
: GEtrlt:-
_Ëw[T:-

s



.^l?l?n
\nLEtElt = = =
nrÀrn5P ::
\j,V U U

V. V. GEEL Í.JIT

0pgericht uei 1934

Terrein: Noordnal Nes/Buren
TeIef,oon: 42537

rek.nr.: 13.61.90.618 RAB0 Nes

BESTUUR:

VoorzÍtter

Secreatris

D. Kooíker
tel: 42L56 / t+Zt+OO

K , Molenaar
tel:42740
F ter Schure
tel: 42254
T.Töben
tel: 42988

J. h,. Brouwer
tel: 42220
M, J . Brouver
tel: 42368

Penningneester 3

l,Iedstr. secr. :

Leden

:Q;v
g

V.V. GEEL WIT
ncs - burrn àrrohnd

se*oen: lg93 - lg f,4

nummer:

IN DIT NUMMER

l,Jaar staanstuurlui ?

Bestuurlij k
met o. a.

de besËe

Niet door veld lopen
Belangrijke data
Schei dsrechte rs
Comp.indeling voorjaar
FVB Cross
Fair PIay Prijs
Kerst zaaltoernooi

Ring'Èhe bell irs Gt{ E 1.

Geen geween in ltreerenveen

bl-z.

S tanden

S tanden

.7

.9

10

11

13

15

Het is Íreer tij d voor
het DERDE

Siprian de Jong in
Friepe selectie. .
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WAAÍ? STAAN DE
B€STE gTcrcr€LLl t

Bij het lezen van het eerste nuilner van
Geel-I,Iit nieuws, seizoen L993-L994,
kreeg nijn zelfrespect a1s 1id van de
vv Geel hlit een gevoelige knauw: bij
uitwedstrijden van het eerste elftal
zal d.e heer Douwe Ploeg uit Leeuwarden
als grensrechter optreden.
Wat krijgen we nou? Ïs er onder de
(bestuurs)leden en oud-leden van onze
roemruchte club echL geen vasLe grens-
rechter of desnoods een Leam van
elkaar-afwisselende grensrechters te
vinden? Bestuurslid Koos Molenaar, dÍe
tevens deel uitmaakt van de redaktie
van Geel ï{it nieuws, bevestigde dat
het met de club-liefde binnen de
Geel tJit-gelederen inderdaad zo beroerd
is gesteld. Aan de integriteit van
Koos kan niet worden getwijfeld, naar
persoonlÍjk kan ik het niet geloven,
althans niet accepteren.
Akkoord, ik weet dat er in de looP van
de laatste decennia binnen veel ver-
enigingen een soort consumentenmentali-
teit is ontstaan: je betaalt contri-
butie en dat geeft je het recht om eÍsen
te stellen aan bestuur en leidinggevende
personen en a1le verplichtJ-ngen en
verantlroordelijkheden op anderen af te
schuiven. Bij Geel ltlit kwam die mentali-
teit tot uiting toen het bestuur ver-
plichte vrijwilligers voor de kantine-
dienst moest aanwijzen, toen ouders de
begeleiding van jeugdelftallen moesten
overnemen en toen het jaarlijkse Geel
I,Iitfeest enkele keren op een afgang
uitdraaide bij gebrek aan medewerkers.
Maar wat er met het grensrechterpro-
bleern en de ttoplossingtt daarvan aan de
hand is, is van een geheel andere orde:
het betreft het eerste elftal, dat de
hele club representeerL, waaraan de
betekenis van de hele vereniging Geel
lrlit wordt gemeten. Er j.s hier sprake
van een historisch diePtePunt.
Daar kont nog iets bij: onder de autoch-
tone Amelanders leeft een diep.geworteld,
historisch zeer verklaarbaar wantrouhÍen
t.a.v. daden en overwegingen van
trvastewallerstt. I,lat Geel líit betreft is
dit wantrouwen merkbaar/hoorbaar bij de
thuiswedsLrijden van het eerste elftal
die steevast door een scheidsrechter
van het vasteland worden geleid.
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't VAÀl HEffiI(EREÀI huys

