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HET VOETBALJAAR LOOPT
TEN EINDE.

Tegen het eind van het jaar prcbeer ik
altijd met grote bogen om de redacteur van
deze krant, Jan Epping, heen te lopen.
Ik weet namelijk uit ervaring wat de vol-
gende vraag zal njn; wij verwachten een
stukje van de vmrzitter. U begrijpt het a[,
van vraagstelling is hier geen sprake, er
ligt een orpdracht.
Aangezien wij een uitstekende schrijver in
ons bestuur hebben kan ik mij meestal aan
redactionele activiteiten onttrekken. Eer-
lijkheidshalve moet ik bekennen dat ik tien
keer liever de ledenvergadering van Geel
Wit leidt, dan een voorwoord of iets der-
gelijks voor onze clubkrant schrijf. Maar
een keer per jaar moet ik er aan geloven,
het is niet anders. Uit bovenstaande kunt
U tevens mijn grote waardering voor de
redaliie van de clubkrant aflezen. Het is
zeket een opgaaf om tien ctubkranten per
jaar te vullen met nieuws uit onze vereni-
ging. V/ant met mijn persoon zijn er nog
honderdzesenveertig leden leden die zich
niet wagen aan het schrijven van artikelen
in ons gewaardeerde clubblad.
Het afgelopen jaar heeft in het teken ge-
staan vaR de tribunebouw. Een idee dat
reeds een aanAl jaren in het bestuur was
besproken. Er was echter steeds angst dat
het idee niet haalbaar was. Vmral het
inzetten van vrijwilligers was de grote
mÍg van het bestuur. Toen echter na
afloop van on?E wintervergadofug, de
ledeo zelf met het plan op de proppen
hvamen en tevens toezeggingen deden dat
wijwilligers geen probleem zouden djn,
werd het bestuur serieus aan het denken
geznt. Verschillende vergaderingen volg-
den, sportcommissie, leverancier materia-
len, instelling bouw- en sponsorcommissie,
ÍLanvraag vergunning en r-o kunnen we het
lijstje nog wel even uitbreiden.
Toen de papierwinkel was gepÍsseerd kon
in augustus met de bouw begonnen wor-
den.
Door een geweldige inzet van een ieder
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kon de tribune medio november worden
geopend door ons lid van verdienste S/illy
Molenaar.
Uiteraard zou ik bdna zeggut is de discus-
sie opgelaaid over het nut van een tribune
voor eein kleine venuriging als kl Wit
Bijna zestig jaar hng is o,p AÍnelaÍtd nl.
het tegendeel bewezgr. Ik d€Ítk ehter wd
dat een tribune een welkome aanvulling
kan zijn op de accomodatie. OÍtze trouwe
supporters tunnen, als ze willen een droge
en soms windvrije ph.k vinden om hun
favorieten aan te moedigen. Het nut van
de tribune bewees zich direct tijdens de
opening toen het weer stoeds slechter
werd, Trcrat op het eird nan de wedstrijd
ongevÉr 150 man, waamn& uw rrcorzit-
ter, die zich ieb op M weer hd nerke-
ken, gp de tribure zrtsn.
Dit jaar heeft ttet beshur de l#t opge
ÍoqeÍr hun veraÍrtwoordelijl*rcdeÍt te
kenÍEl. lVij constateerfui op wel góie-
den de nodige verslapping dan wel het niet
geintereseerd zijn in het wd en wec vÍul
de v€rcrdging. Dat bleek o.a. dmrdat
mensen hun afspraken tav. lÉ o,phalen van
oud papier, het ' ve,rplicht wijwillig'
aanwezig zijn tijdens h€t dorpsfeest te
Nes, de tantinedienst en zelfs competitie-
wedstrijden niet nalwarsl.
Verder werd het alcoholgónrik aan de
vmravond van de wodsrijd aan de hak
gsteld. Sommige ldsr verget€n regelma-
tig dat er elk weekerd ongsvoer í) vrij-
willigers bezig zijn om he$ te laten voe*-
ballen.
Het bestuur raerwacht minirnaal dat leden
zich dit bewus zijn en dat je je diep moet
schamen, als je die menssr in de steek
laaL Tegen di€ ld€n die deze kleine ver-
plichtingen toch sr goot bearaar vfurd€ít

zou ik willen E5gfi, denk eens na over je
voetkltoekomst. Je hnt een niet geÍnoti-
veerd lid beter missen, dan esr ia de steek
gelaten gÍoep Yrijwitigers.

