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Nou, in ieder geval ik. Jan Epping
vraagt elke keer weer of ik niet een
of ander 1ul1ig stukje kan schrijven
omdat hij nog eeà paar pagÍnars blauco
heeft. Dat deed ik altijd uit de losse
pols maar nu ooet i.k oppassen wat ik
schrijf. Vorige keer nl. noemde ik
Lerloops tussen de regels door dat de
animo voor het ophalen van oud papier
dalende was. Verder schreef ik daarna
ieÈs positiefs, zo van tkon op jongens,
schouders eronder, dan kunnen hre nog
veel doenr.. Dl,aar wat gebeurt er: de
drukinkt is nog nÍet (roog of onze
hele oud papierhandel is onderhands
overgedaan aan K.J. de Vries. Dat had
ik niet zo bedoeld, heel lullig, dus
moet ik oppassen wat ik schrijf.

hlie moet er nog neer oppassen. Bij-
voorbeeld Barbra Epping. l{anneer nijn
vrouw en ik eens een avondje elders
vertoeven, dan moet er opgepast worden.
Ook dat is weer dubbelzinnig uit te
leggen maar niet wat ik bedoel.

A1s 1id van Geel hlÍt moet je ook op-
passen en wel op je portenonnee. Jaren
vríjwilligerswerk,. en voor de club-
inzetterÍj resulÈeerde in positieve
boekhoudingen met ruime eigen reserves.
Opeens is dat op, gaat je contrÍbutie
omhoog, moet je mÍsschien extra entree
betaLen vanuege een o.a. door jou
bijeengespaarde tri.bune en je noet
nog eens Èxtra betalen voor je con-
sumpEies, Het is niet erg, want het is
voor de club maar ik zou wel oppassen.

Als trainer van Geel hti-t 1 moet je ook
oppassen" Maar dat geldt misschien wel
voor elke voeLbalclulr. Je wordt als
"verlossertt (=Johan Cruyff) binnen
gehaald maar een vriendelÍjk afschej,d
na een aantal jaren inzet blijkt altijd
weer moeilijk.Je kunt nu eenmaal niet
elk jaar kaupioen uorden, alleen a1
het f,eit dat je de kar hebt getrokken
moet toch voldoende zijn om afspraken
voor eeii eventueel wel of geen nieuw
seizoen Ín alle redelijkheÍd te laten
verlopen. 0f nset SiderÍus maar wach-
ten op de volgende aanbieding, on dan
bij Í 10,005,- t€ snappen dat nen
Èevreden is, en bij f 9"995,-- dal het
tijd is on t,e gaan,
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geE en goede raad

van Heeckerenstraat L2, Nes-Aa

telz 2425.

bo-ïrng

menteparÍr
, YERDET(sB{D Íet t 2378

Als he orn verzekeen, hypothe&en en ftnoncieÍingerr g<ror

T.Töben
W.Wesselpad 1 tel.2988

Francisco en Meinte zijn in ieder
geval van harte welkom bij Geelwit 3.
Maar dat is natuurlijk makkelijk
praten van mij. hlant afgelopen sei-
zoen waren naar liefst 51 sPelers
welkon bij GII 3, eigenlijk een Pa-
pieren elftal, de zogenaamde speel-
tuinconstructie. Eigenlijk moest elk
spelend lid het afgelopen seizoen
oppassen voor Nico. líanneer i.e rustig
in de Dugout aan een bierPomP lag
te klokken en je nerkte oP dat dat
we1 kan omdaL je de volgende dag
toch vrij was van voetbal, dan kon
je er zeker van zijn dat je vijf
minulen later door Nico gestrikÈ was
voor GI'/3. Ook niet erg maar de half
9 boot halen is wat anders dan uit-
slapen.
Gelukkig nas Nico zich van zijn ro1
bewust en bedankte hij a1le 5l door
de competitie af te sluiten Bet een
flitsend toernooitje en goudgele
rakkers als compensatie voor eerder
geniste ccts. En toen werd Nico weer
bedankt en toen liep het geheel weer
uit de hand maar daar was ik niet bij
dus kan ik er niet over verhalen. 

r.

Heeft iedereen tijdens het lezen goed
opgepast en wèet de lezer(es) nu wie
er wel en wie er niet op hoeft te
passen?
ttHeett, hoor ik daar achter in de
zaal ttEn het bestuur dan, hoeft het
bestuur dan niet op te Passen?tt
Het lijkt eea redelijke vraag naar
hij is niet echt goed.
Ons bestuur is nl. een democraËiseh
gekozen bestuur, door de leden oP de
ledenvengadering voorgédragen en
gekozen. Ze hebben van ons, de leden,
de bevoegdheid gekregen om te handelen.
Dat is net als met Lubbers en Kok,
die kies jezelf dus ga je later ook
niet :.mopperen over wat ze zoaL be-
slissen.
fk hoop dat het zo duidelijk is.