De fluitist hoeft naar een enkele
tuijfelachtige beslissing ten nadele
van Geel hlit te nemen of er klinken
geluiden op uit de rijen van de
el.lander supporters die suggereren
dat er op de bootreis Holwerd-Aneland
Lussen gasten en scheidsrechter het
een en ander Ís geregeld of dat de
scheidsrechter, uiL vreea voor een
onaangename confrontatie Lijdens de
bootreis Ameland-Holverd, hàt ver-
standig acht zoveel mogelijk be-
slissingen in het voordeel van. de
bezoekende vereniging te neDen.
Dat enig wantrounen t.a.v. ttvaste-
wallersrt meernalen terecht is ge-
bleken, erken ik als ttvastewaliert,
van hui-s uit volmondig. Met nane als
het gaat on specifiek Anelander aan-
gelegenheden moeten we hier vooral
niet alles voor zoete koek slikken
uat aan de overkant yan de lÍaddenzee
wordt bekokstoofd.
Des te verbazingwekkender is het dat
Geel líit zo genakkelijk in een zo
zeer Amelander aangelegenheid als het
vlagge! bi.3 uitwedstrijden een rrvaste-
wallertr accepteert. liel a1le waar-
dering voor de bekwaamheid en be-
reidwilligheid van de heer Douwe
Ploeg ben Ík van nening dat hier een
daad gesteld moet vorden: ondergetekende
stelt zich beschikbaar on bÍj 2 uit-
wedstrijden van Geel ldit als grens-
rechter te fungeren i.n de hoop dat
aog 5 of 6 oud-spelers van Geel-hrit
dit voorbeeld volgen, want het kan
toch niet zo zi.jn dat de beste stuur-
lui echt aan (de) nal staan.

ni euvbourronde=houd-verbouy

HtE0w€weG í5
BURE}{- A,VI

ln dlcpr:LG! - Gn horeoa -
pmdukten

Por,DffiHm , - gL6, Jil §ES-rilELAIlD

Yue
llàv\R elr l+EIl

Fkrts KIEN5TÍ<A ïEL:

Ix

Frans Hulsebos

rTE]I

gBOOEEÀ§DEL

IT'I§TAIIATIEBEDBIJF

o D

T|IIETZ

-

ïEL. : 2ózg

- brasserie - restaurant -



EelrcsctÉr DK

Agenda algemene ledenvergadering 5 jan-
uari 1993, -s avonds om 20.30 uur in de
kantine:

1. 0pening.
2. Ingekonen st,ukken en mededelingen.
3. Notulen.
4. Competitieverloop.
5. TussenLijds financieel verslag.
6. Bestuursverkiezj_ng.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
9. 0efenen voor kaartspeulen.

Nlgr Doo€ vELD l-opsN

*t,*xoJz.Jl<e DATA
december Bestuursvergadering

kantine
december K1èène Sunterklaas

Nes en Bur.en
december Groate Sunterklaas

Nes en Buren
Europa Cup
WV '29- Geel Wit
Kerstzaaltoernooi De Slenk
Kerstzaaltoernooi De Slenk
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Er zj-jn voetballers die geen neter te
veel lopen. Dat geldt ook voor de route
van en naar het veld. En dat is erg ver-
velend a1s daar nog wordt gevoetbaid.
Dus, jongens en meisjes voàtballers,
voortaan on het veld lopen.
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8 december

19 decenber
26 december
27 decenber

1994
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januari
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Algemene ledenvergaderi-ng
kantine 20.30 uur
Steurkaartspeulen Dorus.
Geel hlit 1 en 2-RES
14.00 uur
Bestuursvergadering
kanÈine
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geH en goede raad

l

van Heeckerenstraal L2, Nes-AE

telz 2425.

