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De voorzitter opende de vrergade-
ring met een momenL stilte ter
nagedachtenis aan Coby Molenaar.
Hij was niet zo te spreken over
het spel van met'name de beide
prestaÈieteams. Dat het nachte-
lij k cafébezoek daarmee in nauw
verband sLaat acht hij niet
uitgesloten.
0ver de notulen van 27.8.L992
waren geen op- of aanmerkingen.
Medegedeeld werd dat Geel I'IiE
de voorjaarsreeks ingaat met
twee E-pupÍ11enteams. Daar Jan
Beijaard stopt a1s leider zaL
er voor hem een opvolger moeten
komen. Trouwens, over leiding
gesproken, Jos Bulté zoekE nog
st.eeds iemand die samen met hem
de C I s onder de hoede neemt.
In het tussentijds financieel
verslag vielen aan de last.en-
kant de aanschaf van nieuwe
j eugddoelen en de duurdere ta-
rieven voor elektra en de con-
tainers op. De opbrengst van
de 1ott,o loopt terug.
Het kersttoernooi. draaide in
L992 vrijwel quitte doordat be-
zuinigd is op de prijzen. De
jeugd krijgt voortaan medailles
in plaats van vaantjes
De sponsorloop heeft ruim
f 3 .500, -- opgebracht. De spon-
sorcommissie bracht iets meer
dan f 2 .800 , -- bij eèn .
De tribune was begroot op
f 65.000, -- en heef t net. iet.s
meer dan f 60.000, -- gekost.
0ver een invoering van een boete-
sysfeem ontspon een j_nteressante
discussie. Het stoort. het bestuur
dat een aantal leden zich aan
aktiviteit,en onÈtrekt (kantine,
dorpsfeest, oud papier) zonder
zích af te melden. Het bestuur
dacht aan maatregelen door boetes
door te berekenen in de contri-
butienot,a. Vanuit de vergadering
kwamen suggesties als het extra
inroosteren yan verzakers (ver-
zuimen zíj nogmaals dan kan het
bestuur maatregelen nemen), het
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aantal verzuimen laten bijhouden,
contribuÈieverhoging en kortingen
voor goed gedrag en vermelding
op een zwatte lijst in het club-
b1ad.
De voorzitter concludeerde dat
de vergadering het er over eens
hÍas dat het redelij k is dat
ledereen een keer per seizoen
wordt verzocht vrljwilligerswerk
Èe verrichten. De door het be-
stuur genonen beslissing sLaat
elders Ín diE clubblad.
Van 0s gaf daarna een overzicht
van het competitieverloop van de
diverse e1fta1len. Verder kwanen
in de rondvraag nog enige zaken
aan de orde zoals de trainings-
accommodatie en het trainen aan
de wa1.

Koos Molenaar
secretaris

\?
6éu*»

-3-

Í:'

a



I/VADDEN -ZàAUVOETBAL
Íogg,XOot ....

Nadat al een aantal jaren het wadden-

zaalvoetbaltoernooi- voor de jerugd van

de Friese hladdeneilanden in Dokkum was

gespeeld, vond dit evenement dit jaar
op Ameland Plaats.
Oàaat Terschelling een aantal keren
niet was op komen dàgen, werd het idee
geboren om het toernooi op Ameland te
organiseren.
Zo kwam het dat de Monnik van Schier-
monnikoog, zatetdag 16 januari met hun

C-junioren en D en E PuPillen naar
Améland kwamen om daar het toernooi
te spelen.
De spelers van A,rnelandia en Geel ÍJit
haalàen de jeugd van de Monnik van de

boot en bracht ze naat de kamPeer-
boerderij van Foppe Kiewiet' Foppe had

voor dÍt weekend zijn kampeerboerderij
kosteloos ter beschikking gesteld'
0m 11.00 uur kon het toernooi dat ge-

houden werd in sporthal De Slenk, be-
ginnen.
Éi5 a" C-junioren waren in totaaL 6

teams aanwezig.
Het werd een spannende strijd, die tot
de laatste wedstrijd nog niet beslist
was.De uiteindelijke winnaar werd het'