Overigens di€nt g€rzegd te wordm dat zictt
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ook positieve ontwit*elingen op dit gebied
vmrdoen. Ik denk daarbij aan ons dames-
team.
Was ik bijna het damesteam ver§eEn,na
de pittige, overigens terechte kritieÈ die ik
kreeg te verduren in een van de voorgÍun-
de clubkranten, waarin ik had tregezegd
bij de uitwedstrijd tegen Be Quick Dok-
kum aanwezig te zullen zijn. Helaas was
Jan van Os hier blijkbaar niet van op de
hoogte, want voor ik het wist was ik aan-
gesteld als scheidsrechter van de dames-
wedstrijd Geel VÍit - MKV. Dat hó ik dus
geweten. Tandet scheidsrechtersritme een
dergelijke wedstijd fluiten is onveÍant-
woord.
De wedstrijd werd op het scherpst van de
snede gespeeld. Dat was ik uit ervaring
dan nog wel gewend, maar dat speelsters
bij een blijkbaar verkeerde beslissing in
huilen uitbarsten, wan een gehel nieuwe
ervaring voor mij. (ter geruststelling,
speelster van MKV) Toen ook nog hvee
speelster het met elkaar aan de stok kregen
en ik niet wist hoe je ze uit elkaar kon
trijgen, bleek maar weer dat je zonder een
goede voorbereiding niet aan zoiets moet
beginnen. Ik verdenk Jan van Os er overi-
gens van dat hij md beunrst zonder vleu-
geltjes in het diepe heeft gegooid. De
wedsuijd tegeÍl Be Quick is afgelast, wat
echter in het vat zit veranurt niet.

Uren liater en drie telefmntjes van een zich
terecht ongerust makende Jan Epping, wil
ik dit voetbaljaar afsluiten door U mede
naÍnens mijn medebestuursleden een spor-
tief en vooral gezond 1993 toe te wensen.

D. Kooiker.

Kerd. dr lorywcg I,l{èr (AE.)
ïelcfooa 05191 . 2345
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uu adres voor:
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

",(er ég eea /rcJ'o:í"rlg*;rt#*'*a

De algemene ledenvergadering van G€el Yfit is
vastgesteld op wiidag 8 iantrari, aanvang 20.30

uur in de kantine.

De agenda luidt:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stul&en en mededelingen

4. Tussentijds financieel verslag

5. Invoeren boetesysteem bij vemaken wij\ililli-
gersaktiviteiten.

6. Competitieverloop
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bij punt 5:

Een amateurvereniging als Geel VÍit draait op

wijwilligerswerk. Aktiviteiten als het Nessumer

dorpsfeest en de kantine leveren Geel V/it veel

op. 7* kunnen chtsr allsr doorgaan als de

leden hier (lettertijk en figuurlijk) achter §taan.

Niet iedereen is zich hiennan in voldoen'de mate

bewust.
Het bestuur meent dat de lden naast de rechten

ook plichten hebb€n. $Iorden die niet nageko-

men daÍl zullen maatregelen moeten worden

genomen. De leden worden uitgenodigd om

mee te dircussiëren ove,r de aard daarvan.