bo*ltng

amóèementsparh
NEó-A,tr , YE,RDEksÈAb reLt2slg

AANALI.ES

Als het orn verze&eren,hypolhe&en enffnmierirrgen gtror

T.Töben
Íl.Wesselpad 1 te1.2988

6c*erDst"€c,HTeí?s
Voor de jeugdwedstrijden worden senior-

Cone. TNDëLTÀrG voor JAAR
Geel l{it doet aan de voorjaarsreeks mee
met dezelfde teams a1s in de najaars-
reeks. Overr+ogen is van de A-s èen B-
tean te naken, maar dat zou inhouden dat
enige A-junioren naar de senioren moeËen
en er meer spelers uit lagere teems
moeten worden overgeheveld. Dit leek het
bestuur en de jeugdcomÍssie geen goede
zaak.
Voor wat betreft het damesvoetbal is de
suggestie gedaan net, qen meisjeselftal
verder te gaan, zodat-'een aantal neisjes
de gelederen van de senioren kan ver-
sterken. Mede gelet op het leefti5ds-
verschil wordt hiervan afgezien.

Fv a - ceoss
Op 8 januari wordt in Oudenirdum de
traditionele FVB-Gaasterlandcross ge-
houden. [{1e mee wi1 doen moet zich voor
29 november opgeven bij Koos Molenaar.

IArePL4;v pRUs
Het lijkt erop dat Geel líit ook dit jaar
wer geen hoge ogen zal gooien in de
strijd om de Fair Playprijs, díe de KNlrB
per district uitlooft. De Amelanders
staan per 31 oktober op de 204-de plaats
in een veld van 263 deelnemers. De
klasseringen van de verenigingen in de
vierde klasse zíjn:

rang verenigi.ng

9 Blauwhuis
23 I'larga
35 St. Annapar.
92 Rood Geel

strafp. wedstr.

leden als scheidsrechter aangesteld.
Gelukkig komen vrijwel a1len hun ver-plichting na. Daarvoor onze oprechte
dank. Het is echter een paar tee, voor-
gekomen dat de scheidsrechters op het
laatste moment kwamen opdraven. Éi.3. de".
wi1len wij alle vrijwillig aangestelde
scheidsrechters verzoeken toch we1 een
kwartier voor aanvang aanuezíg te zijn.

7
7
7
7

1

2
3
5
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rang

L12
t49
156
L92
200
204
2IO

vereniging

DTD
Terschelling
Dronrij p
ttry '29
Nicator
Geel t{it
Irnsum

strafp..wedstr.

67
98
87

128
11 '., 7
13 ',g
L27

VeestzaALToet?Nc=ö I

Om alvast in de agenda te noteren:
zondag 26 en maandag 27 december worden
de jaarlijkse kersttoernooien in de
Slenk gehouden. 0p Tweede Kerstdag komen
de senioren en e dames in actie, met a1s
Lntermezzo een optreden van de F- pup-
pil1en.
Daags erna is het -s morgens de beurt'
aan de D- en E-pupillen, -s middags
gevolgd door de C-s en de B-junioren die
op het veld bij de A-s spelen.
Ook de meisjes spelen 3 middags.
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,,Albatros"
Torenstraat - Nes (naast de Spar)

.. . -t3' 
23:5

Restaurant
,,tle Viool"

NU ma gaellig overdekt terro
oan de Stmndwq te Bunn,

I SPECTALITEIT:

Ponnekeken vele wrten

app, ouD
Bwen, tel. 20SZ

Personen wagens
Personen öusies
Eestel wagens 

Postbus g2
9104 ZH Damwoude
telefoon 051114114
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lr 3 CzEgu -w tT gz
0p zaterdag&orgen 13 nov. jl. was danmij de eer om verplicht vrijwÍlIig eenpuppillen wedstrijd te fluiren. Eàn
beetje persmuskiet ziet in, dat daar
dan meteen copy te halen is. En dus
meldde ik mij ruin op tijd, gekleed in
trainingspak, gewapend met pen en noti_
tiebLok bij de leider van GIrr 82, dePiet keizer van onze vereniging:
Johan ltetz. Na één minuut uitlàg over
de spelregels begreep ik dat het neergíng om het spel dan om de regels.
Zoiets ligt nij r*el.

