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Ha11o a11emaaI, welkom in het nieuwe seÍ-
zoen yan het Geel Wit nieuws.
Een prachtige spontane openingszin waarna
nij eigenlijk de broek spontaan afzakte.
l./e hebben een prachtige club en een
prachtige clubkrant maar eigenlljk geen
nieuws. Dat is deels onze eigen schuld.
Wij schrijven wel, maar zijn geen echte
persnuskieten. Bovendien verlopen er soms
spontaan vler weken tussen heE schrijven
en het rondbrengen, hetgeen de actuali-
teiÈ natuurlijk niet bevordert. Erg hot
zul1en we dus we1 nooit worden. Dus dat
soort nieuws kunnen we schrappen uit onze
Geel LIit krant

DaarnaasÈ hebben we de wetenswaardigheden:
rangen en standen en uitslagen. 0p zich
heel leuk en interessant maar de FVB
en de KNIIB sturen elke week een bÍjge-
werkte lijst naar de kantine. Breng je
de krant dan weer eens iets te laat dan
kunnen er vreemde situaties ont,sÈaan.
Bijv. vader A, dle nooit op het voetbal-
ve1d, laat staan in de kantine kont,leest
dat zoonlief B, spelend in Geel l{it C in
de Geel l{it krant ruiu bovenaan staat en
denkt nu moet ik toch eens naar de Noord-
wal want misschien worden ze wel kampioen.
En dat terwijl zoonllef B a1 de hele r*eek
depressief zijn schoolwerk loopt te ver-
stieren, ondat hij en zijn e1fta1 afge-
lopen zaterdag dat kanpioenschap ver-
speeld hebben. Was de Geel Wit krant
actueel geweest, dan was vader A mis-
schien op het veld ger+eest,zoonlief B
zi-et opeens vader A en scoort van vreugde
en Geel l,iit C is toch kampioen.
Het klinkt overdreven maar het zou kunnen
gebeuren. Je moet dus of de juiste standen
publiceren in de Geel LIit krant of uit-
slagen in de Geel LIit almanak ( uitg.
Swartwoude B.V. ) bijschrijven.

Wat een gezever, hoor ik de Lezer denken.
A1s de uitslagen al niet neer in de Geel
Wit krant kunnen, wat dan nog wel?
Let op, ter illustratie een voorbeeld:

0p zondag 3 oktober speelt GW 4 tegen een
stel andere boerekooltrappers en -s mid-
dags GhI 1 tegen Nicator. Het eerste e1f-
tal yerliest en Jan B. krÍjgt een rode
kaart.
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Nou hoor ik de lezer a}*eer denken: is
dat nou nieuws? A1s dat nieur*s is, dan
schrijf ik meteen een sollicitatiebrief
naar de Telegraaf, rdart dan ri1 ik ook
we1 een paurr cent,en neepakkea ! Nee beste
Lezer zo yerkt het niet.
Want wat is het nieuws?

In heel Friesland was het voetbal afgr
1ast. 0ndergeÈekende werd persoonlijk,
twee minuten voor half negen, onder
begeleJ.ding, vErn de veerboot verwijderd,
omdat er nergens in het noorden geyoet-
bald r+erd op zondag 3 oktober. Nergens
werd gevoeÈbald behalve op het Geel l{it
terrej-n. Het is net a1s in de tijd van
de roneinen net, de bezettlng van Frank-
rijk: heel Ga11iE is bezet behalve een
klein dorpje. Lieve nensen, Asterix en
Obelix speelden bij Geel Wit. Dat is
het nieu{s. En a]s ze over die jongens
dertig stripalbum.s voltekenen dan kunnen
wij het op z-n miost vernelden in onze
eigenste Geel hllt krant. En dan ïri1 ik
een interview met onze tereinkaecht. En
een foto van heo en van zljn gra.smaaj.er.
Die man troet een lintje en pronotie naar
een niet nader genoend nog Le bourren
stadion in de hoofdstad van ons 1atd.
Dat is nieuws en schreeuv het van de
daken: Íedereen is afgelast roaar rrij
spelen!

En a1s u dit nou leest, getypt en gedrukt
en bezorgd in de Geel lÍit krant dan weet
u dat dit unieke feiL voor eeuwig is op-
geslagen in de analen van Geel l,lit.
Daa kunt u hreer even rustig gaan liggen
maar pas op: houd de reporters uakker,
want het nieuws noet veÍTeld worden.

Henk Roemers.
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Aanwezig: 46 leden (inclusief bestuur)

De voorzitter blikte in zijn openl-ngs-
woord terug op een jaar met, veel com-
not,ie. Posi-tief was de bouw van de
tribune. Ten aanzien van de aanstelling
van de Erainer voor de hoofdmacht is
volgens de voorzitter een zorgvuldige
procedure gevolgd. Desondanks is er
kritiek in meL name zijn richUing ge-
komea. De kantine zorgde voor een aar-
dige financiële instrooier, naar we
moeteo waken voor excessen zoals on-
langs uet het Gerstenattoernooi.