En ik hoop ook dat ik dit keer beter
opgepast heb,

groetjes voor dit seizoen
en tot ziens op de
Bahamar s

DRANKE N I{.ANDE,L

Eetlu*reeweí e NEs ÍeL; a76l2

rrde trrandi rgt'
^, ook uoar hcl aÍïahn "^íÍPrrar e,r.é§A§5§
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Vierde ktrasse C (KNVB)

1 C,ol,(]S
2 Bakkeveen
3 Tolbert
4 Zuidhorn
5 Trynwàlden
6 de lr/ilper Boys
7 Dokkum
8 Houtigehage
9 Bergum

10 GEEL WIT
i1 SVMH

Res. hoofdklasse FVB

L Friesland
2ONB2
3 Akkrum 2
4 Zwaagwesteinde 2
5 Frisia 1883 3
6 Friso 2
7 Jubbega 3
8 0lyphia 2
9 Cambuur/Leeur*arden

10 GEEL WIT 2
11 Heerenveen 3

Res. Tweede klasse B },VB

1CAB2
2 Frisia 1883 5
3DTD4
4 Nieuweschoot 4
5 Drachten 4
6 GEEL hlfï 3
7 St. Annaparochie 2
8 MKV '29 3
9 Dronrijp 2

10 LSC 1890 4
11 Frtesland 3

Derde klasse C FVB

L Zwaagwesteinde 4
2 Trynwàlden 3
3 GEEL WÏT 4
4 Buitenpost 2
5 Surhuisterveen 3
6FVC 5
7ONB4
8 Dokkum 3
9 Rood Geel 5

10 Cambuur/leeuwarden 6
11 Blue Boys 2

20-36
20-27
20-22
20-2L
20-2L
20-21
20-20
20-15
2A-L4
20-13
20-L0

19-33
20-31
L9-27
20-2L
20-L9
20-19
20-17
20-16
20-L3
20-L2
20-10

20-28
20-26
20-24
20-23
20-22
20-2L
20-19
20-L7
20-16
20-13
20-LL

20-38
20-29
20-28
20-22
20-20
20-20
20-16
20-15
20-L4
20-lL
20- 7

I zaaL

berLs od.hrgtràrdgs í! fue*
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Junioren A derde klas

1 Robur
2WC2
3 GEEL I{tT
4 SC Franeker 3
5 SSS 168

Junioren C derde klas J

1 GEEL IITT
2 De hràlden
3 VIOD
4 Blija
5 CVo
6 FC Birdaard

Pupillen D klasse 453

1 GEFJ. hIIT
2 t{ff..V t29
3FVC3
4CSL3
5 Blaun trlit r 34 4

Pupillen D klasse 469

1 Ropta Boys 2
2 Be Quick D 4
3 GF'ff, VÍT 2
4 Trynwàldster Boys 2
5 Blauw hlit '34 3

Puplllen E klasse 501

1 Rood Geel
2 Bergum
3 Hardegarijp
4 GEEL IfIT
5 Stiens
6 !íykels Ha11un

Pupillen E klasse 553

1 GEEI Vr,T 2
2 Zeerobben 3
3 Robur 2
4 SC BerlÍkun 3
5 SC Franeker 4
6 Mulier 3

Dames derde klasse C

1 GEEI ITTT
2 Eastermar
3 oDV
4 SC Kootstertille
5 VIOD

8-14
8-14
8- I
8- 4
8- 0

9-L7
10-16
9- 8

10- 6
10- 6
10- 5

8-15
8-12
8- 5
8- 4
8- 4

9-18
9-74

10-14
10- 7
10- 3
10- 2

10-18
10-18
10-10
10- 9
10- 5
10- 0

8-14
8-13
8- 5
8- 5
8- 3

sx<tlk*s cit&

7ryí@iíít§ 8-14
8- 7
8- 7
8- 6
8- 6J.effiC

tyés-*r,
7&,t222o

TCA
TAXICENTRÀLE

AME LAN D

v&, RL Uïr/ VèBVOeÍe
@K VEil EN hJARC FIET VELD.

Exurceus 6ÍRÉ,NÀNa6 1g t#s 7a ffi

FTADIO BOELENS
KOLI(§EG 1A ]{ES te1. ZA?g

uu adres voor:
radio, tel.evisie, video

huishoudelij ke apparaten,
telefoon apparatuur,
antenne systeran.

