
:GEEL:
:wlT:Ei:=:=-

w$

'92
'93



: GTE[::
WIT:

NIEUWS

1992
1 993

V.V. GEEL. WÏT
Opgericht rei 1934
TerÍ€in: Noordwel tussen Nes eo Buren
Tel:2537
Rek. nr.: 13.61.90.618 RABO Nes

=========-==:===:=:===-=::

Beehrur:
vootziÍer:
srcreteris:
penningrcter:
wedstr.secr.:
tid:
lid:
lid:

D. Kmiker
K. Moleoaer
F. tcr Schuro
l. loDeo
J. van Os
J.r#. Brouwer
M.J. Brouwer

telz 2156124&
telz ?il4O
rsl: 2254
tel: 2988
tel: 2191
lcll: ?.D0
tel: 2368

Mdeu/eÍters GEEL WIT NIETM§ :

Geppy Veltman
Willy Kooiker
Fnns Hulsóos
Meinte B@lhuis
Jen Epping
Koqs Molenur lYzn
Hoak Roms
Bca de Kntijtr
Rndy Blem
Dolf Kicodrr

Idl Kicrvid
G€,r8p Molcoeer
Benno Form
Pets Form
Wsl Brou*rr
Koos Molcorr Tzo
lYill€m Bcijrd
Fraas Kiewiod
Nico orrd
JoeEph Brcu*tr
I-uc vra Tiggelen

g V.V. GEEL WIT
ne3

seizoen: 1992

numrtcr: 3

- burcn ameland

- 1993

IN DIT NUMMER:

Geen stennis om Dennis.

Tribune kreeg naam

Even over Drie

De vreemde 1etters.....

Werkschema Gt{ nieuws. . .

S tanden

Meisjes houden ook van
voetbal. .

Terug spelen op keeper.
Voorj aarsreeksen
Afgelastingen

Promotie/Degradatie
regeling 92-93

fnfolijn/aanyang comp-
93-94 en FairpIaykl. . .

Anelander scheids-
rechters

.bLz 2

b]-z 4

bLz 5

b]z 6

blz 7

blz 8/9

bLz 10

bLz L2

blz 13

blz 14

blz 15

Eerst wedstrijd meisjes-
team. /sponsorloop/rui1-
beurs ...b12 L6



GEEN STENNIS OM DENMS

Als je de sportpers, en met name het
aan voetbal gewijde deel daarvan vo1gt,
kan heE niet anders of het moet ie op-
vallen dat de meesLe aandacht uitgaat
naar personen die bijna conti-nu voor
Èrammelant zorgen: Romario, Gullit, Van
Basten om er maar eens 3 te noemen.

Je kunt er alle begrlp voor opbrengen
dat commerciele moLieven de redacties
dwingen paginats of tv-rubrieken te
vu11en met geklaag, gekanker, roddel
en verdachtmaking: het publiek vreet
het en daar heb je maar rekening mee

Le houden als je je winkel in stand
rvilt houden.

De indruk bestaat en wordt herhaaldelijk
versterkt dat bepaalde spelers trao-
melant met Lrainers en/of besËuren no-
itig hebben om tot topprestaties Le
komen. Het optreden van Romario in de
Europacupwedstrijd PSV - AEK Athene,
dat uit voetbaltechnisch oogpunt een
uniek hoogtepunt was, is daarYan een
goed voorbeeld. l.iaE daË betreft is
Romario met a1 zijn grillen en frat-
sen een voetbalprof die het grote pub-
liek in a1le opzichten op zÍjn wenken
bedÍent.

Je hoeft hieraan niet zo verschrik-
kelijk zwaar te ti11en, want uiteinde-
lijk is het hele voetbal maar een spel-
1etje. Maar het beroerde is dat de top-
voetballers in de hoogste regionen vaak
slaafs worden nagevolgd door hun minder
getalenteerde collegats in het amateur-
voetbal en bij de jeugd. fn e1k e1fta1
zitten we1 een paar figuren die bij elke
scheidsrechterlijke beslissing die niet
in hun straatje is luidkeels protest.eren
of door grove overtredingen hun frustra-
tie afreageren. En wat er niet a11emaa1
afgekonkeld wordt met teamgenoten, be-
stuursleden, sportjournalisten en e1f-
talleiders om een basisplaats te ver-
rirerven, een medespeler uit heË elftal
te werer of een trainer beentje te
lichten, daarover zijn lijvige boek-
werken te vu11en.