De notulen en de jaarverslagen van de
secretaris en de penningmeestef werden
goedgekeurd. Ten aanzien van het, finan-
cieel overzicht werd gemeld dat Geel
l.lit voor het nieuwe seizoen geen veld
in teeuwarden had gehuurd. DÍt is in-
niddels we1 gebeurd. 0ver het oud papíer
heeft de voorzitter met de wethouder en
transporteur de Yries de afspraak ge-
maakt dat Geel Wit f 10.000,- zou ont-
vangen van de geneente. De wethouder
vertelde later dat Geel l,/it maar moest
zien dit geld van de Vries te krijgen,
wat de voorzitter verleidde tot de op-
merking dat de wethouder blijkbaar geen
afspraken kan maken zonder ruggespraak
met het co11ege. Dit is overigens geen
nieuw gegeven voor Geel tlit.
De kascomni-ssie heeft een verschil van
65 cent alsmede twee schri-jffouËen van
de penningmeester ontdekt, meldde
Johan Kiewiet, wiens plaats in de
kascommissie r,rordE ingenomen door
Edward de Jong.
Bij de bestuursverkiezing r+erd Mark
Brouwer herkozen. Jan van 0s stelde
zich nlet herkiesbaar. De vergadering
gaf het bestuur het. mandaat, om een kan-
didaat te zoeken die dan onnÍddel1ijk
mag beginnen. Zijn /haar benoeming wórdt
in de ledenvergadering van januari
officieel bevestigd.

0n de taken van de bestuursleden Èe ont-
lasten zijn connissles ingegteld. Elke
connissie wordt geleid door een be-
stuurslid die verantwoording aflegt aan
het hoofdbestuur.
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De cornmissies werden als volgt ingevuld:

Commissie Jeugd:
Bestuurslid: Koos Molenaar
OverÍge leden: I{illeu Beijaard, Antoon

lfieLz, Paulus Tieman

Commissie Technische Zaken:
Bestuurslid:
Overige leden: Jan van 0s, Jan Kienst,ra,

Piet Kooiker

Comnissie Kantine:
Bestuurslid: Frans ter Schure
0verige leden: 1{i11y Molenaar, Henk

Roemers, André de Jong

Bffiark Brouwer
Overige leden: Jan Brouwer, Luc van

Tiggelen

Conmissie Sponsor:
Bestuursleden: JosePh Brouwer en

Mark Brouwer
Overige leden: NÍco Oud, Johan Kiewiet

In de rondvraag kwamen enige interes-
sante zaken aan de orde, zoals de
pri-jzen van de seizoenkaarten, kantine-
diensLen en scheidsrechtersaanstellingen.
Daarover elders i-n deze krant meer.

De voorzitter sloot de vergadering door
Le stellen dat er geen bestuurscrisis
is, maar dat het wel ti3d is de zaken
op scherp te stelIen. Hij bedankte
Jan van 0s voor zijn ínzet als be-
stuurslid gedurende de afgelopen zeven
( tropen )j aren .
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tN re,tese JélJaa - moet apart toeste4ni-ng
De sluitingstijden van

Aanvang wedstrijd 10.30
dicht om 14.00 uur.
Aanvang wedstri5d 14.30
dicht om 17.30 uur.
Aanvang wedstrijd 15.00
dicht om 18.00 uur.
Aanvang wedstrijd 19"00
dicht on 22.00 uur.
Vrij dagsavonds kanEine
22.30 uur.

worden gevraagd.
de kantine zijn:

uur, kantlne

uur, kantine

uur, kanLine

r uur, kantine

dicht om

Siprian de Jong is gekozen in de voor-
lopige Friese jeugdselectie onder 15
jaar. SÍprian gefeliciteerd en LaaL ze
zien dat men ook op Aneland aardig tegen
een balletje kan trappen.

JEua»cdlÀ,tÀ^ I s§í E
De jeugdcommissie Ís onlangs voor het
eerst bijeen gekonen. De eerste taken
waarvoor deze club zích zag gesteld
was het zoeken van begeleiding voor de
Ars en Meisjes 1. Bij het ter perse
gaan van deze krant was over het resul-
taaL daarvan nog nieLs bekend. In zijn
algeneenheid kan echter we1 worden ge-
steld dat begeleiding onontbeerlijk is.
Zonder leiding wordt er niet gevoet-
ba1d, hoe jamner dat ook is,.
De eerstvolgende vergadering met de
trainers en leiders van de jeugdteams
is vastgesteld op maandag 1 novenber,
aanvang 20.00 uur in de kantine.
De leiders van de jeugdteams wordt ver-
zocht de speLerspasjes, r+aarvan de
geldigheÍd is verlopen, 1n te leveren.
Het kornt we1 eens voor dat een Leam
van Geel hlit met noeÍte de boot in
Holwerd kan ha1en. Het is dan vervelend
dat moet worden gewacht op spelers die
een bootkaartje Eoeten kopen. De
jeugdcommissie raadt daarom aan
l0-rraartenkaarten te kopen. Dat is
weliswaar een grote investering in
een keer, maar op den duur toch goed-
koper. De meeste jeugdspelers gaan per
jaar precÍes tien keer naar de overkant.