,Ë
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bostuueLu K

OUD ?APÉE
Het za1 U wellicht niet ontgaan zijn
dat er het een en ander is gebeurd in
de oud-papierwereld. Sinds een naand
zanelt Klaas de Vries het papier van
heel Ameland is, dus ook dat van Buren.
Dat betekent dat Geel LIit deze acti.-
viteit van de ene op de andere dag
heeft gestaakt. En dat terwijl het er
op ging lijken dat Geel ldiÈ zijn werk-
terrein zou uitbreiden met Nes nadat
de REPAM het ophalen daar had gestaakt.
De oud-papierprijs was dermate gezakt
dat de REPAM het niet meer lonend
achtte on nog papier op te ha1en. De
REPAM had zijn activiteiten nog ni.et
gestaakt of de geneente schroefde de
garantieprijs op. Geel hlit had aan-
geboden in Nes te gaan inzamelen met
het materj.eel van de REPAM, nits de
gemeenLe de vuilniswagen zou kopen en
onderhouden. Er waren a1 diverse ge-
sprekken net de gemeente geweest en
er waren aL zotn zestien nan bereid
gevonden on als chauffeur te fungeren.
Zover zou het nÍet konen want toen
meldde Klaas de Vries zÍch. Met hem
kwan de gLneente tot een overeenstem-
ming tot inzameling over het hele eÍ-
land. Hiermee ging Geel ï,Iit akkoord
nadat de verenigÍng een vast bedrag
per jaar als tegenoetkoming voor de
te derven inkomsten werd gegarandeerd.
Langs deze weg wil Geel hlit iedereen
bedanken die zich ooit op het gebied
van het papier inzamelen voor Geel I'Iit
heeft beziggehouden. Een speciale dank
gaat daerbij vanzelfsprekend uit naar
de familie P. Kooiker, wiens schuur
al die tijd als opslagplaats heeft ge-
diend. Ook wil het bestuur diegenen
bedanken die zich als chauffeur be-
schikbaar hadden gesteld.

,N K\ryESTTE VAN SAMENSPEL

'M r"JrI;?oltri:kl- {f,

-b-
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DelE KAlrPtÉilgfit rf.l I llwR'
Zaterdag 22 wí w€rs Yoor Ge1 lÍit
een historiache dag. Voor het eerst
in de geschiedenie rierden op een dag
drÍe teaa'e kanpioea, 'e llorgens be-
gon de vietorle bij E2 dat Franeker
E4 net 5.o versloeg en Eo op doelsaldo
Zeerobben E3 voorbiJ streefde.
In Leeuwarden koaden de jongens van
Dl juichen ondat zij FYC D3 met 2{
aftroefden. Dl werd hÍerdoor onge-
slagen kamploen, ondankl hgt feit dat
hen eerder tueo vÍnstpunÈcn rvaren af-
genonen.
De Crs legdm te oorgen3 de basis voor
hun vlctoric door Bl,rdarrd net lm
te verslaan. Tcgen YI0D hadden zets nlddags aan 5én treff;r 3enoeS.
Het werden er negen.
Voorzitter DÍrk f,oolker felicÍteerde
de jongens en belooade hcn ret een
bak patat en stelde allen een kar
pioensmedaille in het vooruitzÍcht.
Samen net de eerdere tÍtcl voor de
danes en de Aiunloren (nejaarsreeks)
kan Geel Hit net recht terugkiiken
op een succesvol seigoen, ondanks de
wat mindere prestatles Yan de twee
belangrij kste seniorenelf tnllen.

Íuetw)LvrcetH6
Het is nÍssclrien no6 §Gn bectje ver
ueg, EÍlar a?Gr ooa J€lr', vlcrt Geel
Wit het 60-JarXg begtlan. Dat za1 gr
paard gaan Bet een eantal festivÍ-
teiten. IIet (voorlopieo) echema ziet
er als volgt uit (met tussen haakjes
feestdagen en andere gcbeurtenissen):

Zaterdag 7 nei
Zondat. I mei

(Donderdag 12
L2 r/n 14 uei

(22 en 23 mei
28 en 29 nei
(4 en 5 junÍ

11 en 12 junÍ

Receptie en feestavond
Senioren vríj van
coapetiÈievoetbal

mei Hemelyaart)
Toernooien jeugd en
dames

Pinketeren)
hladdentoernooÍ
Vollcybeltocrnooi
Lycurgua)
Toernoon senÍoren.

-7-
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De traditÍoneIe feestavond voor de
vrijwilligers is vastgesteld op\ 26
junÍ.'Gewoontegetrouh, is de p1aàts
van handeling de kantine, waar de
al even vertrouwde barbecue weer
wordt opgezet.

clg»tptenrrc bg -'94
Geel l{it heeft voor de conpetiLie
93-94 net de volgende teams inge-
schreven: 4 senioren, I B, 1 C, ID-elftal, I D-zevental, ZE, 1 dames
en 2 meisjes-zeventallen.
Geel Írllt heeft aangevraagd het eerste
in te delen in 4A. Nu naar hopen dat
de KNVB het verzoek honoreert.