Is dan heL hele voetbal verziekt? fs
er geen enkel lichtpunt in dit opzicht?
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Ja zeker, bij Ajax loopt een centrum-
spits, ene Dennis BergkamP, van wie
nooit een onvertogen woord, een be-
ledigend gebaar, een negatÍeve uit-
lating tegenover de pers, zelfs geen
stevige overtreding kan worden ge-
me1d. Een doetje is hij toch zeker
nieE, want hij wordL door a1le de-
fensies van naÈionale en internatio-
nale topclubs gevreesd om zijn snel-
heid en zijn verrassende acties. Hii
zieE eruit a1s een treurige aankomende
boekhouder en a1s het gebruik was om

in heE voetbal met een hoed oP te
spelen dan zou hij hem per wedstrijd
verschillende malen voor de scheÍds-
rechÈer, een medespeler, een tegen-
stander of het publiek afzetten. A1le
theorieën dat je je in de toPsPort
niet kan handhaven zonder een keiharde
mentaliteit, ellebogenwerk en het be-
spelen van de pers logenstraft hij aan
de lopende band en zelfs lijkt hij on-
gevoelig, althans niet van zijn stuk
te brengen, door de meest fantastische
financiiile aanbiedingen uit Zuid-
Europa. Te hopen valt daL dit nog lang
zo mag blijven, hlant in Ajax en in
Nederland hebben we Dennis Bergkamp
niet a11een nodig als een fascinerende
voetballer, maar vooral als een be-
schaafd en evenwichtig sPortman, een
lichtend voorbeeld voor elke voetbal-
1er.

Frans Hulsebos.

Totaal verslagen zijn wij door
het plotselinge overlij den van

Coby Molenaar.
speelster van ons danesteam.
llij wensen de familie veel
sterkte toe in de komende tijd.

Bestuur en leden
van Geel Wit
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TRIBI]NE KREEG NAAM
illryADKANTII

Zond,ag 15 november is de tribune van
Geel l+Iit geopend. Dat gebeurde onder
grote belangstelling, ondanks het
tegenvallende weer. Lid van Verdienste
Llilly Molenaar was geyraagd om de of-
ficiiile handeling Èe verri.chten. De
eer viel hem ten deel gezien zijn vele
werkzaamheden voor de vereniging sinds
7954. Hij mocht het doek wegtrekken
waarachter de naam de Llàdkànt ver-
scholen was. Maker van de letters was
Jan Ki.enstra, die ook deel uitnaakte
van de bouwploeg. Aan deze mensen is
Geel l.Jit veel dank verschuldigd vant
mede door hun inzet kon de tribune
worden gerealiseerd. Zij werden dan
ook zeer terecht met hun weder-
helften uitgenodigd voor een feest-
avond.
Voorzitter Dirk Kooiker prees nog-
maals hun inzet en benadrukte dat de
vereniging de bouw helemaal zelf heeft
gefinancierd.
De voorzitter van de Sportcorunissie
Ameland (en van de sponsorcommissie
van Geel I{Iit), wethouder l{ill Bakema,
feliciteerde de club met de aanwinst
en complimenteerde de vereniging met
de get.oonde inzet.
Aan de bouw was een stenenraadactie
verbonden. federeen kon raden hoeveel
stenen voor de bouw van de tribune
nodig waren geweesÈ. Na de wedstriSd
Geel Wit-De Wllperboys werden de wÍn-
naars bekend gemaakt. Jan Brourler van
het eerste elftal won de fiets, Jan
Douwe Nagtegaal van het tweede de
magnetron, Sinnie van der Mey de radio,
Peter Oud van het derde e1fta1 voetbal-
schoenen
pupillen

Piet Kooiker van de E-
walkman.
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EVEN OVER ''DRIEII