De selectie van GW E2 bestaat ui.t:
Ir?"1. de Kruyk, Sybrand de Jong, Sander
Brinkman, Bernard Brandenburg, Jacco
Brouwer,-Gerjan Spoelstra, Jàhn Oud,
M-aurits lletz, George Wildervank, Mark
Manje en Pieter Mosterman en de trainer
van deze Romario's is Bertus 0ud.
IIet speelveld voor deze knapen Ís eenhalf voetbalveld overdyars èn i.n over-
leg^met- de tegensLander, in dit geval
Be Quick uit Dokkun speelt men 7 tegen7, 8 tegen 8, of 9 tegen 9 waarbij àt..d"gewisseld nag worden. Speeltíjd 2 x 2O
mi.nuten.

Onopvallend verdween ik met de jongensj.n de box alwaar onder het toezienà oog
van enige moeders het speeltenu in ordà
werd genaakt. Irregens de regen werd de
warming-up i.n de box gehouden hetgeen
echter al_ snel ontaarde in voetballenin de doucherui.nte. De schei.dsrechter
kreeg de bal in beheer, di.e Eeteen
enige vragen lanceerde:
" Hoe is jullie opstelling jongens? r'
antwoord: ??????tt Wie is de keeper? tt

gntwoord: George.
" LIie zijn de spiisen? 'nantwoordi Sander en Maurits.tt En de anderen:
antwoord: gehroon in het ve1d.
Dat was duidelijk dus.
" hlie is beter: Ajax of Feyenoord? rt

antwoord: een hossende springende
joelende menigte waarbij het Ajax, Ajaxtoch duidelijk de overhànd hadl

wl_e rs de beste voetballer: Marco vanBasten of Dennis Bergkamp? r.
gntvoord: . .grotestilte.tt l{ie is de beste speler van het eerste?antwoord: . .grotestÍlte.



Ze kijken me allemaal aan net een ge-
zicht van tt LIat een domme vragen tt en
dan komt het hoge woord eruit tt Lars
Brouwer ( van Janny en ÏJessel ) is toch
zeker de beste voetballer! t'

Ja, daar was ik toen even stil van.

Die knapen trouwens niet *.nt d. j'an-

dacht voor mij was weg en ze zaten nu
tegen elkaar op te krijsen als aPen,
Artis hras er niets bÍj. De moeders gre-
pen in d.m.v. een spelletje en de tent
kwam weer tot rust. Pieter verËelde mij
tussen door dat hij bíj andere wedstriS-
den weleens in de bosjes stiekun op een
fluitje blies. Ik zei- nog tt nou, nou daL
is niet zo mooittmaar ondertussen vond
ik het prachtig want dan had ik weer wat
te schrijven. De rest had ondertussen de
bal weer bemachtigd en was aan het
rugby-en. Ik dacht tt ,tog even en het {ak
komt naar beneden tt maar gelukkig meldde
Johan dat de r./edstrijd kon beginnen.

In de h,edstrijd kunnen ze dan eindelijk
hun energie kwijL. Daar waar de ba1 gaat
lopen ook de meeste spelers. En wie niet
meer loopt wordt gewisseld en moet dus
weer lopen. Alle ingrediiinten zijn aan-
wezig:: solo-s, botsingen, rushes, over-
spelen, KO-s, schoffelen en dat alles in
de kleine ruimte. Geel l,/it heeft de eer-
ste kans maar de bal verdwijnt via de
binnenkant van de paal weer in de kluwen
spelers. Later heeft Be Quick meer geluk
en leid voor de rusL met 0-2. Na de wi.s-
seling van speelhelft doet Geel líit er
a1les aan om terug Èe komen maar toL
tweenaal toe haalt Be Quick de ba1 van
de lijn en wint uiteindelijk net 0-3.
Heel jammer voor onze jongens wanÈ er
had beslisL meer in gezeten.

Voor mij was het in ieder geval wel een
prettige ervaring en ik denk dat ik mij
ook maar eens gewoon vrijwillig op ga
geven om weer eens een wedstrijdje te
fluiten.