Het Bestuur.

WRVaLCt

fr*ttgau *
ft

IIet wel? en wee! van Geel Wit 2.

Het afgelopen seizoen zijn we ingegaan met een
aantal 'nieuwe' jongens voor het tweede, om-
dat een aantal spelers naar de eerste selectie
doorgeschoven was. De aanwlling van de
tweede selectie is in eerste instantie vooral met
jonge spelers gebeurd. In de praktdk betekende
dit, dat we een flink stuk ervaring ingeleverd
hebben. Dit resulteerde, met name in de eerste

' helft van het seizmn, in een aantal onnodige' verliespartijen.
r In de loop van het seizoen zijn een aantal spe-

lers geblesseerd geraakt en zijn een aantal
jongens naar andere elftallen gegaan. Deze
plaatsen zijn voornamelijk door oudere spelers
overgenomen.

Het afgelopen seizoen waren wij meesters in het
missen van kansen, wat ook tot uitdrukking
komt in het aantal doelpunten voor. ï/ij hebben
slechts 28 keer gescoord in 22 wedstrijden.
Hiertegenover staat dat de verdediging slechts
33 doelpunten heeft moeten incasseren. Dit
Iaatste is, gezien de voorlaatste plaats in de
eindrangschikking, erg weinig voor een degra-
datiekandidaat.
In totaal hebben w€ van de 22 competitiewed-
strijden thuis 2 (Juhbega en Heerenveen) en nit
2 (Heerenveen en Cambuur Leeuwarden) wed-
strijden gewonnen. tJÍe speelden zowetr uit
(Jubbega en Zwaagwesteinde) als thuis (Cam-
buur keuwarden en Akknrm) 2 keer gelijk. De
overige 14 wedstrijden werden verloren, waar-
van slechts 3 wedstrijden met meer dan I doel-
punt verschil"
Hoewel we bijna geen enkele keer een gehele
wedstrijd goed hebben gevoetbald, zijn we nooit
va;r de mat gespeeld. Verder valt op dat de
wedstrijden waarin punten gepakt moesten
worden, dit ook gebeurde. Het lijkt er dus op
dat we te vaak het veld in gingen met het idee
"het komt wel weer goed.' Uiteindelijk is het
dan toch nog goed gekomen, we hadden zelfs 2
punten te veel, maar de concentratie en scherpte
tijdens de wedsfrijden (vooral bij spelhervattin-
gen) kan en moet verbeteren.

Over de trainingsopkomst kan ik redelijk tevre-

Meisjes klasse 788

1 ONS

2 Sint Annaparochie
3 Robur 2
4 I'ÍKV | 29 3
5oDV2
6 GEEL }IIT

10-19
10-16
10-13
10- 7
10- 3
10- 2

-B-
-9-



den zijn. De vrijdag waren de meesten wel
aanwezig, terwijl dit op de woensdag niet altijd
geval was. Er is maar één persoon elke trai-
ning, en uiteraard elke wedstrijd, aalrwezig
geweest en dat was Techtnisch Directeurl Jaap.
Eigenlijk is het noodzakelijk om op dit niveau
twee keer in de week te trainen, zodat je het
laatste kwartier nog iets extra's over hebt. De
inzet op de training was over het algemeen
redelijk te noemen.

Dit seizoen hebben we in de competitie 27
verschillende spelers gebruikt. Hieronder volgt
een lijst met de na.men:

Peter Brouwer betrouwbare sluitpost, die
helaas geen gembér lust;

Theo Veldman keeper, voortgekomen uit
de kweekvijver van "De
Boot';

Richard de Jong laatste hil, die, helaas,
zijn voetbalcapaciteiten
(nog?) niet volledig benut;

Douwe van de Meij voorschopper, nu hU in
dienst zit onmisbaar bU

het maken van oorlog in
de zestien;

André Kooiker allroud verdediger, heeft
een geweldige pegel in de
rechter, helaas alleen op
de eigen goal;

Willem Molenaar pingelende back, die zich
nog steeds niet kan vinden
in de boete-regeling van
het tweede elftal;

heeft, ondanks dat hU

voor Philips is, toch een
basisplaats afgedwongen ;

praat graag tijdens de
wedstrijd, mits hij vol-
doende gespreksthema's
van zijn medespelers

Martin Kooiker

I

:

Luc van Tiggelen

Wessel Brouwer

Georg Molenaar

Niels Oud

J.D. Nagtegaal

Maurice Kiewied

Frans Kienstra

Pedro Kooiker

Edward de Jong

Peter Oud

krijgt;

zou, gezien zijn snelheid,
zich beter o,p tafelvoetbal
richten;

nimmer verzakende verde-
diger, die wel tot zijn
vijftigste zal bldven voet-
ballen;

heeft zoveel ervaring dat
zijn trainingsbroek ook
tijdens de winterperiode
schoon blijft;

speelt iedere wedstrijd een
goede le en 3e helft, ra ra
ra?;

ondanks talrijke aanmoe-
digingen zelfs door Joop
moeilijk te stuiten;

gevaarlijke spits, als hij
een mes bij zich heeft;

op werkdagen opbouwend
sterk, zondags afbrekend;

onbegrepen sportman die
later wel trainer zal wor-
den;

berekende voetballer die
de Geel-V/it-spelers weke-
hjl§ in I-eeuwarden af-
h*p;

miskend talent, die op het
veld zeker zo goed pres-
teert als in de kroeg (of is
het net andersom?);

I

!

Frans Kooiker Vaan(deldrager) en
handen gedragen
J*p;

de altijd jarige Schwalbe-

op
door

Vfilfried Beijaard

-4o -

Richard Smid
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Joop Smid

Michel Kooiker

Patrick Kiewied

Theo de Haan

Mark Brouwer

Siegfried Kooiker

Walter Kiewied

Jan Oud

koning;

spelverdeler die te vaak
op de faining scoprt en te
weinig in de compititie;

gedreven middenvelder,
die later nog wel eens
kunstschilder zou kunnen
worden;

verdediger die soms feller
zonder bal in de buurt is,
dan met een bal in de
buurt;

louter op souplesse en
rafinement voetballende
tank;

speler die zijn pijngrens
schijnbaar moeiteloos
verlegd (zowel binnen a1s

buiten het veld);

't is moeilijk bescheiden
te blijven;

man met het hoogste
rendement bij Geel-Wit 2
(1 keer meegedaan, wat
resulteerde in 4-1 winst);

grensrechter die te eerlijk
is voor de voetballerij en
Geel-Víit 2 in het bijzon-
der;

niet uit zijn evenwicht te
brengen Technisch Direc-
teur, waardoor de spelers
hem op handen dragen,

wlsr u.......
dat Àmeland opnieuw een SiderÍus

in een Lopfunctie krijgt

dat deze geen burgemeesLer is.
dat hij de nieuwe trainer van GW

zaL worden

dat hij echter wel een veel kleinere
grpep (pIm ZO) onder zíjn
hoede krijgt dan de vorige
SÍderius (plm. 3000)

dat de nieuwe S ook een lager
salaris gaat verdienen dan de
vorige S.

dat de uren die hij gaat maken ookvele nalen minder zíjn dan hetaantal uren die de vorige maak-
te.

dat echter het salaris omgerekendper persoon van de nieuwe we1veel hoger 1igt.

dat je daarom beter trainer van à""fWit kunt zíjn dan Burgeneester
van Aneland,

dat MJ. B te N een nauh,e hand heeftmet de top van pgy.

dat hij daardoor ook veel kontaktmet de pers heeft
dat Romario daar ook mee te makenheeft.

dat de heer J van 0 veel Eeters
eet.

dat er bij Geel l{it veel Eeergebeurt dan u weet.

dat deze kranE hierover volgendseizoen u zal. berichten.

Jaap Molenaar

Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie
en reken er op dat we volgend seizoen wat
hoger in de eindrangschikking terug zrjn te
vinden.
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0nlangs kreeg ik een telefoontje van Joop
en Marion de Jong. Zij hadden twee schrift-
jes gevonden met daarin de notulen van be-
sLuursvergaderÍngen en de jaarverslagen
van Geel Wit in de periode L934-L939. De

vader van Marion, Paulus Brouwer, was
de laatste jaren voor de oorlog secreta-
rÍs. Zijn voorganger was Sip (fan Rèèn)
de Jong. Van hen zijn de neeste aanteke-
ningen. Ofschoon het niet gebruikelijk
j.s on uit besloten verSaderingen te ci-
teren lijkt het ne toe dat nienand er
bezwaar tegen za1 hebben als Ík, ruim
vijftig jaar na dato, tegen deze omschre-
ven regel zondig.
In de eerste bestuursvergadering, ttge-