0p het moment Yan schrijven (nu, 24

november 1992) is mij de stand in
de reserve Èweede klasse B FVB nog

niet bekend. In die klasse voetbalt
het derde elftal van Geel hlit en

daarvan kan ik nu wel zeggen dat die
stand geen juist beeld geeft van de

werkelijke krachtsverschíllen. Het
vermoeden ri.jst bij mij, dat het derde
e1ftal zich in de onderste regionen van

de stand bevindt. Dit concludeer ik
omdat we de laatste drie wedstrijden
verloren hebben en daarvoor ook pas

één keer gewonnen hadden. En daarvan
weet ik dat dle stand geflatteerd is.
En daarom pleit ik voor een andere
puntentelling.
Da:- zal- ik nu even uitleggen.
Het derde elftal bestaat uit een harde
kern van misschlen we1 vier of vijf
spelers. Deze jongens spelen alt.ijd
en atti5d in het derde. Elke wedstri5d
is het weer de vraaS wie ze nu weer
zo gek gevonden hebben om de over-
gebleven posities in te nemen. Vaak
ken je ze wel vaag via de vereniEing,
vaak is het tuig, soms zíE et zoltaat
een voeEballer tussen. Maar dat neet
niet, dus geef je hem geen bal want
voor je het weet is ie hem weer kwijt'
Vanwege de samenstelling wil ik mini-
maal één punt per wedstrijd dat het
derde speelt. Een soort handicap-bonus'
Een tweede probleem is de keePer.
Aan het begin van het seizoen hadden
we een zgn. echte keePer. Deze was
psychisch a1 Sestopt met keepen alleen
had hÍj ons het nog niet verteld. Daar
kwamen l,\re na de eerste drie wedstrij-
den pas achLer omdat hij dus geen

ballen tegenhield. Dat koste dus
punten en die wil ik ook terug want
een keeper die nieL keept, dat is geen

fairplay. Soms krijgen we nu een andere
keeper mee, prima! Ivlaar laatst sEond

onze leider, Nico oud, onder de 1at en

hoewel hij verschrikkelijk zíjn best
deed de "Beer van de Meertt te imiteren
was het voor ons een extra handicaP
en dus wi1 ik in een dergelijk geval
bonuspunten.
Een derde probleem komt van de bond.
Hoewel de stand dit misschien niet
aangeeft zijn er meer zwakkere broeders
in onze competltie. 0p zich geen pro-
bleem hÍant een beetje strijd is 1euk.

geH en goede raad

van Eeeckerenstras* L2, §es-Arn

telz 2425.
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Een van die ploegen is 0SI | 78 2 uit
Leeuwarden. Van die tegenstander pakken
we minimaal drie punten, dat weet ik,
dat Klasseverschil is er. I,Jat gebeurt
er: op het moment dat wij tegen hen
moeLen aantreden, haalt de bond hen
uit de competitie. Omdat ze een scheids-
rechter bedreigd en geslagen hebben.
Een smoes van niets, want dat soort
praktijken is bij 0Sï '78 schering en
inslag.
Nee, gewoon een smoes om te voork@en
dat het derde van Geel hrit eindelijk
punÈen gaat pakken. En die punten
wil ik dus ook sowieso.
I'lanneer ik dan begin te tellen, dan
kan ik na 8 of 9 wedstrijden op onge-
veer 19 punt.en, het mag eeh onsje
meer zijn. En kijk dan maar weer eens
naar de stand. Dat geeft een andere
kijk op de zaak niet waar.

Henk Roemers

DE VREEMDE LETTERS

BTI.T:
BTI,/:
BTW:

BThl:
BTW:
BThI:
BThl:
BTI{:
BTLI:
BTI,/:
BTLI:
BTI,/:
BThI:
BTLI:
BTLI:
BTI,I:
BTI,I:
BThl:

BThI:

Ook op Ameland ?
Nooit van gehoord ?
Hoeveel ?

Een niet gering bedrag
MÍ sreken ing
Minder kuipstoeltj es
Kinderarbeid
Sponsorgeld
Miskleun
Duurder kaartje ?
Al gauw f
Klapstuk
Reden tot diverse acties
Ook dat nog
Be Treurensl'Iaardig
Bedrag Te Weinig
Bijzonder Tribune Werk
Bor den-Tr i bunekaar ten-
I{erkverschaffing
Bijzonder Tegenvallende
I{etenschap

tL is htat. ......