Qeesre,\IAT ... . -r<lge .,..rí
Gezien de gebeurtenissen rond het Ger-
stenattoernooi heeft het bestuur beslo-
ten dat Geel Wit in de toekomst afzíet
van de organisatie van het Gerstenat-
toernooi. Indien de geneente het veld
voor het, Gerstenattoernooi yerhuurt za1
Geel Wit niet tappen tijdens de wed-
strijd en komt er geen bier op het ve1d.
Mede naar aanleiding van het Gerstenat-
toernooi heeft de burgemeester besloten
de regels aangaande heL schenken van
drank aan te scherpen. Voor twaalf uur
Eag geen alcoholhoudende drank worden
verstrekt en een uur na de wedstrijd
moet de kantine dÍcht. Voor toernooien

Ii/ALGaEÀ{SR.EGH-TE&

De heer Douwe Ploeg ult Leeuwarden
is bereid gevonden om als grensrechter
bij uitwedstrijden van het eerste eIf-
tal op te treden.

Gw..s(Jcces 0P DoRPSFETST

De stands op het Dorpsfeest Nes
hebben Geel-Wit f 2,400,- opgebracht.
Dit is een conplimentje waard aan
a1le leden die hun vrijrv:illige mede-
r.rerkj.ng hebben verleend.

BElax6P"vKE DAÍA:

7
L7
21
24
28

3

november

november

novenber
november
november
november
november

6 decenber

7 december

8 december
19 december
26 decenber
27 december

L994

5 januari

6 j anuari.
8 januari

trainers/ leidersver gadering
j eugdteams
bestuursvergadering
kantine
Geel-Wit - Irnsun
PoLen-Nederland
Geel-[,lit - St. Anna
Europa Cup
Rood Geel - Geel l,iit

kleine Sunterklaas
Nes-Buren
groate Sunterklaas
Nes-Buren
Europa Cup
Mtrv '29 - Geel Wir
Kerstzaaltoernooi de Slenk
Kerstzaaltoernooi de Slenk

algemene ledenvergadering
kantine 20.30 uur
steurkaarÈspeulen Dorus
GeelLIitlen2-RES
14.00 uur

- {'

december bestuursvergadering
kantine
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14 januari

zaterdag
7 mei
zondag
8 mei

besÈuursvergadering
kantlne

receptie en feestavond

seni-oren vrij van compe-
titievoetbal

donderdag
12 nei Henelvaart
L2 t/n 14 mei toernooien jeugd en dames
22 et 23 mei Pinksteren
28 en 29 mei Waddentoernooi
4 en 5 juni Volleybaltoernooi

Lycurgus
11 en
12 juni

Sel2q,gNl<,àaerEN -

In de prljzen van de seizoenkaarten
zijn enige aanpassingen verricht.
Hieronder de nieuwe rrprijslijsttt.

Loernooi senioren

Niet leden per keer
Niet leden seizoenkaart
Leden per keer
Leden seizoenkaart
65-plussers per keer
65-plussers seizoenkaart
65-plussers seizoenkaart
(man en vrouw)

f 3,50
f 30,-
f 1,-
f 10,-
f 2,-
f 15,-

f 2o,-

De Frjes trainen onder leiding van
Theun Metz en Frans ter Schure.
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De voorzitter van de KNYB afdeling
Friesland, de bij ons bekende oud-
burgemeest,er van Aneland Hans Lester-
huis, heeft alle verenigingsbesturen
een brief gestuurd. Over de essenÈie
daarvan hebt u in de rubriek Sport-
spotjes van de Leeuwarder Courant a1
heÈ een en ander kunnen Lezen. Hoewel
de brief met neme is bedoeld voor
de yasÈe-walverenlgi.ngen wi11en wij U
de belangrijkste inhoud ervan niet
onthouden:
ttAan onze konpetities doen - en daar
ben ik zeer verheugd over - ook
eilander verenÍgingen mee. Dit be-
tekent dan ook voor veel verenigingen
dat zi3 met een of meerdere zeven-
tal1en/eIfta11en een of meerdere keren
per seizoen de reis naar een van
onze prachtige eilanden ondernemen.
Gelukkig is dat voor de meeste vere-
nigingen geen enkel probleen en zij
naken er een gereldige dag en sons
een heel weekend van.
Tot onze spijt moeLen we constateren
dat het steeds vaker voorkomt dat
wedstrijden op een der eilanden niet
worden gespeeld. Alhoenel er natuur-
lijk altijd goede redenen kunnen zijn
waarom een wedstrijd niet kan worden
gespeeld, kan ik me nj.et aan de indruk
onttrekken dat nen gewoon afzegt omdat
het spelen van een wedstrijd op de
waddeneilanden te veel tijd in beslag
neent.
Dit nu vÍnd ik onacceptabel en niet
getuigen van sportief gedrag. Ik wijs
u er in dit verband op dat uw eJ-ftal-/
zevental slechts eennaal naar het
eiland hoeft te rej.zen, terwijl hun
tegenstander om de r*eek een halve
dag onderweg is.
Ik doe dan ook een dringend beroep op
u on uu leden te wijzen op hun
sportieye plicht ten opzichte van hun
eilanders sportvrienden, Ik reken
op ul, nedeverki.ng en hoop aan het einde
van het seizoen 1993/L994 te kunnen
vaststellen dat alle wedstrijden zijn
gespeeldtt.