houden den 7. de Nov. 1934 ten huize van
G. Metzrr (Geel wit is opgericht 9 mei
L934) werd als eerste punt behandeld het
verzoek van H.V.V. ttom op Zondag 11 Nov.
een voetbalwedstríjd met ons eerste e1f-
taI tegen hun.eerste elftal op het terrein
te Hollum te spelenft. Besloten werd voor
deze tocht een extra autobus te huren.
Penningmeester Hannes Blom zou hiervoor
bij J. Iíagenaar inforneren wat of dit zou
moeten kosten. rrMocht hij neer vragen dan
f 6,00 dan zou Blom zich in verbinding
stellen met de autobusonderneming in
Hollunrt.
Het bestuur gÍng over Eot aanschaffing
van 6 kleine vlagjes: 4 voor de af,bake-
ning van het speelveld en 2 voor de grens-
rechters.
De return tegen H.V.V. had twee weken later
plaats, zo werd besloten op 17 november.
Toen werd eveneens ttde wenschelijkheid naar
voren gebracht om de lijnen met een goed-
koper middel dan kalk aan te geven en dit
kon ook wel met krijt,, dit kost 2 à 3
gulden de 100 kilo.rr
Op L2 decenber werd vergaderd ten huize
van wed. De Jong. Andermaal werd besloten
tegen H.V.V. te voetballen omdat de uit-
nodiging van de Hollumers eerder kwam
dan die van N.S.C. De invitatie van de
Nessumers werd toch al niet met enthou-
siasme ontvangen omdat de verstandhou-
ding Lussen N.S.C. en SC Geel lrlit nog
veel te Írensen overliet na minder
prettige ervaringen in een vorig duel.
Op 22 februarj- 1935 werd besloten tot de
aankoop van doelnetten. Blom was in het
bezi:' gekomen'van tr{ee eonsters doel-
netten, ttin twee kwaliteiten, zoo op
het oog was er weinig of geen verschil
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tusschen maar volgens oordeel van des-
kundigen zouden de vezels van het duur-
dere soort langer dus beter zÍjn. Tot
aankoop van doelnetten in de betere
kwaliteit werd beslotenrr. \

Ook zag het bestuur ttde onhoudbaar.heid
van de tegenwoordÍge toestand met het
prikkeldraad als afrasLeringtt in. ttzoo

als het er nu voor staat kost het de
Club veel te veel nieur.re ballen, er
zal nu wederom tot aanschaffing van
een nieuwe ba1 moeten worden overgegaantt.
Tevens werd een ttbetere onderscheidings-
teeken tusschen le en 2e elftal tijdens
oefenwedstriidenrr aangeschaft. Ïn aan-
sluiting hierop kwam Boelens met de
suggestie de shirts te tooien met een
Clubinsigne, net als N.S.C.
Uit de notulen var. 22 nei 1935 blijkt dat
voorzitter Theun Metz ooit een van de
Leden de opdracht had gegeven om voet-
ballers van de wal uit te nodigen. Het
kan haast niet anders dat deze opdracht
aan Foppe Kiewiet is gegeven, want de
club dÍe werd benaderd was Kwiek van
Sappemeer, waarbij Foppe eerder voetbal-
de. Kwiek r*ilde met de Pinksterdagen
komen. ttMaar nu doet zich de moeilijk-
heid voor dat, wanneer hun plan door-
gaat de natch op de eerste pinksterdag
zal moeten plaats hebben, en dit is
door de Kerkelijke 0verheid verboden,
wat ook nog nader wordt toegelicht
door eerw. heer Pastoorrr.
Dan werd nog de mogeliikheid overwogen
om de wedstrijd van de beide eerste
elftallen Zaterdagavond te houden en
daar zij ook gaarne met rt tweede elf-
tal kwamen en dit dan de tweede pink-
sterdag te laten spelen tegen Geel l'lit
If of omgekeerd, maar daar dit slecht
uitkomt met aankomst en afvaart der
boot, werd ook hier van afgezÍenrr.
Van automatische betaling van de contri-
butie had men Ëoen vanzei-fsprekend
nog niet gehoord. 0p voorstel van
penningmeester Blom werd de contribut.ie
meegencmen naar het sportveld, I,ranneer
er een oefenwedstrijd plaats had.
Het was indertijd gebruikelijk dat het
bestuur een ledenvergadering uitschreef
die een paar dagen later werd gehouden.
In oktr:ber 1935 vroeg het bestuur de
leden hun uoesteming tot aanschaffen
van een kalkwagen. tfMogelijk dat dan het
veld kalken voor een wedstrijd vlotter
gaat, zoo a1s het tot nu toe gaat laat
het nog veel Le wenscheniovertt.
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Tevens werd een stel keepershandschoenen
aangeschaft.
0p 13 december was het bestuur hreer op

visite bij wed. de Jong, en dat was niet
zonder reden. Blom had nanelijk beslag
gelegd op een Geelwitte u1a8, trvoor den
geringen prijs van f 2,751'. Maar nu
ontbreekt aan de vlag nog een monogran.
Mijnheer Pastoor (Koelman) had een
suggestie: een ovaalvormig geheel met
daarin een doelnet met daarin de
letters R.K.S.C. en daaronder tussen
de woorden Geel Liit, een voetbal. Frans
Oud maakte heÈ ontwerp en mej. de Jong
werd op verzoek van De Eerw. Heer Pas-
toor bereid bevonden het monograln
te borduren, ttaan de eene zíjd'e op de