Krtd. de loryrucA I, l*r (Ar!.)
Tctfoa0Sl9l - 2345

BrF ,rliriklenvankrt

------- --
teveas verzo-glag gn*n*o
eu tanties
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hIERKSCHEMA VOOR DE MEDE_
L/ERKERS VAN HET GEEL-hIIT
NIEUWS L992 1993

YIERDE KRANT:
In1. kopie en bespr.
Drukken. . . .
Vouwen/Nieten. .
Bezorgen. .

VIJFDE KRANT
In1. kopie en bespr.
Drukken
Vouwen/Nieten. .

Bezo rgen

ZESDE KRANT
In1. kopie en bespr.
Drukken
Vouwen/Nieten
Bezorgen. .

ZEVENDE KRANT
In1. kopie en bespr.
Drukken
Youwen/Nieten. .

Bezorgen. .

ACHTSTE KRANT
In1. kopie en bespr.
Drukken
Vouwen/Nieten. .
Bezorgen. .

NEGENDE KRANT
In1 . kopie en bespr.
Drukken
Vouwen/ttieten. .
Bezorgen. .

l8-12-92
22-r2-92
23-12-92
24-12-92

22-0 I -93
28-01-93
29-0 1 -9 3
30-0 1 -9 3

1 9-0 2-93
25-O2.93
24-02-93
25-O2-93

1 9-03-9 3
25-02-93
2 6-03- 9 3
27 -03-93

23-04-93
29-04-93
30-04-93
0 1 -05-9 3

2 1 -05-93
27 -05-93
2 8-0 5-9 3
29-05-93

De nedewerkers worden verzocht
zich aan bovengenoemd schema
te houden. je'

Ingezonden stukken kunnen
worden ingeleverd bij
J. Epping, Torenstraat 5
te Nes, voor of op de datun
In1. Kopie, hierboven ge-
noemd.

'7'

ïEL, 2010



STATIDEN

Vierde klasse C KNVB

GOMOS

Bakkeveen
De l'lilper Boys
ïrynr*alden
Tolbert
Zuidhorn
Dokkun
Geel LIit
Houtigehage
Bergum
SVMH

Reserve hoofdklasse FVB

ONB 2
Akkrum 2
Friesland 2
0lyphia 2
Zwaagwesteinde 2
Frisia 1883 3
Jubbega 3
Friso 2
Geel l{it 2
Cambuur/Leeuwarden 3
Heerenveen 3

klasse B FVB

10-18
10-16
LO-L2
10-11
10-11
10-10
10-10
10-7
10-7
10-7
10-1

8-t2
9-L2

2 9-L2
9-11
9-11
9-10
8-7
9-7
9-4
7-3
7-A

in nindering

9-16
9-13
9-13
8-12
8-8
9-8
8-6
8-5
8-4
8-4
8-3

Danes derde klasse E

Nicator
I"IKV r 29 3
Be Quick D2
Geel Wit
Anjun
Rij perkerk/Suawoude

JunÍoren A derde klas A

Geel l{it
FYC 2
SC Franeker 3
BeQuickD3 *
SSS 168

* I winstpunt in mindering

Junioren C derde klas E

Drogeham
TwiJ zel
Geel l{it
ASC

Kootstertillett Fean t58

Pupillen D klasse 451

Nicator
Holwerd
Blija
Geel -l{it
de hlalden
Birdaard

Pupillen D klaEse 470

Blauw I'lit r34 3
Geel líit 2
VIOD 2
IfToc 2
Bergun 2
Be Quick D 5

Pupillen E klasse 507

Anjun
Ropta Boys
Geel Wit
oostergo
de hlalden
Holuerd

Puplllen E klasse 534

Yeentrouden 2
hlyekels Hallum 2
Suaueer 2
BCY 3
Geel l{it 2
Friese Boys 2

I
a

I
tl

l
ï
tt

ó-11
6-9
5-7
7-l
6-1

9-17
8-10
8-9
7-7
8-5
8-0

8-16
9-L2
9-8
9-8
9-6
9-2

8-14
8-12
8-12
8-11
8-q
8-9
8-6
8-5
9-5
8-4
9-3

Reserve tweede

Nieuweschoot 4
cAB 2

9-L6
9-16
9-10
9-8
9=4
9-0

9-17
9-L2
9-9
9-9
9-6
9-1

St. Annaparochie
Drachten 4
DTD 4
Frisia 1883 5
MKV r2g 3
LSC 1890 4
osr r78 2
Geel ltlit 3
Friesland 3 *
* 2 winstpunten