:ffi

DRANKEN HANDEL
arlnex &nzrrrtanlcstat íon

EllLornecweí 6 NÈS ïE!.r 2362
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Iedereen kent. weI de jaarlijkse foto in
de krant van die ene minister die niet op
vakantie is en derhalve in zijn eentje
het land mag besturen. fn een soortge-
lijke positie voelde ik uj.j gedurende de
Amelander herfstvakantie. Mijn nacht was
overigens te verwaarlozen. ïk had niet
het bevel over een hele natÍe. Mijn
beslissingsbevoegdheid was zeer beperkt.
Eigenlijk had ik niets te zeggen, ik was
meer de uiLvoerende macht.

Het nas dus vakantie en bij vakantie
hoort slecht weer. Zo ook in het week-
einde van 25 en 26 september. Die zater-
dag begon het zo hard te regenen dat de.
voetbalvelden in de hele provincie wer-
den ongetoverd in openluchtbaden.
Toch viel er t,e weinig waLer om de FVB
ervan te oyertuigen dat algehele afge-
lasting van het, zondagvoetbal de beste
en veruit de sinpelste handeling zou
zijn. De consul van Blauwhuis had a1
gauw in de gaten dat in zijn woonplaats
van voetballen zondag geen sprake kon
zijn. Hij bracht hj.ervan zijn collega op
Aneland op de hoogte, waarna achterneef
Bart mij opbelde. A1s enig achtergeble-
ven bestuurslid was aan mij imers de
twijfelachtige eer gegund het berlcht
rond te bazuinen. fk kon dus Jan Kienstra
bellen met de mededeling dat de jongens
zich onbekomerd in het nachtleven konden
storten. Naar de mate waarin de nedede-
ling het uitgaanspatroon van de eerste
elftalspelers heeft beinvloed kan ik
slechts gissen,,Eaar ik ben er van over-
tuigd dat andere stuurlui die aan wal
staan ervan stellig verklaren dat er
geen verschÍl te bespeuren is geweest.
Meteen ook maar Birwa gebeld met de
mededeling dat de bÍrsjes voor -s middags
in de garage konden blijven. De oppas
zou het doorgeven.

Het liefst had ik meteen ook het tr.ieede
en het derde eyeDeens verteld dat ze
we1 thuis konden blijven (van het voet-
bal1en, bedoel ik), maar achterneef
Bart was onverbiddellijk: norgenochtend
om acht. uur keurt hij de velden. Achter-
neef Bart zou zich hoogstpersoonlijk on
het lot van het vierde bekoumeren. Enig
eÍgenbelang was daaraan aiet vreemd.

In e1k geval kon ik me met een gerust
hart in het feestger*oe1 storten' per
slot van rekening was het uÍjn verjaar
dag. De volgende ochtend was ik a1 vroeg
wakker. De klok wees nog geen acht uur
aan (ofschoon het dat a1 we1 r+as geweest
a1s de wintertijd niet r.ras ingegaan)
toen de telefoon ging. Achterneef Bart
had de velden van Geel I'iit afgekeurd.
Nu kon voor mij het rcerk beginnen. Eerst
Dronrijp afbelIen, vervolgens Nico Oud