C2 team van De Monnik, meL 9 Punten'
Het C2 team van Geel Wit werd met 7

punten tweede. De Monnik C1 werd derde
met O punten, Geel Wit C1 behaalde de

vierde plaats met 5 Punten, vijfde
werd Amelandia CI eveneens met 5 pun-
ten en als laatste eindigde Amelandia
C2 met 1 Punt.
Bij de D-PuPi1len ging de strijd
maàr tussàn 4 teams, twee van Geel
I,iit, 1 vaà de Monnik en 1 van Amelandi-a'

Geel Wit Dl eindígde hier als eerste
met 5 punten. De Monnik Dl werd tweede

met 3 punten (beter doelsaldo) Geel
Wit D2 werd derde ook met 3 Punten en

AMelandÍa behaalde de vÍerde plaats
met 1 Punt.
Bij de E-PuPillen kwamen 5 Ëeams in
hei veld om elkaar te bestrijden'
Drie van Geel l^Jit, één van De Monnik

en één van Amelandia.
Hier trok het team van Amelandia aan

het langste eind door met een beter
doelsaldo het E 3 team van Geel l'/it
terug te wijzen.
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Amelandia E1 behaalde 6 punten' even-
als Geell{it E3.
Geel WiÈ E1 werd derde met 5 Punten'
E2 van Geel LIit pakte met 3 punten de

vierde plaats en De Monnik werd vijfde
met helaas 0 PunLen.

Om kwart voor vijf uas llet toernooi
achter de rug en werden de Prijzen
uitgereikt door de voorzitter van De

Monnik, Jan Berend Bazuin, dÍe tevens
ook de prijzen beschikbaar had gesteld,
evenals vorig jaar in Dokkum'
Voor de avotà stond er een sPorL en

spelavond in De Boeg op het programna'
Amelandia kon hier echter niet aan

meedoen omdat zij ts avonds in Hollun
nog een stratenvolleybaltoernooi had-
den.
0m negen uur werd alles afgesloten en

ging iedereen tevreden naar huis'

Bij de mededeling die ondergeLekende
telenover de jeugd van Geel Wit deed

Èen aanzien van een tegenbezoek aan

Schiermonnikoog, kan ik meedelen dat
dat doorgaat.
Het. bezoek za]- plaatsvinden in heË

weekeinde van 21 en 22 augustus'
ZeL deze datum dus oP de kalender.
Verder r+iI ik alle leiders,scheids-
rechter en vertegenwoordigers in de

organisatie bedanken voor hun inzeE
deze dag.

Yue

Jan van 0s.

ITAAK err [Elt

FKIT3 KIEN9T}?A ïET:

't VAI{ }IF-,ffiGREI{ huys

are.rvtouràíaàrrroua-wrtouï

§*

o BURËl"l- AlYt

ln èlcPvrlt! - Gn horeor -
Proilukten

POLDffiwEG 
' 

- 9L6' rË §ES-TilELAI{D

CBOOTEÀ§DEL

IïISTAIIATIE BET}RIJF

ffiffiYA
ïEL. t 2ó zg

-5-



SpLTNTER DooÍa De Wtruï€R,.

De winterstop blijft toch een apart
fenomeen. Eigenlijk is het bedoelf om

te stoppen met voetbal omdat de winter
de velden onbespeelbaar maakt. Ten-
mi.nste, zo is mii altijd verteld en
het klinkt ook wel logisch uit de
naam t'winterstoprt.
ïoch heeft de KNVB dit begrip wat uit-
gehold. Zo rond de feestdagen werd er
meesEal niet gevoetbald, en daarna werd
het pas echt winter dus dan kon je niet
voeLballen. 0m dan vervolgens bij weer
en geen weer en met de Paasdagen twee
keer en eventueel nog door de week te
spelen om toch vooral voor de zomer
begon de competit.ie af te hebben. Dat
was dus vaak gekkenwerk. En vroeg om

de nodige aanpassingen.
Tegenwoordig hebben we dan eigenlijk
een ttfeestdagensÈoptt- Rond de kerst-
dagen en de jaarwisseling staan er
geen wedstrijden op het prograrma'
de aansluitende weekeinden ervoor en
erna sLaan in het teken van inhaal-
programmats. En dat is nou kaasje
voor een ploegje.als Geel víit 3, ook
wel het Volendam van de res.klasse B