Derde klasse C FVB

Zwaagwesteinde 4
Geel hlit 4
Surhuisterveen 3
Trynwalden 3
FVC 5
ONB 4
Buitenpost 2
Rood Geel 5
Dokkun 3
Blue Boys 2
Cambuur/Leeuwarden 6

9-L7
9-L4
9-11
9-9
9-2
9-1

9-18
9-9
9-8
9-7
9-6
9-6

- 8- -9'



MEISJES HOTJDEN OOK

VAN VOETBAL

Vrijdagmiddag. De telefoon gaat. t'Met

Jan Epping, l/È hebben vanavond club-
bladvergaderÍng, sorry dat 1k zo LaaL
be1 maar het was me ontschoten.rt
Mij eerlijk gezegd ook. Vanwege heug-
lijke familieomstandigheden heb ik
zelfs niet aan het clubblad gedacht.
ïk was net een dag thuis. Cok mijn
andere beslommeringen voor Geel Wit
heb 1k twee weken op een erg laag
pitje moeten zetÈen.
Maar ik had daar weinig moeite mee.
Want wat is er leuker dan gezinsuit-
breiding. t'Jammer dat het een meisje
is, anders was het vast een voetbal-
1er gewordent', heb ik a1 diverse
keren moeten aanhoren. Voor Catrien
en mij staat de gezondheid van het
kind voorop en waL ze later gaat doen
moet ze mooi zelf weten. l{ant zelfs
a1 was het een jongen geweest dan
geeft dat nog niet de garantie dat
het een voetballer wordt. En a1 zou
hij een balletdanser worden dan nog
zou ik dat niet tegenhouden, ook a1
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat
ik het ook niet zou aanmoedigen.
Het is een meÍsje geworden, en ook
het zwakke geslacht trapt tegenvoordig
fanatiek tegen de bal, er is due
nog niets verloren. Vooralsnog houden
we het er op dat ze zich gaat bekwamen
in het specialisme van de moedef:
schaatsenrijden. De ooievaar had in
leder geval a1 een paar ijzers om de
ranke hals hangen toen ze de kleine
Anna bracht.
Doordat Catrien ruim Èwee weken in het
ziekenhuis moest verblljven raakte ik
uiL mijn normale voetbaldoen. Het be-
gon met het avondje Europa Cupvoetbal
dat mij door de neus werd geboord.
Twee-en-een-ha1ve week later zag ík
PSV en Feyenoord alsnog winnen, op
video. De eerste zaterdag dle ik in
Leeuwarden verbleef wilde ik naar een
amateurwedstrijd, maar door het
slechte weer kwam daar niets yan.
De volgende dag kon ik kiezen: of naar
de politieshow bij Cambuur-Feyenoord
of naar Bakkeveen-Ceel l{it. Het bloed
kruipt waar het niet kan gaan en dus
koos ik voor het laatste. Hier was
geen politiemacht aanwezig. anders had
die zeker kunnen verhinderen dat de
Amelanders van een terecht punt werden
bestolen

de bese s@re

* tr0ï0'S in I UI]R *
vergrotingen tlalzu- x 30 cm.

1'PA§trOTO'§ dirctf klaar *
* SPORT- e$ §TITDIO ÍEportages *

verrrlijkers, c@EÍe'r, films, bdorijea, albons ea lijster

FOTO VEENSTRANES I

Burg. Bolmeyweg 1 tel. (4)2nO 
I

CEINMS . IN}ISCE RES:DÀITB§rÍ!
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,,Albatros"
Torenstraat - Nes (naast de Spar)

Te|.2395

Éestaurant
,ncle Yiool"

NU mel gaellig overdekt teno
aan de Slrattdvt4 te Buren.