vlag en aan de andere zijde oP een
stuk stof in dezelfde kleurentt.
0p 30 april 1936 stelde Blon voor mej.
J. de Jong vríj toegang te geven deze
zomer bij wedstrÍjden. Dit voorstel
werd aangenomen' naar Eet de bepaling
dat de vlag eerst gereed moest zijn.
Geel I'lit stond er indertij d financieel
als volgt voor: inkomsten f 135,63,
uitgaven f 118,52, saldo f L7,LL
inhoud kas f 88,59 bezit in geld oP

heden f 165,70.
Scheidsrechter in die jaren was SÍp
de JOng. Blijkbaar deed hij dat niet
tot ieders tevredenheid, lrant G. Boe-
lens wenste de eerstvolgende zondag te
fluiten. ttHiS is van menÍng dat dit
niet zootn groote kunst. kan zijn. Nu

de leiding voor de konende wedstrijd
wordL hen van harte gegundtt, schreef
secretaris/scheidsrechter de Jong niet
zonder enig cynisme. Nog in dezelfde
vergadering trok Boelens zijn toe*
zegging alweer in. Uit het jaarver-
slag 1935-1936 bleek dat Geel tJít I
17 wedstrijden had gespeeld waarvan
5 tegen H.V.V. gewonnen 1 en verloren
4, tegen N.S.C. Trgewonnen 2, verloren
2, gelijkspel 3. Een dezet wedstrijden
is afgebroken wegens een beenbreuk van
Piet de Boer van N.S.C. rrVerder zijn
er op ons terrein nog gesPeeld door
het Ie elftal tegen vreendelingencom-
binatie 5 wedstrijden waarvan 2 kunnen
r,rorden beschouwd a1s oefenwedstrijden,
geïroÍrnen 2 en verloren 3tt.
Tevens heeft Geel l^/it deelgenomen aan
seriewedstrijden in Nes op Ïweede
Pinksterdag. N.S.C. Íron met 3-1 van de
H.B.S. uit Harlingen en Friesland
(Leeuwarden) was veel te sterk voor
Geel Uit'. 7-L. Daarna speelden de beide
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verliezende partijen H.B'S' en Geel-!{it
3-2, friestana ,ot du finale tegen N'S'C'
,"i'+-0. Geel llit eindigde a1s vierde
en kreeg als troost'prijs nee naar huis
.à" ,"aài11e, beschikbaar gesteld door

àÀ n""t Klein, 1id van het Personeel
van Hotel Ponten (het tegenwoordige
hotel Aneland).
Het tweede elftal
lijke wedstrijden,
gewonnen 1, gelijk
loren 3.

hot,el öe lonq
bondshotel

lt wÀp6n vàn Àme[Ànö"

amelanö tel.€Foon o5r9t-2otó

speelde 7 vriendschaPPe-
à1le teg.n N.S.C. ÏI'

: gespeeld 3 en ver-

0p 30 december 1935 werd een kaart-
àuona gehouden, uaaraan 48 leden en do-
nateurs meededen. De prijswinnaars waren:

Joh. Kienstra en Jaap Molenaar^le pri'js'
Gerrit Boelens en Sip Kiewiet 2e prÍjs'
Paulus Brouwer en Sip Kooi'ker 3e prijs
en Piet Kooiker en Barend l{olenaar 4e

prijs..
De prijzen bestonden uit voorwerpen
ài.'ui-i de voetbalsport gebruikt worden'
De eerÉte prijs was 2 paar voetbal-
schoenen, àe 2e prijs 1 paar hendjes'-
àà g. pti5" 1 paàr sportbroekjes en de

4e prijs thlee paar scheenbescherners'
Veràer-ontvingen a1s de deelneners een

stel voetbalveters.
Wanbetalers zijn er aIti5d gel'eest en

,uff." er altijd blijven. 0p 1 oktober
1936 bleek dat een speler een contri-
butieachterstand had van 104 weken'

ofwel Precies twee jaar'
ff"i-n"ia vervulde inderti5d een dubbel-
functie: het werd als voetbalterrein
gebruikt, naar ook voor de beweidÍng
van het vee van Piet Kooiker' In een