Henk Roemers.
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Een Club die overal in Nederland oP

veel sympathie kan rekenen is Heeren-
veen. Die sympathie berust niet oP

indrukwekkende overwj-nningen in Ínter-
nationale toernooien of op enig aandeel
van Heerenveenspelers in successen
van het Nederlands elftal, al blijft
Abe Lenstra natuurlijk onvergetelijk.
hlat Heerenveen tot een in postitieve
zin unieke voetbalclub maakt. is de
band met de achterban: de Ínwoners van
het Friese Haagje en zeer wijde omgeving.
Het elftal trakteert zijn supporters
regelmatig op een stevige pot aanvallend
voetbal dat vooral zo attractief is
doordat heL verrassingselement zorn be-
langrijke rol speelt.
Het aardige van Heerenveen is dat die
verrassing best af en Loe (zeer) onaan-
genaÉrm mag zijn. De laatste jaren
hebben spelers en aanhang van Heeren-
veen overtuigend aangetoond dat zelfs
de zwaarste Ëeleurstelli-ngen de club-
liefde niet doen verflauwen: de degra-
datie na slechts één seizoen eredivisie,
de afstaffing door Ajax in de beker-
finale 1993 en de recente 8-3 neder-
laag tegen hetzelfde Ajax in het
bekertoernooi 1993-1994. De in lleeren-
veen geboren en getogen en daardoor
niet bij uítstek objectieve duin- en
dijkoloog Tony Overdiep wees er na het
laatste van de 3 wapenfeiten enthou-
siast op dat zijn club toch maar heel
knap van een 8-1 naar een 8-3 achter-
stand was teruggekomen en dat Heerenveen
het publiek een heerlijke voetbalavond
had bezorgd. Zoveel optimisme getuigt
weliswaar van weinig werkelijkheÍdszin,
maar het is weI een voorhlaarde voor
succes voor een club die met beperkte
middelen toch zijn achterban aan zj-ch
wil binden en a1s smaakmaker in de
nogal saaie Nederlandse voetbalcompe-
titÍe wil fungeren.
Het bericht in de Leeuwarder Courant
van vrijdag 19 november jl. dau de
conpetiLiewedstrlj d Heerenveen-Aj ax
van 3 december a.s. al is uitverkpcht
zal dan ook alleen diegenen verbazen die
van het, fenomeen Heerenveen nÍets
begrij pen.

l
I

)
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Ondanks de pijnlijke ervaringen in het
recente verleden laat de echte
Heerenveen-spport,er zíjn club niet
in de steek; hij blijft geloven i-n
de overwinning en als die uitblijft
is er uoch altijd de zekerheid dat
het hoe dan ook een spektakel wordt,
líat dat betreft kunnen de fans van
de andere clubs in het betaalde
voetbal én van vele amateurclubs,
waaronder Geel Witr Dog heel wat
leren van de club van Foppe de Haan.
Voor gekanker en gerdeen heefL men
geen tijd in Heerenveen.

Frans Hulsebos

6rexoeN

Dames, tweede klasse B

tt Fean t58

RWF 2
Bergum 2
ONT
de Walden
DTO / Oosterwolde
Ropta Boys
hlispolia
TFS
Sint Jacob
CAB
Geel l,/it

Meisjes 1, klasse 79O

de Iía1den
Sint Annaparochie
VCR

Geel Wit
Minnertsga

Meisjes 2, klasse
Nicator 1

Sint Annaparochie
Geel ltlit 2
Blija 1

FVC 1

MKV '29 3

-la-

9-
10-
10-
11 -
10-
11 -
9-

10-
8-
9-

10-
9-

18
16
t4
L4
10
10
8
8
6
6
6
0

79L

7
8
7
5
7

I
8
7
I

10
8

-14
-L2

5
3
0

-18
-12

6
6
6
2

Xrrd- dc lorywca I, I*r (An.)
TelcforOll9t .2345

RBF ,,liíildervankrt

------- --
tevens verzosglag gEttrrn*ao
ea tg.ntíes
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uw adres voor:
radio, tel.evisie, video

huishoudelijke apparaten,
telefoon apparatuur,
antsnne s-3lsteran.