van de FVB genoemd.
A1 eerder berichtte ik dat het in de
lopende competitie moeilijk was om

regelmatig een derde elftal op de been
Ee brengen. Voor de kerst hadden we

dan ook weinig wedstrijden gespeeld en
weinig punten behaald. Eind december
haalden we toen, met enige verstet'king
uit het tweede elftal, knaP een Punt
r+eg bij één van de koplopers Nieuwe
Schoot 4.
Half januarÍ stond het derde e1fta1
alweer in de wei. Ditmaal uit bij sub-
Eopper DTD 4, en de thuisclub werd
met 1-5 compleet zoek gespeeld. Na af-
loop glimlachten de inwoners van drie
dorpen Legelijk wat en schamperdenItDtr zaten zeker wel wat van jullie
Lweede elftal in hérr. Heel flauw want
dat was helemaal niet zo. A11een drie
jongens van het eerste elftal, en
bovendien was Johan Kiewiet, normaal
gesproken dè reserve van GI.I- 4, de man

van de wedstri3d. Met zijn balcontrole
en passes tikt hij bijna in zijn
eentje heel DTD al naar huis.

Nee, de jongens van DTD hadden ge-
rekend op een ruime overwinni.ng, maar
nu1 op het request gekregen en daar-
om I{rAs de appel zuur.
De week daarop toog het gezelschap,
dat inniddels dus zijn punten totaal
verdubbeld had naar Friesland 3. Met
alweer een echte keeper, ditmaal
Peter Brouwer, en enige aanvulling
uit GW4 en de B-junioren werd met
windkracht 8 in de rug of voor de kop
ook deze ploeg zeer gedisciplineerd
verslagen. Uitslag ditoaal 0-3 en weer,
net als bij DTD, twee treffers van
onze Rudolf Teuben.

!n ?o aie je maar weer hoe goed eigen-lijk het. derde elftal van onze ver-
eniging is. Vijf punten uir drie uir-
wedstrijden op rij en dat in de
wirrterstop. Volgens mij haalt Volen-
dan dat niet eens. Heel Nederland zit
voor de buis en la1t ttFalko, Falkott
maar r,rie Sc6ren daar weer aChter die
doorgebogen bonen? precies!
Van mij mag de winter nog heel lang
kwakkelen en van mij mogèn er,nog Éeel
wat wedstrijden van andere elftailen
(op tijd) afgelast worden, want dan .... komen wij nog heel hoog.
En dan wil ik tot slot, namens de
kadocomnissÍe, Joop de Jong en Marjon
Brouwer feliciteren met de geboorte
van Martijn Jacobus. I'/e hopen dat deze
kleine dribbelaar zijn vaàer nu niet
meer weghoudt van het voetbalveld en
dat hij later iets meer af zal- spelen
dan zijn vader. De tientjes zijn ueer
ingeleverd dus het kado (alweei een
ba1) kont eraan.

Groetjes Henk Roemers.
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B66ÏC{(IPLUK -
VAANTJES :

In de kanÈine zíjn van
banieren verkrijgbaar.
vaantj es staan de naam
vignet van Geel Wit af
Dit kosEbaar bezít voo
auto, op Uw bureau of
fiets kosÈ U slechts v
De oplage is beperkt,
dat u er niet naast gr

AANPASSING TARIEVEN

De prij s van heE bier is met een
kwartje verhoogd naar f 1,75,
Desalniettemin niet getreurd,
want de glazen worden groter.
DaL geldt natuurlíjk niet voor
de flesj es alcoholvrij bier,
waarvan de prij s eveneens met
een kwartje omhoog gaat en we1
naar Í 2,O0.

JEUGDKAMP

Voor deelneming aan het jeugdkamP
in Sondel van L9-23 juli L993
is een aanmelding binnen. 0verige
belangstellenden kunnen tot 1

april Eerecht bij de secretaris.