JEUGDVOETBALKAMP
Í 993

SO]UDEL

Anders dan andere jaren is het jeugdvoetbal-

kamp in 1993 in Sondel gelijk met de aanvang

van de grote vakantie. Dit in verband met de

late schoolvakantie dit jaar in het noorden van

het land. Aan het ein& vaà do vakaÍttie arllen
dan de trainingen van de verenigingen al zijn
gestart zrdrat de jeugd ni€t &l hd kunnen

nemen aan het voetbalkamp als voor deze perio-

de was gekozan.
Nieuw is dat gedurande de eerste week van het

voetbalkamp een apart k€eper§hmp wordt
georganiseerd.
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DATA

VOOR WIE

\WAAR

KOSTEN

L9-23 juli 13 nt t7 jaar.
Keepers (13-LTjaar).
2640juli 8 tot 12 jaar.
Alle jongens \en meisjes
vanS-lTjaar',
Recreatiecentrum Sondel
Totaal f 200,-- waarvan
f 50,- bij inschrijving
moet worden voldaan.

Inschrijven is mogelijk tot I april 1993. Meer
informatie bij de secretaris, tel.2740.

TE L/MT NAAR BED

Op 7 december heeft het bestuur de gebruikelij-
ke bespreking gehad met leiders en trainers. In
deze bijeenkomst kwamen allerlei zaken naar
voÍen. 7n ook de klacht van een aantal jeugd-
leiders dat 'hunn jongens te laat naar bed gaan.
C-junioren die pas om twee uur onder de wol
kruipen en pupillen die dat mÍur een paaÍ uur.
eerder doen zijn geen biizonderheid. Iedereen
kan wel nagaan dat dit de prestaties de volgende
dag op het veld zeker niet gunstig zal beinvloe-
den. V/d vragen de jeugd hier rekening mee te
houden en de ouders een oogie in het zeil te
houden. Of is onder het zeil hier beter op zijn
plaats.

COMPETITIE-INDELTTUG

Geel Wit heeft voor de voorjaarsreeks dezelfde
teams zals in de najaarsreeks ingeschreven,
aangevuld met een E3-pupillenteam en een
meisjes-elftal. De najaarsreeksen zijn inmiddels
ten einde. Dat betekent dat een aantal elftallen
niet alle wedstrijden heeft uitgespeeld. Deze
duels worden niet meer ingehaald.
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't \IAN IfircKEREI{ h,.rys

- galerie - brasselle - restaurant -
ul eunbouw-onclerhoud-verbouw
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WADDENTOERNOOI 16 JANUARI

T"oals gemeld wordt is 16 januari het lVadden-
toernooi voor de jeugd op Ameland afgewerkt.
De spelers van De Monnik van §chiermonnik-
oog verblijven het weekeinde bij Foppe Kie-
wiet. De club5doen met de volgende teams mee.
Aan het toernooi doen de volgende teams rnee:

Amelandia Geel Wit De Monnik

NIEUWE VOET BALTERTJEST

Viij feliciteran Chris en Wie.s Rijpstra met de

góoorte van hun zoon Vincint en Rudolf en

CaÍla met de góoorte van hun zoon Albert.
Wie weet draven zij over enige jaren in eert

geet shirt over het veld. Al is de kans aanwezig

dat Vincent ee$ afiildjlcnd tcnue moet dragen

want hij heeft al een stel keepershandschoenen

gekregen.

AMEIANDER COI'IPETITIE 1969-
1 970

Onlangs kreeg is van Andries en Marie Metz
papieren van de Amlander vompetitie van 1949-
1970. Het waren het competitieschema, de
spelerslijsten van Nes en BUren en een aantal
opstellingen. Omdat mijn vader indertijd ook
nauw bij dit gebeuren betrol&en was had is het
schema en de lijsten al, de opstellingen waren
nieuw voor mij en zullen dan ook zeker een
plaatsje in een van de vele plalöoeken vinden.
Aan de competitie deden mee:
Amelandia A en B, Kienstra Boyr, Gemeente,
Heineken, Nes en Buren. Beide hatstgenoemde
teams bestonden uit leden van Geel Y/it. Heine-
ken bestond overwegerd uit Geel tilitters en brj
Kienstra (de ploeg van de aannemer) en de Ge-
meente speelden ook een paar Geel V/it leden.
Ik kan het niet nalaten de selecties nog even de
revue te laten passeren.
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SEÀI{DEN