6r**DeN

Vierde klasse A KNVB

Geel Wit
MKV I29

Irnsum
Nicator
Rood Geel
Blauwhuis
DTD
Dronrij p

Sint AnnaParochie
Terschelling r89

hlarga

Res. hoofdklasse FVB

SC Franeker 3
Akkrum 2
LAC Frisia 3
Heerenveen 3
Geel I'lit 2
Cambuur/Leeuwarden 3

Harkena Opeinde 2

Zwaagwesteinde 2

Jubbega 3
LSC 1890 2

Olyphia 2

Sneek Hovis 3

Res. Lweede klasse B FVB

Dronrijp 2

Geel hrit 3
Narga 2
Nieuweschoot 4
LAC FrÍsÍa 4
LSC 1890 4
DTD 4
SC Joure 4
St. Annaparochie 2

Nicator 4
Drachten 4
MKV 129 3

Derde klasse C FVB

Rood Geel 5
Cambuur/Leeuwarden 6
Geel hrit 4
Trynwalden 3
LAC Frisia 5
Buitenpost 2
Surhuisterveen 3

ONB 4
Dokkum 3
FVC 5
Bergum 4

8-L2
8-L2
7-lL
7-LL
7- 9
7- 8
7- 5
7- 4
7- 3
8- 3
7- 2

8-14
8-12
8*L2
8-12
8-10
8- I
8- 7

7- 5
8- 5
8- 5
8- 2

7- 1

8-14
8-13
7-1.0
8-10
8- 8
8- 8
8- 7
8- 6
7- 5
8- 5
8- 4
8- 4

8-15
7- 8
7- 8
7- 7

7- 7

7- 7

7- 7

7- 6
7- 5
5- 3
7- 1
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Junioren A,

WT
Ropta Boys
wroc
Anjun
Geel líit
ASC

Junioren C,

2e klasse J
8-
8-
9-

10-
8-
9-

3e klasse H

t6
t2

7

"7\6
4

8-16
7- 9
6- 7
7- 2
6- 0

18
13
8
7
4
2

16
15
10
9
4
0

18
L6
t2
4
2
2

hof,el öe lonq

Surhuisterveen
Eastermar
Geel líit
SC Boornbergum
VenV68

Pupillen Dl, klasse 4L9

TITOC

Geel hlit
Ternaard
Anjum
vcR

Pupillen D2, klasse 451

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

Pupillen EI, klasse 507

Geel t'lit
Sint Jacob
FC Birdaard
Ternaard
0uwe Syl
Marrum

Pupillen 82, klasse 558

0ostergo 2
Ternaard 2
Bè Quick D3
Geel I,Jit 2
Broekster Boys 4
Anjum 3
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Na een wedstrijdje of acht is het tijd
voor het beoogde IVIER- verslag ontrent
het nogelijke paradepaardje van onze
verenÍging. De leider van deze bende
heeft een rigoureuze streep gezet onder
het afgelopen seizoen en heeft besloten
de zaken dit jaar wat professionetr-er aan

te pakken. Zodat er behalve een roem-
rucht verleden ook nog een hoopvolle
toekomst zaL zíjn voor deze mengelÍng
van uitgeleefd en sluimerend talent. Bij
het pakket maatregelen en eisen behoord
een gedegen verslaggeving, officieel
gesLandariseerd in een Meer Effect
Rapport zoals de volIedÍge naam luidt
van het trajectbeheer van dit rapport
( minister Aalders heeft deze aanpak
overgenomen voor zijn mÍlieubeleid naar
hoewel het gras in beide gevallen groen
is snapL hij beslist nieLs van voetbal ).

In augustus heeft NÍco Oud zich danig
geroerd in de bestuurskaoer en op de

transfermarkt. Zo werd een snelle Kooi-
man weggeLrokken bij het vierde-elftal
en kaapte hij voor de neus van dhr.
Siderius de heren Bonthuis en Metz uit
de selecLie. Meinte vooral vanwege zijn
harde, agressieve stijl en Francisco
vanwege zijn talentvolle momenten. Na

wat geschuif met de personeelsbezetting
kwam hij zo op een selectie van een man

of twaalf met een echte betrouwbare
sluitpost in de persoon van Chris Rijp-
stra.