van het nieuws op de hoogte brengen. De

joagens van het tueede gunde ik nog enige
rust; zij hoefden toch pas -s middags
t,e voetballen. Tegenstauder 0lyphia en
de scheidsrechter Boeaten natuurlijk we1
even bericht krijgen"dat zlj niet naar
Àneland hoefden te konen vanr*ege het
voetballen. fnrniddels had een vertegen-
woordiger van de voetbalvereniging Dokkun
er een telefoontje Éran gewaagd; het vier
de moest zelf maar lreten of het wÍlde
komen of niet. Ik voor spoedoverleg
Marcel van der Geest gebeld. Die was a1
naar de boot, vertelde lda. Wat nu?
Gelukkig belde achteraeef Bart even later
Hij had contacL gehad net de consul van
Dokkurn en die had het veld afgekeurd.
Achteraeef Bart zou zj.jn teangenoten
wel van boord halen. Het vierde was dus
ook vrij, dauzelfde gold derhalve voor
Birwa. I{illibrord Beijaard uit bed ge-
beld roet de mededeling dat hij kon
blijven liggen. Dat had hij vast gedaan
want uit de notitie van de oppas had hij
begrepen dat a1 het voetbal zaterdag:
avond a1 was afgelast! Als je dan denkt
dat je iedereen op de hoogte hebt ge-
bracht belt Sabina de Jong op. Zíj zou
kantinedienst hebben gehad, maar een
blik naar buiten deed haar vermoeden dat
ook zij thuis van het tikken van de regen
t,egen het venster zou kunnen genieten.
hlaarschijnlijk is ze in plaats daarvan
weer diep onder de wo1 gekropen want
even laEer kwam Carina'Smid de kanti.ne-
sleutel halen. Toen ik haar vertelde dat
Sabina al op de hoogte uas gebracht werd
haar tenminste Eeteen duidelijk waaron
ze bij huíze De Jong geea gehoor kreeg.

Een week later. Het is nog steeds vakan-
tie en het regent nog steeds. En weer
gaat de FYB niet tot algehele afgelas-
ting. En weer moet ik (nu door een, noem
het een connectiefout) voor r.redstrijd-
secretaris spelen. 0ro kwart over zeven
gaat dus bij nij de Lelefoon wel. Het
veld van Jubbega verkeert in een staat
rsaarin van voetbal geen sprake kan zijn.
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Meteen Jaap Molenaar gebeld zodat zijn
jongens andermaal van een welverdiende
ochtendrust kunnen geníeten. 0m twintig
over acht rinkelt de telefoonbel ander-
maa1. Nu is het MKV dat ons derde e1fta1
een reisje wil besparen. fk haast nij in
de kleren en spoed me naar de boot ter
wijl Catrien tracht het numer van het
havenkantoor op te sporen. Als ik Martin
van der Haring vertel dat het voetballen
bij zijn vroegere club niet doorgaat
zegt hij: "Maar dat wist ik al, Catrien
heeft net gebeldtt. Edoch zi5 verkeerde
in de veronderstelling dat het om het
Lweede van Geel- I,Iit zou gaan. Net op tij d

konden de mannen van NÍco de schuit ver-
laten. Eerst verwijtende blikken in mijn
richting werpend meÈ a11en de vraag:ttHad
je ons niet eerder kunnen waarschur.rentt.
Meteen realiseerden ze zich natuurlijk
dat ze mij dankbaar mochten zijn, dat ik
niet tuee minuten later was gekomen...".
Inn:iddels was ik toch benieuwd geworden
r.ielk oordeel achterneef Bart over onze
velden had geveld. ttl,Iat dacht 5ett, begon
hij verontwaardigd. ttÀls ik het had af-
gelast had ik het on acht uur wel laten
wetentf. En zo kon het gebeuren dat
's norgens het vierde e1ftal remiseerde
tegen BuJ.tenpost en -s middags Ameland
de enige plek in Friesland was waar de
KNI[B-bal rolde. Onrop Fryslàn realiseerde
zi-ch plotseling weer dat It AnelÀn ook
Lot haar luistergebied kon worden gere-
kend. Een niet geheel var, zi.chzelf over-
tuigd zÍjnd vrouwspersoon (t'Ik kin woI
Frysk prate?rr) vroeg of wÍj de harkers
in Friesland op de hoogte wilde houden
van de verrichtingen van Geel LIit en
NÍcator. líie het verslag niet kon ver-
staan kon altijd nog de volgende dag
het ochtendblad raadplegen" Het was heel
gemakkelijk te vinden: die ene regel
onder het kopje District Noord.

ltlie dus voortaan durft te zeggen dat de
r+erkzaarnheden van de wedstrijdsecretaris
slechts vijf minuten in de week vergen
weet niet waarover hij of zij praat.
Je moet natuurlijk wel thuis zijn en
voor goede cotrnecties zorgen.

Koos Molenaar.

bondshotel

,,het wàp€n vÀn Àm€LÀnö,,

n€s - Àm€tÀnö teL€[oon o5r9t-20tó

*raemsxbedrijf ia-

hof,el öe lonq

h.f kienst na
slrandweq 2
nea 0bFl

voor al ur.r te touurea ea te vctdo.ruen
objeeÈcn stafi rrii uon o klcar.

fr§€LANb
tel: 2212

HOLWERb
*.cl: 1472

fuA uscYa€e

--FA. ,\{E"]TZ_

. b-11,; #r:wtrrE P**nsu

grlslJqsgl:ï"*
- 12-

;)