àà"pi"t met hem werd besloten dat Geel

Wit de omrastering in veekerende staat
zou brengen ttdoor het aanbrengen van

een prideldraad boven aan de Palen
*".tà"r, dan door hechtdraadjes het ga3s

kan worden opgetrokken en vastgenaakttt'
Oot ,o."t"n óé doelen worden vernÍeuwd'
Als tegenprestatie stelde Kooiker het
hout. beschikbaar.
Verder werd besloten een afwaterings-
greppel te graven en de hier door vrij
Ëàtà*." gtottd te gebruiken voor het
óphoget van de uitgetrapte plek voor
nàt westAoel. Voor het spoedig groen

worden hiervan za]. et tevens kaf over-
heen worden Sestrooid. De vrijwilligers
die deze klus klaarden werden beloond
met een kwartje uurloon'
in l-937 kwan Ëet er dan toch van: Geel

llit speelde tegen een club.van de wal'
eo ,rel R.E.S' De Bolswarders kwamen

zondag 5 septenber met twee elftallen
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naar Ameland. Geel hlit betaalde voor 25
spelers de reis vanaf Zwrtr*tc Haan EoE ,

aan Nes. De uitgaven bedroagcn f 39,40.
Daar stonden aan inkoueten f 38,90 over,
de leden waren van oordeeX dtt deze
cijfers niet een ongunctí; bc€ld vornden.
Het was een van de weiniga wedstrijden
die Geel'Wit in hct seí*oon 1!36-1937
speelde, zo bleek uit hct jaarverslag.
ïegen Nes en Hollum boekten dc Burumers
de volgende resultaten:
Tweede Kerstdag N.S.C, l-Seel llit I
3-2
9 mei: Geel tíit i. - N.S.C. 1: 3-3
17 mei: H.V,V. 1 - Geel t{it 1: 1*5
15 aug.: Geel hlit I * H.V.Y.l: 4-3
ttVer,óer zijn er nog eenígen wedstri.jden
tegen een vreemdelingenconblnatie deels
oefenwedstrijden decls offí"c*eel gr
spee1.d.
Het tweede elftel is in hct rfgelopen
jaar al zeer min"toebedeeld 3eweeot
wat betreft de uedstriJdln, hct heeft
tlreemaal de gelegenheÍd gehad Gcn u. g.
oefenwedstrijd te spel.en tigeo cen
elftal uit Duite kamp, uit;e*onderd
de daadwerkelijke deelrr:n*n der Sport-
club aan het plaatoclíJkc feect ter
gelegenheÍd van het Hurrclí.Jlc ran
H.K.H. PrÍnses Juliena FGt Z.[.H.
PrÍns Bernard aÍJn er in h*t efgelopen
jaar geen verueldenawaardígc feiten
voorgevallen'r, me}.dde de Jong Ín zÍjn
laatste jaarverslag. Daarnt droeg
hÍj de notulenboeken over gan Paulus
Brouwer, die in de laatetc Jarcn voor
de öor1og weÍnig te nelden had orodat
er niet veel neer gebeurde. l{rl werd op
Arneland een heuse competit{r efgewerkt,
waarujt het eerste aLs dc alorÍcuze
winnaar naar yoren kwam doer clle zes
wedstrijden te winnen. Het tvctde daaren-
tegen verloor evenveel duatrg.
ttEvengoed hebben de speleri hun best
gedaantt, oordeelde de sccretaris. In
Harlingen deed Geel Uit nac aan een
toernooi met Robur en R.E.S. Van de
Harlingers werd gewonnen, tegen R,E.S.
verloor Geel Wit. Het tr*ee{c won van
R.E.S.2.
0ver de overige vriendeehappelÍ5ke
wedstrijden schreef Brouwer:
"Geel hlit 1 tegen vreemdelXngGn vcrLoren,
alsook de verdere wedstrijden verloren.
ïegen de Spanjaarden I uedEtrijd gespeeld
en deze gewonnen. Ook tegcn dc DuÍuschers
is er 6én gespeeld, deze is ook gewonnen.
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@k getiï voor reunbs q Miien.
Hetgeheb jaarWN.

Een jaar later was ziJn verslag nog
beknopter omdat de beide voetbalclubs
Hollun en Nes waren opgeheven. Geel
l'lit L speelde nog 2 maal tegen H.V.V.
en ïdon beide. Het tweede kwam een kger
in actie tegen Hollum en verloor met

Geel Wit 1 speelde nog 3 maal tegen
vreendelingen: 2 re,al geuonnen 1 naal
verloren. Van de tyee duels tegen
soldaten werd een j-n winst ongezet
en werd de andere keer gelijk gespeeld.
Het tweede verloor van de militairen.

Koos llolenaar

INDELING 4e KLASSE A K.N.V.B.

1. GEEL WIT

2. ST.ANNAPAROCHIE

3. BLAUI,IHUIS

4. DRONRÏJP

5. D.T.D.
6. IRNSUM

7. M.K.V.
8. NICATOR

9. ROOD GEEL

10. TERSCHELLING

11. WARGA

Stnardtrcgl.
9lfilcl( t5ó
05Ér-2288