Na deze schermuLselingen kregen wij, de
going-men en de coming-men te horen dat
wij voor de winterstop 2x zoveel punten
moesten halen dan vorig jaar. Dat viel
ons wel wat rauw op de naag ldant uit-
eindelijk wÍllen wij a11een maar leuk
voetballen. Tijdens spoed-beraad werd
nog overwogen om Nico door te promoveren
naar het vierde elftal maar uiteindelijk
besloten we unaniem dit j'aar ons best
te gaan doen. Bovendien hadden we vorig
jaar maar 3 punten uit 7 wedstrijden,
dus met een beetje mazzel- moesten we

daar dit jaar meer uit kunnen halen. En

dan zou Nico-s gemoedsrust bedaren en
zouden we weer kunnen rotzooien. Wij
keken geh,oon niet verder dan onze neus
lang was en hadden niet door dat Nico
een lange neus naar ons zou trekken.
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En zo begonnen we het seizoen met,
soLide overwinningen op Frisia en DïD
om vervolgens de punten te laten aan
Warga, ÍElar dat was in de Amelander
herfstvakantie dus dat telt niet echt
mee. Daarna rolden we Joure en Nicator
op zodat Nico ruim voor het pakrnaken
alweer lekker zou kunnen slapen., Maar
hij sliep allang lekker want hij had
een rotsblok in beweging gebracht en
wi.st dat het heel moeilijk zou zíjn deze
te stoppen. En dat was ook zo. Iíant
hoewel wij met enige oudgedienden al
heftig aan de noodrem hadden getrokken
( bijv. met 6 nan tegelijk afnelden met
rotsmoezen ) kwamen nieuwe talenten toe-
sEromen. Onze scorende spitsen moesten
van hogerhand naar het tweede, maar de
daar bedankte jongens kwamen bij ons
lreer EoL bloei en vonden met grote re-
gelnaat heÈ net. Nieuweschoot kon niet
van ons winnen en LSC 1890 werd in eigen
stadion afgedroogd. Kortom, het derde
zit in een stroomversnelling.

De grootste klap zouden we uitdelen op
zondag 14 november wanneer koploper
Dronrijp bij ons op bezoek zou komen.
Met lreer een grandioze ovenrinning zou-
den zeker It Herbstmeister tr zíjn en een
beetje voetballer weet r+at dat betekent.
ïn een kantine bol van energie en ner-
vositeit wachten wij op de dingen die
zeker zouden gebeuren. Eén blok concen-
tratie zat daar aan de koffie.

En deze bal1on liep sissend leeg toen
bleek dat er geen tegenstander van de
boot kwan. Angst voor ons, dat zou heel
goed kunnen! Maar nee, de r+edstrijd was
on 8.00 a1 afgelast en Dronrijp we1 en
wij dus niet afgebeld. Een afknapper
dat wel maar met ons opgebouwde incas-
seringsvèrnogen is het niet neer dan een
muggebeet. Niets kan ons nog beroeren,
we pakken ze wel ín'94 lrant dankzij
Nico en zijn MER hebben rde treer een
toekonst, Let »aar op,

Henk Roemers.
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Siprian de Jong is de eerste Geel-hlitter
in een jeugdselectÍe. Weliswaar hraren er
ee?der Amelanders die selectiewedstrij-
den speelden, maar zij slaagden er ni.et
in zich een plaats in de definitieve
ploeg Le verwerven. Dat lukte Siprian
wel. Hij speelt in het Friese team onder
15 jaar. Eigenlijk zou hij vorig jaar
al worden opgenomen in de ploeg onder 14
jaar, maar een voelblessure gooide die
plannen in het honderd. Dit jaar is het
dan wel gelukt.