BOETESY STEEM

0p de onlangs gehouden jaarvergade-
ring (zíe elders in dit blad) is
uitvoerig gepraa.t over een boete-
systeem in het geval van verzaken
van bepaalde verplichtingen. Het
gaat daarbij vooral om het niet
nakomen van bardiensÈen en het
helpen op de kermis en het oP-
halen van oud papier.
0p de vergadering zi-jn daarover
diverse suggesties gedaan (zíe
andermaal elders in dit blad).
Het bestuur heeft besloten dat
diegene die Lwee keer verzaakt
ter veranLwoording wordt geroepen
bÍj het bestuur.

af heden
0p deze
en het

gedru(t.
rinUw
aan Ur.l

ij f gulden.
dus zorg
Íj pt.
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AANAI.I.ES

Às het onr verzeteren, hypothe&en enfuoncieÍingen goor

T.Töben
W.Wesselpad 1 tel.2988

ïndeling A-junioren, derde klasse C

SC Franeker A3

IVC A2 (Leeuwarden)
I:!rt A1 (Harringen)
ISS '68 A1 (MarsÀum)
Geel Wir Al

fndeling dames, derde klasse C

gDv (Wij nj eterp)
Geel WiÈ
SC Klootstertille
VIOD (Driesum)
I.:.aermar (0ostermeer)
Dokkum z

TOEGANG TRIBUNE. 
*#

OmdaÈ de compeÈitie a1 halverwege
is heeft het geen zin neer om ditseizoen nog seizoenskaarten te
verkopen voor de Tribune.
fn plaats daarvan worden bij dethuiswedstrijden van het eersÈe
e1fta1, kaarEjes verkocht die
Ínaar één keer geldig zi j n.
Dat wordt gecontroleerd.aan 

dehand van de kleur van de. kaartjes;
elke keer een andere tfeur.
De toeganB tot de tribuqe bedraagt
f 1,-- per wedstrijd, dit geldt
ook voor 1eden.
Niet-leden, betalen de toegang
tot het veld f 2,5O + f 1,==
voor de tribune.

van lleeckerenstraat 12, Nes-An

telt 2425.

bo-lug

amóèementoparh
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PROGRAMMA:

31 januari
Geel 1'/it
Jubbega 3
Geel I'Jit 3
Geel I'Ji t 4

6 februari
Geet hlit A

VI0D dames

7 februarÍ
Bergum
Geel lJi t 2

Geel l/i t 3
FVC 5

Zuidhorn ',

Geel Lii E 2

Nieuweschoot 4
Blue Boys 2

FVC 3a
Geel Wit dames

- Geel hlit
LAC Frisia 3
Friesland 3
Geel hrit 4

vr].J
Dokkum 2 dames

Geel Wit
Friso 2
Geel hrit 3
Geel Wit 4

1 3 februari
SC Franeker 3a Geel hrit A

Geel Wit dames Eastermar dames

l4 februari
Geel WiE GOMOS

Camb. Lwd . 3 - Geel LIit 2

LSC 1890 4 - Geel Wit 3

Geel Wit 4 - Camb.-Lwd. 6

20 februari
Geel Wit A

Geel Wit dames

2I februari
Tolbert 1

Geel l^Iit 2

MKV ,29 3
Rood Geel 5

27 februar,i-
SSS '68 A - Geel Wit'A
Geel Idit dames KootsterÈi11e dames

28 februari
inhaa 1

De junioren, meisjes en PuPillen
hervatten de comPetiÈie in maart.
Hun indelingen zijn nog niet
bekend

&terurr SortTrturs
SPEEIDE 

'^' 
ALL6 VUF

sENloeeNYEArl^s --
Dit interview had eigenlijk plaats
moeten hebben op de boot die Geel l{it i
op l/eg naar Tolbert zou brengen. Door
de hoge waterstand waren de Amelanders
genoodzaakt thuis te blijven en konden
ze zíen hoe Falko Zandstra Europees
kampioen schaatsenrijden werd. Ook bij
Meinte Bonthuis ging de adrenaline snel-
ler vloeien, temeer toen ook nog het
Frysk Folksliet werd aangeheven.

