hielden
er paracioxaal toch rekening mee door
woensdag gewoon te gaan trainen.
En na de training bellen met Leeuwarden
vanv/aar de droge mededeling: ,2-3
voor DTD! het laatste restje hoop deed
verYagen.
DTD 2 promoveerE a1-s ordinaine midden-
mot.er van de reguliere konrpet.itie met
24 punten en een doelsaldo van *1,
terwijl GW 2 met 31 behaalde punren
en een doelsaldo van + 22 volgend jaar
gewoon weer Ín de res. Hoofdklasse
FVB speelt. Maar dat is inherent aan
een nacompetitie, vie op het laaLst
de beste 'rorm heeft pronoveert.

Toch is het voor Gt{ 2 een goed seizoen
geweest. Na de promotÍe van afgelopenjaar is nu weer het gehele seizoen
bovenin meegestreden op basis van een
goede teamgeest.
Maar al met a1 is de aan het begin van
het seizoen gestelde doelstelling niet
gehaald en wat er in zulke gevalien
dÍenL te gebeuren weet een ieder die
we1 eens naar Studio sport kijkt:
trainer wegdoen en een nieuwe halen.

EN HUILT UIT

De promolie is misgelopen, de teleur-
stelling i-s groot en om ons geooed
weer r+at lucht te geven werd besloten
tot een gezamenlijke uithuilavond in
de kantine zaterdagavond 6 juni j.1.
Hoe groot de behoefte hieraan was
Lrleek toen ik ki+art voor negen bij de
kantine aankv*am en er a1 een grote
groep stond te wachten Èot de deuren
opengingen. Wisten zÍ-j veel dat Janco
de s.leut.el onder de conta;i.ner had ver-
stopt. Het resultaat van mijn poging
om koffie te zetten kon *reer eens geen
goedkeuring wegdragen van Jaap (,kóud
slootwater'). De afspraak van het
technische duo om onze menÍngsverschil-
1en i"ntern op t.e lossen en niet voor
de groep uit te spreken werd weer eens
met voeten getreden"
Voor de groep wekte het dan ook geen
verbazing dat de technÍsch direkteur
ztn trainer na de misgelopen promotie
met onni-iddel-i"jke ingang heeft ont-
slagen.
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ïD: 'Het rvas gewoon een onhoudbare
siLuatier"

Trainer; tHij zochL gewoon naar een
reden om mij te pakken I 

.
Door de koffie zet-perikelen zaten
Í/e 0m kwart over ncgen nög niet aan
het bier, net toen kantinebaas lCi1ly
Molenaar even langsklvam om te kijken
of we ons wel vermaakÈen.
Hí-j moet we1 een heel verkeerde in-
Cruk van ons hebben gekregen" Hoe
moeizaam het met de koffie verliep,
zo gesmeerd verliep de avond vanaf het
moment daÈ Paul"Íe achter de tap plaats-
nam" PatrÍck werd als strepenzetter
aangeweuen, maar het bierverbruik
bl-eek a1 gauw adruinistratief niet
meer bij te houden. Er werd besloten
per ftrst af te rekenen" De dag erna
werd het volgende briefje aangetrof-
fen:
eW 2, 1$ fust. = 300 bler = f 4500,=
: 20 = f 25,= p.p. Klopt precies!
Een groot deel van de avond werd
gevuld meÈ transfergeruchten. Van
verschillende kanten schijnt er aan
onze spelers te worden getrokken en
een leegloop dreigt te ontstaan. Een
vijf,tal- spelers maakte gewag van
serieuze belangstelling van de hoofd-
nracht van GW, terwijl het 3e cok aan
een van onze spelers schijnt te trek-
ken. De 'ID kon kieeen tussen GW 1

en Feyenoord, fiiaar blijft GW 2 trouw"
Enkel voor de pas ontslagen Lrainer
heeft zich nog geen club gemeld.

Na enen 'aerd het tJ-j d om de boel op
te ruimen en enkele mínder getralnden
keerden nu liuiswaart.s.
Voor de goed getraÍnden begon nu de
race tegen de klom van half tvee en
deze l-everde éën lieht gewonde en
éën ontwrichte fiets op. Viel we1 mee
dus.
Bij Dug Out aangekoruen bleek iedereen
uitgetruiJ-d en er kan dus volgend
seízoen met- frisse moed opnieuw wor-
den begernrien 
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