Vierde klasse C KI.IVB

1. GOMOS 1l 10 0 I 20 39-06
2. Bakkeveen 11 6 4 1,16 25-18
3. Trynwàlden 11 5 3 3 [3 19-09

4. Wilper Boys 10 5 2 3 12 11-10

5. Zuidhorn 11 4 4 3 12 23-13
6. Tolbert 11 4 3 4 lL 17-18

7. Dokkum 11 5 I 5 11 L4-19
8. GeelV/it. 11 4 I 6 916-19
9.Houtigehagell 317718-29
l0.Bergum 11 3 1 7 7 LO-z'l

11.SVMH 11 0 2 9 210-34

Res. hoofdklasse FVB

1. Friesland2 LO 7 2 1 16 33-15
2. ONB 2 10 8 0 21628-12
3. Akkrum2 lO 6 3 I 15 29-12
4. Olyphiaz lO 6 2 2 14 29-20
5. Frisia2 10 4 I 5 9 25-24
6.Zwatgw.einde2841372L-20
7, Friso 2 10 3 1 6 7 18-28

8. Camb/L'warden3l0 2 Z 6 6 2l-32
9. Jubbega3 10 3 0 7 6 17-32

10.Geeltilil2 10 2 L 7 516-22
11. Heerenveen3 10 2 I 7 5 17-37

1. Nicator
2. MKV 29 3

3. Geel Wit

STANDEN

Dames derde klasse E

10 91019 $4
9 5 2 2t2 26-8
8 3 3 2 926-t8

10 6131325-22
11 5 3 31329-19

4. BeQuickD2 9 4 L 4 9 25-26
5. Anjum 9 216 512-36
6. RijpertJSuawoude9 0 0 9 0 3-63

Junioren A derde klasse A

t. Geel V/it
2. FVC 2
3. SC Franeker 3

4. SSS'68
5. Be Quick D3

Junioren C derde klasse E

1. Drogeham 9 9 0 018 3+9
2. Twiizel 10 6 0 4 LZ 37-21
3. ASC 10 5 0 5 10 29-22
4. GeelWit 8 4 0 4 8 ?l-17
5.Kootstertille 9 3 O 6 6t9-32
6. 't Fean '58 10 1 0 9 2 11-50

Pupillen D klasse 451

1. Nicator 10 9 0 I 18 73-23
2. Holwerd 10 9 0 I 18 6G27
3. Blija 10 4 2 4 10 4244
4. Geelr#it l0 3 2 5 8 37-39
5. De\*Vàlden 10 3 0 7 6 ?6-54
6. Birdaard 10 0 0 10 O 17:18

hrpillen D klasse 470

1. BlauwWit3 9 8 1 0 17 60-16
2. GeelWitz 9 6 0 3 L2 4l-33
3. V/TOC2 9 4 I 4 9 4,/,-50

4. VIOD2 10 4 I 5 9 46,47
5. Bergum2 LO 3 2 5 8 34-32
6. BeQuickD5 9 0 I 8 I 12-59

Rrpillen E klasse 507

1. Anjum 10 9 I 0 19 96-12
2. Ropta Boys 10 7 O 3 L4 51.42
3. Geel Wit 10 6 I 3 13 41-15
4. Oostergo 10 415 930-31
5.Holwerd 10 118 31946
6. Derrl/àlden l0 I 0 9 2 17-88

hrpillcn E klasse 534

l. Veenwouden 2 lO 10 O 0 20 75-2
2. Wykels Hallum 2 l0 5 I 4 11 39-22
3. Suameerz 10 5 0 5 10 29-29
4. BCV 3 l0 316't17-53
5. Geelr,Mitz lO 2 2 6 6 ï3-32
6. FriaseBoys2 lO 3 0 7 6 17-52