0p de vraag hoe de geboren en getogen
Bolswarder op Ameland is gekozen ant-
woordt hij kordaat met de van hem be-
kende humor: Met de boot. Dat was in
1973, Meinte was toen 15 jaar. Vijf
jaar laLer liet hij zich overschrijven
naar Geel LIit; Meinte had in Magda
Metz de grote liefde ontdekt en hij had
werk bij de firma Kiewlet.
Alvorens Meinte de kleuren van Geel l{it
ging verdedigen had hij aI een paar
keer in competitieverband Legenover de
Amelanders gestaan. Dat kas met RES 3
tegen Geel hlit 2. Meinte was doelver-
dediger, ofschoon hij bij de A-jeugd
a1s veldspeler begon. ttl,/e waren met de
Ats op een toernooi in Barger-Ooster-
veld en daar raakte onze keeper ge-
blesseerd. Toen kwam ik op het doel.
Na twee jaar A-junioren werd ik met
RES 5 met,een kampioen. Daarna kwam ik
met het derde naar Ameland. De meeste
Amelanders kenden mij nog niet. LIel
vroegen ze wie Eoch dat venijnige
ventje in de goal was, terwijl Magda
er naast stondtt.
Meinte was een fanatieke voetballer.
fn Bolsward liep hij tegen Geel Wit
tegen zijn eersÈe boeking op. "Nu
hebben ze kaarten. ldat dat betreft is
het maar goed dat ik gesÈopt bentt,
grapt de huidige leider van het eerste
elftal. In dat Leam heefL hij overigens
ook gespeeld, dat duurde echter maar
anderhalf jaar. Hoe die periode begon
en eindigde weet hij nog maar a1 te
goed. ttlk kwam er bij toen ze een voor-
stopper nodíg hadden omdat Jan Kj.ewiet
geblesseerd was. Het einde kwam in de
eerste wedsÈrijd van het nieuwe seizoen,
uit bij iÍi1per Boys. Na een kopbal
landde ik op de voet van een tegen-.
stander en ging ik door de enkel. Daar
had ik aI vaker problemen meett.

ÍI
I

\

I
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Volgens hemzelf-is MeÍnte (samen metJozeph Brouwer 'de melkb;";;r"een vande enige Geelwitrers die alló vijfsenj.orenelftallen heeft doorlopen. HijsËartte in het derde elftal ,v.n Jaap 
-

Iletz. "Voor die man heb ik-gràot res_pect. Hij is iemand van weiiig rdoor_den, hij zeurt nooit over taciische
dingen.Nu is hij vlagger bij-Àer eersre,een hondebaantje. DÍÀ man ié goud waardvoor de vereni.gingrr. .

Nadat Meinte een aanEal jaren niet
meer had gevoeÈbald trok hij de schoe_nen h/eer aan toen het derde te weinigspelers had om Renado te bestrijden.
Weer ging Meinte door ziSn-àrt"f, diedaarna in het gips kwarn.-Van à.t
moment heeft Meinte geleerd en sinds_dien. heeft hij zich ni"t ,ràu. in hetvoetbalshirt gehesen.
fnmiddels maaÈt. hij zich verdienste_lijk op een ander tÉrrein. ir-igg+
werd hij in het bestuur get oren 

"naanvaardde hij de functiè van secre-taris. ttOm dat te doen moetl"-""n
beetje clubgek zijn. Irli3 

-zi3.i-een
kleine.vereniging-en dai aoË:e er algauw dingen bij d_ie eigenlijk niet opje weg liggentt. Meinte werd a1 gauh,na zijn komsr op Amelana ,"aa.tiàiia
van het clubblad en is dat nog steeds,ofschoon hij het dit seizoen Ëven tat_
men aan doet. Ook was hij jarenlang
de Lijnrrekker in her p.óeiàoràblad.
Het stoorr Meinte dat zo i"inig ,"n_sen zoveel werk binnen de vereiiging
moeten opknappen en dat spelers het-nahun actÍeve carriëre voor g;;i;" houden.
"We hebben wel eens zeven voetballersil lr9. besruur gehad. Lraar is dàt declubliefde? Ik mis de nentalireit uun,jarenlang hebben anderen voor mij klaargestaan, nu doe ik wat t.erugil.
Meinre inrroduceerde bij CeËt 

-Wit 
aeelftalbesprekÍng op de iri":ààeÀvona.