, SPECTALITEIT:

Pann*eken vele sorhn

app. ouD
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De week daaroP was ik dan eindelijk
vader en kon ik het natuurlijk niet
maken om vrouw en kind de hele dag

in Leeuvarden te laten liggen en zelf
getuige te zíjn van de oPening van

àe tribune. Het duel tegen De Wilper
Boys was de eerste thuiswedsÈriid
sinds mijn terugkeer naar Ameland in
1989 die ik heb gemist. Maar nogmaals,
ik had het er Sraag Yoor over ook a1

had ik graag mijn vader de officiël-e
handeli-ng zlen verrichten. Er was

nanelijk iets bijzonders aan de hand'
Mijn moeder was er ook, en de laatste
keàr dat ze zich oP het sPortveld
liet zien was toen Jozef en ik nog bij
de junioren sPeelden en de moeders
zelf nog de shirts wasten.
De zaterdag erop heb ik me weer oP het
sportcomplex vertoond. Voor heÈ eerst
zag ík de tribune in zijn voltooide
staat. Een juweeltje en een visite-
kaartje voor de verenigi-ng. l'lie
weet houdt mijn dochter toch
voeÈba1 en wordt ze een van
bezoekers?

van
de vaste

Koos Molenaar.
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TERUGSPELEN OP DE KEEPER

ZoaLs bekend is met ingang van dit
sei.zoen door de FIFA een nieuwe spel-
regel ingelast waarin het niet meer
toegestaan is dat bij een terugspeel-
bal de doelverdediger de ba1 in de

handen neemt. Dit geldt niet voor het
voetbal met zeventallen bii D-, E-,
F-pupillen en meisies). Indien wordt
gespeeld met elftaIlen dan -dienen wel
de officiöle regels te worden toege-
past.

VOORIAARSREEKSEN

Geel ltlit za1 in de voorjaarsreeks drie
E-zeventallen op de been brengen. Dit
is een historisch moment voor onze
vereniging. Verder zal Geel Wit weer
in de wei komen met 1A, 1C, 1 danes en
2D-teams. Bii het ter perse gaan van
deze krant h,as nog niet bekend of de

meisjes met een team zullea worden in-
geschreven.

AFGELASTINGEN
Algehele afgelasting van het zater-
dag- en zondagvoetbal betekent nlet
meer automatisch dat de afdelingen
van de KNVB er eveneens uit liggen.
Dit wordt anders dan in voorgaande
jaren apart vermeld door de media.
Indien de FVB erLoe besluit het gehele
wedstri-j dprogramna voor .zaterdag en
zondag af te gelasten, dan za1 de

bond dit op vrijdag voor 10.00 uur
doorgeven aan:
a. Omrop Fryslàn (uitzending tussen

I23ó - 13.00 en 17.00 - 18.00 uur)
b. Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant.
c. KNVB Zeíst (Voetballijn 06-91122333).
hlordt de beslissing later genomen dan
is de berichtgeving als volgt:
VRÏJDAG
Omrop Fryslàn tussen 17.00-18.00
Radio Nieuwsdienst 18.00
Informatie Voetbaltelefoon na 18.00
NOS Teletekst (pag.603) vanaf 17.00
NCRV Vrijdagsport.

hotel öe lonq
bondshotel

,,h€t wàpen vÀn àmelÀnö"

ne§ - ÀmetÀnö rel€[oon orrgt-2otó

T1"ds
voor el urs te tourrrcn

ïel: 2a7l

ea t: vcrLaguan
objecte.rr Éteer u|i uor o klcar.