Siprian is ontdekt, zoals dat zo mooj.
heet, door een scouÈ. Zo't man stroopt
de Friese voetbalvelden af op zoek naar
talent. Dat hij zich ni.et in Siprian
heeft vergist moge blijken uit het f,eit
dat de oudste zoon van Jan en Thea er
nog steeds bij is en dat kunnen we lang
niet van a1le jongens zeggen die ooit
zijn uitgenodigd.

De Friese jeugdselectie wordt voor een
groot deel gevornd door spelers van
Canbuur-Leeuwarden en Heerenveen. Toch
kijkt Siprian niet meer tegen deze
knapen op. fn het begin wel even, be-
kent Siprian. It Nou kin ik se. Ut fer-
skil is niet soa groat. lrIel lèèd ut
Èempo hoog. Ur wo-dt fanatiek speuld.
Ur wo'de genÍepige overÈredingen maakt,
maar niet genieii soa as met gestrekt
bieii. Letterlijk grote jongens kont
Siprian meer tegen in de wedstrijden
van het A-e1fta1 van Geel líit. Siprian
is eigenlijk nog een B-junior, zoals
zoveel jongens van dit team. hlat dat
betreft is ook het spelen bij Geel Wit
een goede leerschool.

De activiÈeiten van de jeugdselectie
bestaan uit trainen en voetballen. Van
het trainen is in het geval van Siprian
nog maar weÍnig terecht gekomen. De ene
training heeft hij gemist vanrrrege va-
kantie en de andere was op een woensdag
in de herfstvakantie van de vaste wa1.
De scholier aan de Burg. Walda scholen-
gemeeaschap zolu een schooldag noeten
nissen, dus ging die training aan zijn
neus voorbij. Dat scheelde hem zijn
basisplaats in de enige districtswed-
strijd die Friesland tot nu toe heeft
gespeeld. Dat was tegen Groningen, een
wedstrijd die door -ons-met 7-0 werd
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gewonnen. Siprian speelde de Ëweede
helft a1s rechtsback. Dat is een positie
die hem wel bevalt. I'fk bin un ferde-
diger, of ik nou rechLsback of linksback
bin of in ut sintrun staan, dat maakt ne
niet uut'r. Bij Geel l{it speelde siprianveelal a1s centrale verdediger, niaar die
posiLÍe is in de Friese selectÍe weg-
gelegd voor forse mannen. Siprian heeft
er geen ooeÍte mee dat hij naar de
buitenplaats is verdrongen.ttDe linksback
speult nornaal ok in ut sintrale midden-
feldrf, vertelt Siprian. Elke maandag
reisL Siprian met de booL van half vijf
naar de wal om een training danwel een
oefenwedstrijd te spelen. Meestal ge-
beurt dat op sportpark De Bosk in Har-
kema en soms in het Canbuur-stadion.
Voor de wedstrijd oefenen ze op onder-
delen aIs vrÍje trappen en corners en
krijgen ze tactÍsche aanwÍjzingen mee
yan trainer Jan Melchers. Na afloop
praat hij met de spelers door wat goed
en lrat fout is gegaan.

Dinsdagochtends keert Siprian met de
eerste boot naar Ameland. HÍj mist dan
we1 een kwartiertje op school, maar dat
is niet erg want er zitten ook leraren
aan boord die te laat konen. Bovendien
benut Siprian zijn tijd aan boord om te
studeren. De studie lijdt er niet onder,
verzekeren Siprian zijn ouders in koor.

Siprian is overigens al in 1991 in con-
tact gekonen met Melchers. Dat gebeurde
op het voetbalkanp in Sondel. Daar is
toen een groepje Amelanders naar toe
gelíeest en van die r+eek hebben ze veel
opgestoken. Siprian kan een bezoek aan
deze Zuíd.friese plaats dan ook zeker
aanraden. 0ndanks zijn goede presteren
Ín de Fri-ese selectie denkt SÍprian er
nog niet over om een andere club op te
zoeken. ItDut Ís un hele leuke ervaring,
maar ik bin nog niet fan plan ergets
anders heen te gaan. Misskien speult
Geel Llit over un paar jaar we1 twiede
of darde klastt.

Koos Molenaar
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