uat. nad hij afgekeken van zijn oudec1ub, lraarmee Geel Wit to.l Ëirijd a1een goede band had en heeft. De deel_
neming aan het Vriendentoernooi RES g
kwam ror srand door bemiaaeiinÀ ,unMeinÈe. Hij had ook de hand in"f,".
$??Tt. voorrsevloeide Mens Éig., 3eNi-ettoernooi op Ameland, waarbi;p ook
dames in actie kwamen.
Met de voeLbaljeugd heeft Meinte zich
nog wei-nig bezig gehouden. t,Vroeger
moest ik 's zaterdags werken. Laier
was ik als schoolmeester a1 vijf dagenper week mer de jeugd bezig. tÉ neUwel veel gefloten.
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Misschien dat ik leider wordt a1s
Siard gaat voetba11en".

In 1991 trad Meinte af als besÈuurs-
lid en een jaar later aanvaardde hij
de functie van begeleider van het
eerste elftal, samen met zijn zwager
Francisco MeLz. ttJe bli5ft voetbal-
gek, het bloed stroomt nu eerunaal waar
het niet gaan kant', verklaart hij zijn
beslissing.
Na enige goede jaren in 4A waren de
verwacht.ingen hoopvol gestemd Ín 4C,
alhoewel met een kampioenschap nÍet
echt rekening werd gehouden. De eerste
tegenvaller kwan met het bedanken van
l,lenk Roemers voor het eerste, daarna
werd onnodig voor de beker verloren
van Friesland. De eerste competitie-
wedstrijd tegen Houtigehage werd welis-
waar met 5-1 gewonnen, maar daarop
volgde in de laatste minuut verlies
tegen Dokkum. Tot overmaat van ramp
vielen Pauli Kiewiet en Frans Kienstra
weg uit een toch al veranderde achter-
hoede. "I,*re hadden vijf punten hoger
moeÈen staan, ons euvel is dat we
teveel kansen onbenut latenil, beschouwt
Meinte, die hoopvol in de toekomst
blikr.
'rlde mikken op de tweede periode. We

kijken toch eerder naar boven dan naar
onderen. Vlak voor de winterstop
speelden we bij Trynwàlden 0-0, in
Houtigehage h,onnen we op karakter en
in de winterstop speelden we Eoch twee
derde klassers (RES en De Sweach) van
de mat. En we krijgen nog de toppers
Trynwàlden, GOMOS en Bakkeveen thuis".

Koos Molenaar
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Schaalvergroting is de laatste jaren in onze
samenleving het toverwoord.
Veel mensen zijn daar bepaald Àiet geluk_
kig mee, maar weinigen zien reële moge_
lijkheden om eraÍm te ontkomen. Olp óns
eiland zijn we er al lang aan gewend dat
alleen de boeren met vele tientallen koeien
en reusachtige loopstallen hun bedrijf
overeind kunnen houden en de laatste jaren
zien we'in de bedrijfstak die de economi-
sche kurk vormt
wÍBrop we met zijn allen drijven, ook
grote hobls en appartementencomplexen
verrijzen. In de voetbalsport blijken de
kleine clubs tot dusver nog uitstèkend te
kunnen functioneren, mede dank zij de
royale steun van de gemeentelijke overhe_
den die de dure accommodaties financie-
ren. Aan een tweede voorwaarde, de inzet
van vele trouwe clubleden die talrijke
veeleisende taken bij training, begeleiding
en organisatie vervullen, wordt ondanks dé
problemen die
daarbij voortdurend moeten worden opge-
lost, nog steeds voldaan.
Ons eigen Geel V/it, dat zich, wat dit
betreft nogal wat meer inspanningen moet
getroosten dan de clubs aan het vasteland,
is een goed voorbeeld van een kleine
vereniging die het hoofd uitstekend boven
water weet te houden. Er is wel eens
gepraat over een fusie met Amelandia,
maar dat stuit behalve op emotionele, ook
op een aantal praktische bezwaren: waar
moet worden getraind, hoe moet het met
de twee accommodaties, hoe komt het met
de betrokkenheid van het publiek ?
Maar ook al zou het hoe dan ook ooit tot
een fusie komen, er blijft sprake van een
kleine vereniging waarin iedereen, ieder-
een kent.