flilEmNb
bl' 42ltz

HOLWERb
t4v2

WR, uFRvaÉc

--FA" '\tETZ:e$tbe ,ÀlÍE,xD€lZShreG 6 BcrBE.l Ii€È: 2.orà

, bn-c {1 #r:.wtrre 
P*tngu

a,Aïinf-f,ffi trEs

-tL-

;)
@s

ZAAK



Riistal
,.D€ PostduiÍ"

uelaut u*tpaar*n

tsreatiezaí

de boeg
MET tsOWLINQts,4AN
v?cr e,erà geZelli,ge, crVondt KtËrN rrf,nsEwAlEgh

reu 2tgE

NOS Teletekst

ZONDAG

ZATERDAG

Omrop Fryslàn-tussen 12.30-13.00 en
18.00-19.00

Radio Nieuwsdienst 08.00;13.00;18.00
fnformatie Voetbaltelefoon na 08.00;

na 13.@;na 18.00
na 08.00; na 13.@;
na 18.00

Omrop Fryslàn-tussen 10.30-11.00
Radio NÍeuwsdienst 08.00
Informatie Voetbaltelefoon- tussen

08.0G-14.00
NOS Teletekst -tussen 08.00-14.OO

I{INTERPAUZES

Senioren - 2L-L2-!992 t/n 15-01-1993
A-junÍoren en dames

o7-L2-1992 t /n 31-01-1993
C-junioren en pupillen

29-L1-1992 t /n 28-02-1993

PROMOTIE/DEGRADATIE
REGELING 1992-1993

fn de vierde klasse van de KNVB (GW 1)
promoveert de kanpioen en degradeert
de nurnmer laatst. De winnaars van
beide periodes spelen tegen elkaar
om uit te maken wie tegen de winnaar
van de nacompetitie van 4D mag voet-
ballen. De winnaar yan die wedstrijd
promoveert eveneens.
Res. hoofdklasse (GI{ 2). De kampioen,
de nurnmer 2, alsmede de winnaar van
de Èwee beslissingswedstrijden tussen
de twee periodekanpioenen promoveren
naar de reserve derde klasse van de
KWB.
De n'mmer laatst degradeert naar de
reserve eerste klasse. Mocht door de-
gradatie uit de KI{VB de res. Hoofd-
klasse uit meer dan 12 elftallen be-
staan dan degradeert ook de nurmer
voorlaatst naar de reserve eerste
klasse.
De kampioenen van de reserve trleede
klassen (GI{ 3) promoveren naar de
reserve eerste klasse. De n,nrners
laatst en voorlaatst degraderen naar
de derde klasse.
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De kampioenen yan de derde klasse
(GI{ 4) pronoveren naar de reserve
tweede klasse. De nummers laatst de-
graderen naar de vierde klasse.
Voor de klassen waarj-n jeugd- en
damesteams van GI{ uitkomen geldt dat
de nummers I t/m 3 van de najaarsreeks
uitkomen in een zogenaamde A-klasse
in de voorjaarsreeks. De nummers 4 t/m
6 spelen in een B-klasse.

INFOLUN

De KNVB afdellng Friesland beschikt
sinds kort over een infolijn. Het
nunmer is 058-671615.

AANVANG COMPETITIB'93.'94

De compeÈities van het zaterdag- en
zondagvoetbal begÍnnen in het week-
einde van 4 en 5 september 1993. In
het weekeinde yan 28/29 augustus 1993
worden wedstriSden vooruit gepseeld
in verband met de AMelander herfst-
vakantle.
Geel Wit speelt de eerste ronde van
de districtsbeker in het weekeinde
2l/22 augustus , en eventueel de tweede
ronde op 28/29 augustus.

fAIRPLAY KLASSEMENT

De KNVB houdt met ingang van dit sei-
zoen een Fairplay-klassement bij.
Vla een geautomatiseerd systeem wor-
den de puntentelling bijgehouden aan
de hand van de verwerkte sÈrafzéken.
In het district Noord van het zondag-
voetbal doen 262 e1fta11en aan deze
compeÈitie mee. Geel ldit staat per 1

novenber op de 180-ste plaats met 11
strafpunten na zeven wedstrijden. 0p-
merkelijk is het sportieve gedrag van
de verenj.ging Musselkanaal. Liefst
vier ploegen van deze club zijn bij de
eerste 40 te vinden. De rangschikking
van de in de 4e klasse C uitkomende
vereni.gingen is:

í vooR

BRooÈ-BÀÈ{t(À ,/
lfS ea ccí LEKK6R \ (

. Ëakje lroprre \ \Z

w
?