-@3,
zÀAK

e$t#rc, Àíè,xèEp,swe6 5 B(JEEN Í€J.: zot,



,,DG PostduiÍ"

urluut uuPm&n

t?es-azl

de b«»e,Ít"
MET BOWUINSE**N
Yocar ee!,à geagltigg, oveod

' KtËtN {fifipggA1ggtt
BuREN-AIIA TEL 2IE6

ï6gu ,u44R vtil*ltt 44N O47
ltrf)",r,ffi

&u ns
frtnettt

kPutJ FF
\Et: 20V3

v r D€ oï+l€€K

ww"@,@w1wM
rurrle kc,us VID€OAANDEN
rrcor alle sysLervlera.
erhu.» vtD€oeec,oeDePs

A)R6N, xt,/U/wewaa 7 Wu QAQO

t-sglloool
I oool

tö

ffi

WIST U:

dat de speelsters van t t danesteam Sraag
een keer uit wi1len tret, Ytzen
Siderius

dat het damestoilet in de kantine een
rr perf ectett lr. c . -bri1 heef t

dat S de J de barbel gemold heeft

dat t t damesteam naar Cuba gaat in
januari

dat somnj-ge vaders dit niet zotn goed
idee vinden, ome Kooi. we1

dat de t.roffees van t t toernooÍ van
Holwerd nu als trainj-ngsbal ge-
bruikt wordt door onze junioren

dat enkele spelers van FC Zwolle goed
kunnen zoenen

dat dit persoonlijk door rt danestean
is uiÈgetest
nou ja,door 1 dan

dat ook de contacten bij Cambuur goed
zíjn

dat ook Ben Hendríks (trainer Zwolle)
o. g. i.s

dat onze aanvoerdster daar alles van
weet

daÈ Rob Mc Donald (ex PSV, FC Groningen)
nu een zere @!pP,! heeft

dat K.P. de J en M.J.B. nu ondertussen
bezet zíjn, ze zíjn n.1. getrouwd
i-n Las Vegas

dar enkeLe speelsters nog een man

zoeken, liefst zo jong nogelijk

dat we de kopy-bus niet kunnen vinden

discotheek (D ï'w *,iÍíi',r,Y
ioYract
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Eler spR^oorc7e va,xl
gc$t ,eRMo^JNtÍcooq-

Er uas eens een voetbal toernooi oP

Ameland waar 3 voetbal verenigingen aan
deelnamen met hun jeugd-1eden. Dat l/aren
Anelandia en Geel Wit beiden van Aneland
en de Monnik van Schiermonnikoog. De

Schiernonnikogers l,{aren die dagen
gastvrij oadergebracht op de Kiewiets-
Hoeve in Nes bij FoPPe en Agnes.
Dit was de MonnÍkers zo goed bevallen
daiu ze bij het afsclieid rj-ePen:
ttDeze ,onàt komen ju11ie bij ons terugtt.
Ea za gebeurde het ook. Jamer genoeg

durfde alleen Geel Ïlít deze uitdaging
aan te nemen. En zo kwan het dat er in
augustus bij de jeugdige speJ-ers van Geel
Wi.i een briefje in de bus gleed. "Vrijdag
20 augustus meÈ de boot van 17.30 u van
Amelaadtt stond er op het progralnma ver-
neld en ook stond er Schiermonnikoog op.
ZoaLs ju11ie we1 zullen begrijpen, konden
vooral de kleine voeÈballerLies van Ghi

enige dagen voor het vertrek bijna niet
in slaap konen van de spanning. lfuar
uiteindelijk was het dan toch zover.
Daar stonden de c-junioren, d- en e-
pupiïLen van Gl,l op de steiger in Nes net
hun kanpeer uitrustingen klaar om naar
het oostelijk buur-eiland Schiermonnikoog
te vertrekken. Een goed humeur Eeenemen

dat stond er ook op het briefje. Dat zat
we1 snor, zo te horen was er genoeg goed

humeur aanwezig. Er waren ook noeders
aanwezig die het natuur-instinct volgden.
Bij het afscheid fluisterden zij met een
lichte toon van heimwee, de leiding nog
enkele gebruiksaanrrijzingen i.n het oor
behorende bij hun kroost. En dan is het
zover, de boot op. Zingend en snaaiend
werden de hindernissen over hrater - land
- vater zonder problenen genonen. Tegen
half negen stopte de bus bij kampeer-
boerderij ttEurekatt; gelegen in de
weilanden van Schier. De Geel-ïtlitters
werden welkon geheten door een afgevaar-
digde van de Monnik. Eerst werden de
rechten en plÍchten opgenoemd rselke be-
horen bij een verblijf oP een kanpeer-
boerderij. De allerbelangrj-jkste plicht
voor iedereen was, on de boerderij heel
te laten en de grootste kopzorg voor de
leiding was, hoe houden we de kinderen
hee1. ttEurekatt t+as een prachtige boer-
derij en er gebeurden die dagen ook veel
nooie dingen.