I

) 6 5 I 01135-t2
7 5 I 11136-11
6312724-19
6015t7-34
7 1 0 6 113-39

Res. tweede klasse B FVB

1. 'eAB2 11 6 4 I 16 39-16
2. Nieuwe Schoot 4 10 6 2 2 L4 42-2L
3. St. Anna 2 ll 6 2 3 14 34-27

4. DTT 4
5. Frisia 5
6 Drachten4 ll 5 2 4 L2 26-23
7. Dronrijp? lO 4 3 3 11 25-19
8. MKV'293 11 4 I 6 I 29-30
9. LSC18904 11 3 3 5 9 2842
10.osl782,,. 9 I 2 6 4 16-28
11.Geel\ilit3 7 L 1 5 3 12-24
12. Friesland3 8 1 O 7 0 15-48

Derde klasse C FVB

1. Zwaagw.einde4 10 9 O 1 18 61-16
2. Trynwàlden 3 10 'l I 2 L5 34-\7
3. Geelrt/it4 9 6 I 2 13 36-23
4. Surh.veen3 10 5 3 2 L0 20-23
5. FVC 5 10 4 3 311 25-20
6. Buitenpostz L0 3 2 5 8 24-32
7. RoodGeels 10 3 2 5 I 2241
8. ONB 4 11 4 0 7 826-n
9. Dokkum3 10 3 1 6 7 33-37

l0.BlueBoys2 10 L 3 6 5l'l-34
11. Camb/L'warden6l0 I 2 7 4 16-52

-8- -g-
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Om verwarring te voorkomen werd in sommige
gevallen de voorletters van de vader achter de

naam ge,plaatst. De lijsten u,aren met de hand
geschreven, onmiskenbaar door Frans Hulse-
bos.

BUREN
1. Paulus J. Brouwer
2. Us de Jong
3. t+I/illem P. Kooiker
4. Jan A. Brouwer
5. Iohan J. Metz
6. Johan A. Kooiker
7. Piet Th. Metz
8. Antoon Metz
9. \Milly Gd
10. Willem Veltman
11. Wim A. Brouwer
12. Anton Kiewiet
14. l-ep Kiewiet
15. Piet P. Kooiker
16. Petnrs Molenaar
17. L"q J. Oud
18. Douwe Beijaard

Deze nieuwe gegevens

reden om eeÍl praatje
hóbeÍr.

NES
1. lozef Brouwer
2. Albert Tpuben
3. Joop de \taan
4. Frits Kieristra
5. Theo T. Metz
6. Vfim S. Kiewied
7. Gerard Brouwer
8. tJ/im Bakema
9. Tiemen Kiewiet
10. H.P. Brouwer
11. H. de Haan
L2. lan J. Oud
13. M. Oosterhof
14. Theo Pijpers
15. ïJeerd de Jong
16. Harm de Jong
17. Dirk de long
18. H.J.Kienstra
19. Jos Kienstra
20. Henk de Jong
21. Antonius Metz
22. P.P. Brouwer

waren voor md een

met Andries Metz te

Koos Molenaar
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ANDRIES METZ ZETTE TEAMS VAN
GEEL WIT ALTIJD GRATIS OVER.

7frlf h*fr. Andries Metz nauwelijks tegen m bal

aeo getrapt. De Amelanders hóben míf,r even v8n

zijn spel mogen genietea. Daama gtng hij in
militaire dienst. Daar speelde hij onder mper m€t

Tol van Volendam. Vervolgeos ging Andriee nesÍ
Nederlands Indië en speelde na tcrugtoffi net
andere eilander Indië gaage,rs tegea Geel rilit.
Daarne werd Andries zie& en zou nooit meer

voetballen.

Toch bleef hij nauw Ui.| Ceet Wit betÍokkea. Met
zijn materieel kon de kolenboer/beurtschipper de

club van dienst zijn. De trpkker werd nogal ens
gebruikt om het materiaal 0e veÍvoeÍ€n wssflItee
het veld in gereodheid imest wordeo geàmcht.