Op het niveau van bondsorganisatie staan
ons wel ingrijpende veranderingen te
wachten. Het ziet er nÍur uit dat binnen
niet al te lange tijd de afdelingen Gronin-
gen, Friesland en Drente worden samenge-

voegd. Een grote mate van saamhorig-

heidsbesef bij de Groningers, de Friezen

en de Drenten lijkt niet het meest voor de

hand liggende motief voor deze ingreep.

De bewoners van de noordelijke regio van
' Nederland zijn diep doordrongen van het

besef van een eigen identiteit en hóben er

vaak veel voor over om dat konkreet te

manifesteren. Een extr@m voorbeeld

daarvan vormde enige tijd een bewoner

van Gerkesklooster, die xí gehectrt was

aan ziin status van Groninger, dat hij
prompt ging verhuizen toen het gedeelte

van het dorp dat tot de provincie Gronin-

gen behoorde, bij Friesland werd gevoegd'

Het zullen wel overwegingen van financie-

le aard zijn die tot de fusieplannen hebben

geleid. De omvangrijke administratie die

nodig is om de competitie vlot te laten

,ertopen is de laatste jaren door automati-

sering aanzienlijk gestroomlijnd. De kos-

ten die deze organisatie vergt blijven

stijgen en wat ligt meer voor de hand dan

de werlsaamheden van de vele afdelings-

bureaus te concentreren. Ook zullen er

ongetwijfeld meer en betere cursussen

voor trainers, elftalleiders en bestuurders

kunnen worden gegeven als ook hier de

zaken in een plaats worden geconcen-

treerd.

De nadelen liggen evenzeer voor de hand:

er zullen medewerkers moeten worden

ontslagen en de afstand, zowel geografisch

als psychologisch, zal groter worden. Op

dit laatste effect zitten de clubs bepaald

niet te wachten. Ook in onze huidige afde-

ling Friesland hoor je nogal eens klachten,

dat het bondsbestuur zich ten aanzien van

de problemen van de clubs nogal afstande-

lijk opstelt.
De clubs van de waddeneilanden kunnen

hierover meepraten als het gaat om toewij-
zing van scheidsrechters, vooral van eilan-

der scheidsrechters, tijdig bericht van

aÍkeuring van terreinen, zodat elftallen
geen vergeefse bootreizen naar de vaste

wai v.v. hoeven te maken, rekening hou-

den met mogelijke en onmogelijke aan-

-l.f- _ t5_



vangstijden van wedstrijden, maatregelen

en konsekwente uitvoering daarvan tegen

spelers die zich op het voetbalveld misdra-

gen.
Geel Wit heeft wat deze 4 zakenibetreft al

veel onplezierige ervaringen opgedaan.

Het is moeilijk voorstelbaar dat binnen een

driemaal zo grote afdeling meer aandacht

aan deze punten zal worden besteed. De

club zelf staat tamelijk machteloos.

Soms krijg je de indruk, dat we

dankbaar mogen zijn, dat we in competi-

tieverband mogen spelen. De meest in-

vloedrijke clubs binnen de FVB zijn er

handig in te zorgen dat hun elftallen zo

min mogelfik brj eilander clubs ingedeeld

worden. En het zijn ook de elftallen van

de grote Leeuwarder clubs die veelvuldig

wegblijven als er e€n competitiewedstrijd
op een van de eilanden moet worden ge-

speeld.
En het bondsbestuur neemt hierin een zeer

lankmoedige houding aan' Dat zal er bij
de schaalvergroting niet beter op worden.

Kortom er is alle reden om de fusie tussen

de afdelingen Groningel, Friesland en

Drente van de KI'[\/B met de nodige scep-

sis tegemoet te zien.

Frans Hulsebos.
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Zondagmiddag half drie, het regent. Hij
zit in de kamer naast zij stereotoren van

een bekend merk, koptelefoon op en geniet

met volle teugen van de muziek en het

slechte weer buiten. Eindelijk eens een

zondagie vrij, hij heeft het wel verdient
vindt hij. V/ant elke zondàg maar weer

naar dat klereveld om daar de werkgever
tevreden te stellen, door zich de pleuris te
lopen achter een bal aan is bij nader inzien

ook niet het einde.
Hoe is het eigenldk zover gekomen.
rifat eerst een droom leek is nu zo zoetjes

Ínn een verplicht nummer aan het worden.