Nadat a1len een bed hadden begaan, werd
er meteen begonnen aan heEtrainíngs-
prograrma. Een wandeling naar het dorp
vice versa zou de basis Boeten zijn voot
een stevige nachtrustrdus werd in groepi
verband het dorp bij nacht bekeken, waa:

heÈ erg gezellig was. Bij terugkomst op
de boerderij kregen de kinderen chips et

linonade. De ouders thni.s dachten aan
hun kinderen op eea ver eiland t maa,r zÈ

konden gerust zj-jt, alle kinderen zijn
die nacht vroeg gaan slapen.
Zaterdag 21 augusEus.
Zaterdag rond melkenstijd (het was nog
schemerig) was de sportieve jeugd a1
weer druk bezig met sport en spel, voori
heL slaapzaklopen en schijnwerpen met
zaklantarens waren populair. De leiding
naakte het ontbijt klaar en mompelde
hier en daar iets van S0nterklaas en
Bure-kermis. 0n negen uur gingen de spo
tieve jongelingen onder een stralende
zon, met hun leiders te voeL naar het
sportveld bij het zwembad. Er zou daar
een voetbal toernooi gehouden worden,
maar er was een Amelander Voetbalclub
niet komen opdagen, dus dat ging niet
door. Eilanders zijn van nature erg
creatief, ook de Schiermonnj-kogers heb-
ben dat over zich. Er moest iets gebeur
want de gasten kwanen yan ver. Zodoende
werden -s morgens enige vriendschappeli
ke wedstrijden gespeeld door de kleintj
en er moesten behendi-gheidspelletjes
worden uitgevoerd. 0ndertussen was de
lunch op het veld gebracht door de keuk
uoeders en zo uussen neus en lippen doo
slonk de meegebrachte voorraad sne1.
-s Middags speelden de groten een wed-
strijd en gingen de kleintjes met de
leiders het eiland verkennen. Later kwa
iedereen naar de ttBerkenplastt om in het
zand Le zitten of zich te vermaken in
het water. In de namiddag waren de Ane-
landers op uitnodiging van de ttMonnj-k"

in het zr+embad ttDe DUnatter" " Eerst wer
er gezwommen en vervolgens werden er
rond heL zwenbad spelletjes gehouden.
A1s verassing kreeg elk kind een ijsje
Toen waren a1le kinderen moe en om zev€
uur ging iedereen weer lopende naar de
boerderij. Daar hadden de keuken-moeder
van GId een hartlg meou klaar staan be-
staande uit soep, sla, appeluoes, patat
gehaktbal en een LoeLje na. De leiding
probeerde ondertussen de achtergelaten
kleren uit het zwembad hreer klrij t te
raken. Vele kinderer moeten er half
bloot bijgelopen hebben zonder dau ze
het zelf in de gaten hadden.
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Jan van 0s, de organisator van het toer-
nooi op Ameland, kon wegens omstandighe-
den dit weekeinde helaas niet meemaken.
Daarom kreeg Frans ter Schure als hoof,d-
leider van dit r+eekeinde, van de danes
een herinnering aangeboden voor a1 het
werk dat er is verzet om deze dagen te
regelen. Nadat de tafels hlaren afgehaald
en de afwas klaar was, kregen de kinderen
drinken met chips. I+Iaarna de jeugd spon-
taan naar bed ging om de kussens uit te
kloppen. Daarna gingen de kinderen tevre-
den lekker slapen.

Zondag 22 augustus.

Rond acht uur was het opstaan om een
boterham te versieren met hagelslag of
iets anders. En dan komt de regen en
kunnen de kinderen niet naar buiten dus
maar wat kaarten of iets anders doen om

de tijd te verdrijven, terwijl de 1ei-
ding en de keuken-moeders de boerderij
schoonnaken. Llachten duurt lang maar
uiteindelijk is het zover dat we naar de
boot kunnen. 0m half één verlaten de
Geel-Witters Schiermonnikoog weer. Het
spreekwoord veel makke schapen in een
klein hokje was in de bus we1 van toe-
passing. Maar de terugtocht verliep ook
deze keer van een leien dakje. Ruim op
rijd kwamen de voetbal liefhebbers r/eer
op de steiger in Holwerd aan om de boot
van half drie naar Ameland te halen.
0m kwart over drie konden in de regen
onder de paraplu-s de gezinnen weer
herenigd worden. Het waren een paar
drukke en gezellige dagen Selreest. En
de kinderen die voetballen nog lang en
gelukkig.