Veel belangrijker zou la0er het transport per schip
worden. In 1970 trad Gesl Wit too tot ds kom-
petitie van de KNVB. De bot€n van \tagenborg
voeren toen nog niet zo frequeot als nu en dus

boden de schepea van Andrie Metz en AlbeÍt
Tenben uitkomst. Om beurten rfifi aj de voet-
ballers over. Dat gebardo altijd gratis. 'As je
overal geld foar hewe wille, moet je deer niet rn
beginne. ln we hoefden uÍ gl€u sooe broad mird€r
om t€ etea. Geel \ilit het ók h€t hsje ret had.
Dear wódt niot ove,rpraat' zegt Andries
Hii weet aog goed dat hij op €€o zrtodag koeico
naar Holwerd moest oveÍvaÍen. Het eerste rcst
daar spelen en kan dus mee, ret fi€ts en al. Theo
Melz, zal daar minder prettige herinneringen aan

hebben overgehouden, wont hij word tlr;z,ek.
Andries Metz is een jaar of tien loidor geweest vaa

hot Tweede elftal. Hij ded dst vooraamelijk sama
met §eerd Molenaar. 'ïeeÍd waar mien mert',
laat hij weten. Een bestuursfrrnctie nras voor An-
dries niet weggelegd omdat hij als schipper nia zo
vaak thuis was. Hij fungeerde wel enige tijd als

bestuurslid van de iisclub, mrer die vereniging
beleefde zijn activitoiten als het wrd dicht lag. Dat
was echter wel d€zelfde tijd dat er volop g€§tookt
werd en Andrieo dan zijn pct de koleoboer moes
opzetten. Dat was dus ook niet bepsild eeo ideale

situatie.
Tjeerd hield nauwteurig blj, wie de trainingen
bezochten. Wie veÍzaakte stond er raasÉ. Det werd
bepaàld op de bijeenkomsen van ds olftalcommis-
sie. Dat het opstellen dor teems geeo oeenvoudige
zaak nns, bowijza de onlangs door Mrrie gevm-
den pepieren. In eeo van ds opstellingea "iin
vrijwel alle spele,rs van positie gp\vi§scld. 'Wat ie
deer in onkrast', merkt Marie op. 'Só& wer moet
je 'ók ni€t oeaderskeno',antw@rd Andries op
hrasi-ee,rieurc toon. Hij is van oordeel dat de

hvaliteiten vsa de speleÍs yroegeÍ dichtsÍ bij'elkaar
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lagen ea het was dus moeilijker om keuz3es !e

maken.
Als de familie Metz de voetballers naar de overkant

bracht ging zp ook mee traar het voÖtbalveld.

Hoogtepunten waren natuudijk de kampiopnschap-

pen van het eerste elftal in 1972 (met 3 elftallen

aaa boord) en het tweede n 1976. De laatste titel
werd in Drachten behaald iea koste van Bergum

weet Andries nog goed.

De mooiste herinneringen houdt hij over aan de

uitstapjes ret het tweede. De ene keer gingen ze te

vissen, de andere keer werd Schiermonnikoog met

eeo bezoek vereerd. Soms werd er ook nog ge-

voetbald met een meestal niet geheel meer fitte
ploeg. De taxi moest er wel eens aao te pas koren
om de spelers op het veld te krijgen. Met het eer§le

elftal beleefde Andrias ook lzuke momenten. Zoals

die ere keer in Blauwhuis. De speulers dsse sich

fertlede in un ouwe skoal. Dear slond ua diepvries

ret fesanten. Jos Bulte het se ao boord bakt. Ja ut
warc lieve jongens, die foetballers".