Bij fc. Eenvoud was hij de uitblinker, hij
werd op handen gedragen en daar maakte

hij de wereldgoals, daar werd hij ontdekÍ,
door een scout van zijn huidige wer§e-
ver. En dat was het begin van alles. Kon-
trakt getekend, iedereen trot§, thuis, op

school. Ook fc Eenvoud, was erg trots en

zeker tevreden want die werd er uiteinde-
lijk financieel een stuk beter van. Hij
kreeg zelfs zonder er zelf vel aan te doen

een vriendin.
In het begin was het allemaal prachtig.

Maar nu enkele jaren later, denk je wel
eens anders. Vijf maal Fr week je te

pletter lopen voor iemand met het twijfel-
achtige beroep van trainer-coach-manager.
En als je dan niet hard genoeg loopt, dan

krijg je straf voor u,at eens je hobby was,

dan wordt je op de bank geplaatst in de

dug out en dat is helemaal balen.
Zondags de hele dag weg het land in om te
voetballen in die tochtige betonnen kuipen

die ze stadions noemen.

Stadions vol (nou vol) met schreeuwende,

soms agressieve idioten, die een kaartje

hebben gekocht om het zogenaamde top-
voetbal van dichtbij gade te slaan. Sommi-
gen komen zelfs alleen maaÍ om de tent
eens goed af te breken en de sport op die

manier nog eens een extra deuk te geven.
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En in de VIp loge, zitten de zgn. grote
jongens die de club precies met àe Ippen
boven water houden en op die manier de
trainer-coach-manager het werkeÍt tot een
"(on)aangename,' bezigheid beperk'en.

Maar, je krijgt er geld voor, de een welis_
waar "iets" meer dan de ander, maar je
kunt er op een redelijke manier van leven.
Het zijn meestal de an'dere dingen zoals
een lease-auto, een tv,. een stereotoren en
soms een baantje bij een van de VIp,s, die
het geheel aantrekkelijk moeten maken.
Ook je vriendin vindt het maar wat fijn,
kan ze al heel vroeg met werken sbppen
of er zelfs niet aan beginnen.

Kopje rhee schar, klinkr het tenvijl hij met
koptelefoon, zachtjes neuriend zijn deense
dog die naast hem ligt over zijn kop aait.
De hond heeft hij maar aangeichaft, want
een collegaspeler heeft er ook een en als
prof moet je ook eens over iets anders
kunnen praten dan alleen voetbal dus was
een hond wel iets. En het dier houdt je
konditie ook nog op een bepaald peil.

Plotseling voelt hij een hand in zijn nek,
hij kijh op en zijn vriendin vraagt hem

Puil"n de koptelefoon ',Kopje theei',. Hij
knikt.
Samen drinken ze thee, gezellig en zij
vraagt hem , "Zullen we nog eren1"
Ia zegt hij laten we dat maar weer eens
doen, want zo vaak komt dat zondagsmid_
dags niet meer voor, dus even toehappen.

7e trekken' hun wandelschoenen a,an en
qaan er gezellig met de honden op uit in
!e hoop dat hij door zijn suppoft;rs her-
kend zal worden in het bos, want dat geeft
wel een kick.

Tddens de wandeling praten ze over de
toekomst, wat ga je doen als je niet meer
kan spelen, trainer worden en iedere zon_
dag met een amateurclubje de provincie in
of van de rente leven ? Door het voetbal
moest hij zijn studie onderbreken, want

_ ,g_
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meneer de sponsor van de fc Bluf, zei bij
het tekenen van het contrac dat in de

voetballerij geen plaats was voor soft

gedoe. Ieugdbegeleiding was onbekend bij
de fc Bluf. Want zo sprak mister Money
bisnis is bisnis dus geen gezeur maaÍ

trappen.

Als je ophoudt met voetbal, begin ik mis-

schien wel te werken, sprekt vriendin,

dan kun jij weer met je studie beginnen

en als je dan goed je best doet wordt je

misschien wel PROF.'
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