Tiemen Boelens.
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Vierde klasse A KNVB

Nicator
Irnsurn
Geel Wit
l"ÍKv I 29
Rood Geel
Blauwhuis
DÏD
St. Annaparochj.e
Dronrij p

Terschelling t89

Warga

Res. hoofdklasse FVB

Sc Franeker 3
Geel Wit 2
Akkrun 2
Heerenveen 3
LAC Frisia 3
Harkema 0peinde 2
Canbuur/Leeuwarden 3
LSC 1890 2
Zwaagwesteinde 2
Olyphia 2
Sneek Hovis 3
Jubbega 3

Res. tweede klasse B FVB

Dronrijp 2
Geel Wit 3
LSC 1890 4
Nieuweschoot 4
LAC Frisia 4
llarga 2
SC Joure 4
Drachten 4
DTD 4
Nicator 4
MKV '|29 3
St. Annaparochie 2

Derde klasse C FVB

Rood Geel 5
[,AC Frisia 5
Canbuur/leeuwarden 6
Surhuisterveen
Buitenpost 2
Trynwalden 3
Geel l.iit 4
ONB 4
Dokkuno 3
Bergun 4
FVC 5

5- 8
4- 7

5- 7
57
4- 4
4- 4
5- 4
4- 3
4- 2
5- 2
5- 2

5-10
5- 8
5- 7
5- 7
5- 6
5- 6
5- 4
5- 4
4- 2

5- 2
4- 1

5- 1

5- I
5- 8
5- 7
4- 6
5- 6
4- 5
5- 4
5- 4
5- 3
6- 3
5- 2

4- I

5-10
6- 7
4- 6
4- 5
5- 5
4- 4
4- 4
4- 2
5- 2
4- 1

3- 0
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Junioren A, 2e klasse J

vllT
Ropta Boys
Anjuo
tnoc
ASC
Geel hlit

Junioren C, 3e klasse H

Surhuisterveen
Easternar
Geel l,lit
SC Boornbergum
VenV68

Pupillen Dl, klasse 4L9

Geel l,lit
wroc
Ternaard
Anjum
vcR

Pupillen D2, klasse 451

Stiens 2
Geel Wit 2
0uwe Syl 2
Foarut 2
Friesland 2
Rood Geel 3

Pupillen E1, klasse 507

Sint Jacob
Geel llit
FC Birdaard
Ternaard
0uwe Sy1
líarrun

Pupillen E2, klasse 558

0ostergo 2
Ternaard 2
Be Quick D3
Geel l,lit 2
Anjun 3
Broekster Boys 4

6-L2
ó-10
7- 6
6- 4
5- 2

6- 2

s-10
5- 8
2- 2
)- /.
5- 0

4- 8
6- 8
4- 5
6- 3
4- 0

5-10
4- 8
7- 6
6- 4
7- 4
)- z

6-11
4- 8
6- 8
7- 7

6- 2

7- 0

7-14
7-L2
6- 6
4- 2
6- 2
6- 0
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ING - BANK
r*ooiry coursrt depodtors
§poOerea spaerrdreoingeo
lfoaÍ.ieÍiryeo pers. l€oiDScr

a s sumnriekarrrr" KIENSTRA
burg. waldas*eat2,9L63 ZL Nes - Ameland

tel.2236

Fabrblmd 20
916' KR 

-BUREN.AMEIJAND

tel.;6191 - Z{89
!er@!ars : BAJ.LUM-AMEIJAND

Elliesii*

1l*-"^trm
r8': 2to3

Dames, tweede klasse B

tt Fean t58

RïIF 2
Bergun 2

de l,ialden
TFS
RopEa Boys
ONT

Sint Jacob
l,Iispolia
CAB
Dï0/0osterwolde
Geel Wit

Meisjes 1, klasse 790

de I,/alden
Sint Annaparochie
VCR

Geel l,iit
Minnertsga

Meisjes 2, klasse 791

Nicator 1

Sint Annaparochie 2
Geel l,iit 2
Blija 1

l'íKv | 29 3
FVC 1

6-12
7-t2
7-10
7- 8
5- 6
6- 6
7- 6
6- 4
6- 4
7- 4
7- 4
5- 0

4- 8
4- 6
4- 3
2- 1

4- 0

6-12
5- 8
3- 4
5- 4
6- 2

7- 2
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Het Geel Wit Nieuws verschijnt
8 tot 10 keer per jaar:

Oplage: 350 exemplaren

Abonnement GI,J n'ieuws:
f 15,- p.j.

Advertentie G1., nieuws:
f 50,= p. j.

MEDEWERKERS

Redaktie

Eindred. /
Lay 0ut

Typenerk

0ffsetdruk

Montage

Bezorging

GEEL I,IIT nieuws:

: Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Jan Epping

: Jan Epping

: Geppy Veltnan
Coty Tieman

: Rudy Bloen
Dolf Kienstra

Frans ter Schure
Ben de Kruij ff
Nico 0ud
Ida Kiewied
Luc van Tiggelen

NES:
Wi1len Beijaard
Dolf Kienstra
Frans ter Schure
Peter Forner
Benno Forner
Frans Kiewied

BUREN:
I'IesseI Brouwer
Ben de Kruij ff
George Molenaar
Koos Molenaar Tzn

BALLUM/HOttUM:
Henk Roeuers
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