Het varen had ook zijn keerzijde, heeft Marie

erver€n: 'Je binne de hele dag weg en dat niet

altied gesellech. Ik kreeg ók gien mins meer met

naar de kerk, waat p8 ging ommes ok niet'.
Toch kijken Andries en Marie terug op een mooie

periode. En nog eens tenrg komend op de kosten,

zegt Marie: 'Vy'e hewe twie keer un flàch geven en

soa'o ding waer duurder as tièn keer fare'.

Kooo Molenssr.
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Geel Wit 3 aluit 1992 
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We schrijven 20 december 1992 A.D., en
historische dag want het de,rde elftal ran
Geel V[it speelt zijn laatste wodrtriid van
dat jaaÍ. Na vier k*r te zijn afgelast is de
tegenstander nu eindelijk Nieur+rcschoot"
De ee.rste verrassing vijf minut«t voor
vertrek van de voeÍboofi we hebben van-
daag weer een ectrtc keepeÍ, n,t. Bgré öe
Jong, terug van óy.er m andere zee. Hct
Wad is als een spiqel$e, ik yoel dat er
vandaag niets mis tan gaan.
De bootreis lrcep vutogpt radGliik ruetig;
Peter Oud rommdt wlt met een antiete
walkman en verd&'nfsrdt he ttruisjssr
getraind i.v.m. de feestdagen. BíJ am-
komst in Holwer*faan de h€ren brj loop
de Iong in zijn b,§ide, de rest in dc kop
pelbazenbus Yan È§po Oud.
Joop rijdt ons relarod naar het aquaduet elt
een gejuich Eaolt op warulsor wG d€ue
droog passeren. Vsvbfens brengt hii one
naaÍ Nieuwesctroot. Ongevccr vijfticn
boerderijen, Éo begraa$laats eR een

crematorium, maaÍ geen voetbalvcld. Nr
enig gbfries ove en weer rjjden we terug
naar Heerenveen voor de diar wel aanwe-
zigevoetbalvelden. Tot onze ergernis is de
koppelbazenbus al gearriveerd. Als heren,
nonchalant en borst voonrit stappen wij de
kleedkamer binncn, niet reagerend op het
góruI.
Eenmaal op het veld zdn we wocr ecn
tram en als eigerltjk kqlryr (ac GW-
laant 3) spelen we de zogenaamde koplo-
per van de mat. Theo de Ilaan scoo,rt vmr
rust 2x,. na de theo lx, zij redden de oer
door een slordigheidje van onzp Lant. In
het laatste hvarticr Eault hun verreweg
slechtste speler wat meer.moe ÍxtaÍ yoren.

Deze man had tot dan toc alleen mínr
spelers geraakt en stsnd op de nominatia
platgelopen te worden. Per ongcluk raektc
hij een paar ke do bel en de stand uas F
3. Doch hiermee warcn wrj ook unl tcvre.
den. Het was, met voor ons als uitwed-
strijq, ren uitslag koplopers rmrdig.
De terugreis wordt snel aanvaard daar dc
tijd dringt. Onverctooóaar passcÍEÍr lvc
wee het aquaduct, jammer dat dc onder-
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kant niet van glas is.
Eenmaal terug aan boord wordt het kruis-
jassen weer berefend. Sommigen, ik noem
dit keer geen namen, snappen het spelle§e
nog steeds niet en overwegen alvast maar
naar de bakker te gaan en zich Ínet wat
steuÍen in te dekken.
Vlak voor Ameland moet de harde kern
van het derde een tientje betalen aan onze
leider. Dit in verband met het vaderschap
van Rudolf Teuben, onze spits die meer in
de bus zit dan dat hij op het veld staat.
Scoren voor ons doet hij dus niet veel
maar een Albert Teuben jr. is toch een
gave treffer, dus we betalen zonder e
mokken. Binnen de minuut liggen er negen
tientjes op tafel. Dat is een veÍïÍrssing; de
vaste kern van het derde groeit, er is nog
hoop voor de tryeede helft van de competi-
tie.
Tot slot nog even de nieuwjaarswens van
Peter Oud. Hij hoopt dat het bier in 1993
veel duurder wordt want hij is er nog
beroerd van. Over deze wens ga ik nog
even nadenken, dus tot volgend jaar maar
w€r.