,

w4*1

ffir
ffil

J
EN

ll GËwooN ffiD
t oa*BrènstR 5. n€3. b)t el26

HOT'EL CAFE RESTAURANT

DE KLOK
Qezzl-{.ig en ui.t stelend.
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straf- wedstr. genidd.
punten P.weds'

gTrynwàlden 2 I 0

44 De Wilper Boys 5 7 0
SVI'ÍH 5 7 O

GOMoS s 7 0
86Zuidhorn 8 8 1

165 Tolbert . L2 8 1

180 Geel ittit 11 7 I
214 Bergun L4 7 2

Dokkum 74 7 2

252 HorLigehage 20 7 2

258 Bakkeveen 29 B 3

A]VTELANDER SC IIEIDSREC ITTER,S

De Ameladder scheidsrechters en de

verenigingen Amelandia en Geel Wit
hebben 31 oktober 1992 in de kantine
van Geel l{it een verhelderend gesprek
gehad over het aanstellingsbeleid
van de Anelander scheidsrechters met
een delegaLie van de scheidsrechters-
kommissi.e Friesland. Dit is gebeurd
op verzoek van de arbiters omdat zij
mondjesmaat wedstrijden kregen toe-
gewezen. Het gesprek heeft het vol-
gende opgeleverd:

1. De wedstriiden van Arnelandia 1 en
Geel l{it 2 blijven bÍnnen de
automatische aanstelli-ngen .

2. De wedstrijden van Geel Wit 3, Geel
LIit A1 en A}le1andÍa 81 worden door
de Scheidsrechterskomissie hand-
matig bezeL meL scheidsrechters van
Ameland. Deze nemen verschijnen in
het FVB-nieuws.

3. De wedstrijden van Geel l'/it 4 en
Anelahdia 2 worden handmatig bezet
door de ScheÍdsrechterskomissie meÈ

scheidsrecht,ersr@ A-l'le1and . Deze
namen komen nieL in het FVB-nieuws,
maar worden we1 aan betrokken
verenigingen meegedeeld

4. De wedstrijden van de C-junioren
en de dames worden niet door.de
KN\rB afdeling Friesland aangesteld.

FOTO'S

0nzethoffotograaf ' Joop Edes heeft
fotots gemaakt van de opening van de
tribune. Deze fotofs zu1len binnen-
kort Ee zíen zíjn in de kantine.
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SPECIAUTEITEN O.A:
'STEENGRILLEM
. A}'EI.ANDER LAT'$/LEES
- OIV. VLEES- EN VISGERECHïENZe komen in een albun dat in de be_

stuurskamer ter inzage komt te liggen.Het is namelijk nier verrrouwd iàtó'"in de kantine ten toon te stellen in
verband met diefstal (waar is de foto
van het damesteam?).

EERSTE IVEDSTRUD MEISJESTEA]VÍ

Bij de opening van de nieuwe
tri.bune, l/as het zover .
Het meisj esteam van Geel [,/it,
mocht heÈ geleerde van de
training in praktijk brengen.
Tegenstander GW d 1, *aarin
3 D 2 spelers.
De meisjes deden goed hun best
en lieten een aardig spelpeil
zien.
Toch hraren het de j ongens die
de wedstrij d in hun voordeel
beslisten.
A1 met al echter een Leuke
wedstrij d.

SPONSORLOOP
Namens het bestuur en iedereen
die Geel lllit een warm hart toe
draagt wi1 ik de j unioren en
de meisjes hartelijk bedanken
voor hun ínzet tijdens de spon-
sorloop tbv. de tribune.
l,i i11en j u1lie de bij elkaar
gelopen centen z.s.m. inleveren
op Worteltuin lZ te Nes

De penningmeester.

RUILBETJRS
fn verband met een grote vraag
naar een Ruilbeurs voor voetbal-
schoenen,. wÍ1 het bestuur in
overweging nemen een dergelijke
beurs tij dens de wintersiop te
organiseren.
fndien u in het bezit bent van
Le kleine te grote of niet meergebruikte voetbalschoenen,
wordt u yerzocht dit te melden
bij het. besruur te1: 2254.
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