Henk Roemers.

**dÉ

Van tij d tot tij d wordÈ in
deze krant nelding gemaakt
dat er bij een lid van
GEEL hIïT een nieuwe voet-
bal1er of voetbalster is ge-
boren.
Deze nelding kont dan meestal
van ollze secretaris.

Eén belangrijke geboorte werd
echter nÍet in deze krant
gemeld en dat lras die van ge-
boorte van zijn eigen dochter.

Koos en Catrien alsnog van
harte net. ja11ie dochter
Anna Catharina.
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DE AMATEUR.

Zondagmiddag half drie, het regent. Hij
zít n de kamer en kijkt droevig en ver-
veeld naar buiten, gatver alweer een ver-
peste zondag. Daar ben je dan de godgan-
se week mee bezig, trainër, trainen een

nog eeens trainen. T\vee keer vmr die
vent met zijn schelle stem en twee keer
voor jezelf en dan ook nog een avondje
meóaHen in h* zaalvatbal. Je moet er
wat aan doen ook al ben je amateur. En
als het dan eindelijk zondag is en je bent
er klaar voor dan hmr je op de radio de
volgende allesverpesterde boodschap'Alle
wedstrijden voor het amateurvoetbal zijn
wegens de slechte weersornstandigheden
afgelast. Grote shit, dikke balen en van al-
les en nog wat. Het gwolg van die.bood-
schap is jawel thuiszitten.
Dus niet even lekker te pletter lopen op
het groene veld tegen gelijkgerichte idioteÍr
die er door de week ook van alles aan
moeten doen om dat 's zonríags tc mogen
doen. En als je dat nia doet, dan loop je
de kans dat de maÍr met de schelle stem je
ook nog op de bank zet in de dug out. Dus
elke keer wer de beuk er in.
Voor dat hele gebeuren moet je dan ook
nog een keer per jaar een flinke m€p
kontributie aan de ppnningmeaster over
maken.

Hij kijkt nog eens naar buiten, het is nog
triest en grijs, krastus wat een dag, hij
wordt steeds sjagerijniger. Moet je een
kopje thee, wordt er gorraagd. Hij hmrt
het nauwelijks en geeft daarom ook geen

antwoord, hij baalt want vorige week was
het mk al van dat pokkenweer en nu
vandaag weer en volgende week begint de
winterstop, met andere woorden de serie
zeikzondagen is al verwoegd begonnen.
Moet je nu thee of niet klinkt het weer.
Nu echter iets feller en harder. Is het dan
al rust vraagt hij nog even denkerd aan
hoe het had kunnen zijn.
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7* reager;rt maar niet. Zullen we straks

even een eindje gaan wandelen vraagt ze.

Wat zeg je ? Yfandelen ? wat is dat nou
weer voor lulkoek, ik heb wel wat beters

te doen gromt hij in haar haar richting.
Stel je voor, wandelen op zondagmiddag,
de heilige middag van de ware voetbal-
liefhebber, de enige middag in de week dat
je iets zinnigs lont doen, de enige middag
in de week, waarv@r je op de doorde-
weekse avond tot de bodem Bet, hoe
bedeÍrkt zn, het.

Hij kijkt nog eens naar buiten, het regent
niet meer, de zon komt zelfs even tevoor-
schijn, hoe is het mogelijk daar baal je dan

wel dubbel van, nu is zijn zondagmiddag
wel helemaal bedorven.
Als je niet meegaat, dan ga ik weer allen,
zoal vorige week en die week daarvoor en

daarvoor zngt zij.
Eindetijk dringt het tot hem door dat hii

echt een amateur is.
Ja laten we Ínaar even een eindje gaan

lopen zegt hij, dan kan ik mijn konditie
tenminste nog op peil houden.

7* zlcht en denkt 'AMATEUR'

je.

DE REDAKTIE VAN
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