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Atwq',ee EíNpg
YOE-íE,EL§AÀE

Het is voor nij alÈijd ,.", 
""à ,..,genoegen otn aan het einde van het jaar

het voorwoord te mogen schrijven in hett6slsflrnmer van ons onvolp."à"n .iuu]--
b1ad. fets verderop, liefst achterin,
za1- die overgewaaide Dokkuner wel weerproberen jullie Le vermaken, tnaar ik kana1s voorzitter eindelijk ï/eer eens spij_kers net koppen slaan, cq de punÈjes opde i zetten.

lJe hebben weer een bewogen voetbaljaar
achter ons, naar d,aat zàL ik niet overuitweÍden. Ir/at geweest is, is geweest
cq yat voorbij is, i.s voorbij . hrant water konen gaat is namelijk ,"é1 irrt"."r_santers onze club beleeft volgend jaar
weer een prachtig jubileun. ZÀstig jaar
Geel-Iíit is nu ai ÉistorÍsch,-àat maken
hre naar één keer mee.

Nu weet ik we1 dat 5 jaar geleden cqover 5 jaar iets dergelijkÀ ,r.e, aan deorde was cq zal zijn, toch vind ik a1svoorzitter niet dat 1994 zonaar voorbij
mag gaan. Daarvoor heb i.k, en velen neimij, teveel in deze vereniging gein_
vesteerd. Daarom wi1 ik aai nàt eerste
team dit jaar eindelijk eens kanpioen
wordt ,31, .q promoveert uit die eeuwigevierde klasse Kt'IyB. En omdat de aanslui_tíng tussen de seniorenteaos moet blijvenvoor de broodnodige doorstroming noeLenhet tweede, derde en vierde oot't"rpio.,
worden. En ondat de jeugd nÍet achtàr
moet blijven, &oeten alie jeugdteans ookkanpioen worden. En omdat à" irr"" in_middels ook alweer een paar jaar nee_
_draaien moeten die ook i.rpióÀn-worden.
Dat_hoort ger{,oon- bÍj een :uUii"ur:"",en lijkt nij toch niet teieel gevraagd.

Bovendien brengt een dergelijk zoveeljarig bestaan a1ÈÍjd herinneiingen bovenvan-die gezellj_ge feestavonden àet to_nee1, een beste bingo en dan de-voeij.s
van de vloer. Dat te organiseren 1ijÉtmij toch ook geen a1 te groot probleem.

!n- h9t lijkt ne ook prachtig om in zo-njubileunjaar de echtà vri;.vïfiige vrij_willigers weer te zien toést.orËn, ,.topgestroopte nouwen, klaar on Geel_I,/itdoor de volgende zestig jaar te slepen.

NES OP AMELAND
TEL. 422?b

Land en Zeezicht"

BomvEEDRur 
r;ar i lderv a n krr

-L-

Strandweg 85 Buren-Ameland
Tel. 05191-42110



Llant geloof me nu maar eens, het gaat
echt nÍet vanzelf.

En hierbij besluit ik mijn beste wensen
voor 1994 voor a1le mensen die onze
vereniging een warm harL toedragen.'En
over warn gesproken: als er in het
jubileunjaar nog eenmaal sprake is van
koude douches dan scheer ik mijn baard
af.

Tot volgend jaar,

H. Kooiker.
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1 ^- --Stque EeNs É€N KAAed Jk
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De st.erreclameplaag is siqds enige
tijd verergerd door spots die de
beklagenswaardige kijker aansporen
om aan mensen aan wie hij zich 50
weken in het jaar niets gelegen
laat liggen kerst- en nieuwjaars-
kaarEen te sEuren.
PTT-Post treedt daarmee in het
voetspoor van PTT-Telecom dat ons
via de televisiereclame duidelijk
probeerÈ Le maken hoe goed het
een oud, ver, eenzaam, invalide
familielid of dit.o kennis doet
eens opgebeld te worden.

Dat van dÍe kerst- en nieuwjaar.
kaarten, daar kan ik nog inkomen,
want die kun je wanneer het je
uitkoxot van de voordeurmat of uit
de brievenbus halen en op je ge-
mak te bekijken. Maar op tele-
foontj es van mensen die mij n on-
draaglij k lot wi11en verli.chEen,
zit ik bepaald niet te wachten;
waarschijnlijk ben ik niet, ver,
eenzaam , oud of invalide genoeg.

Terug naar de kersË- en nieur+jaars-
kaart,en dus. Als je ze wilt ont-
vangen, moet je ze ook sturen,
want voor r{rat hoort r^rat, zo zijn
we in diE land opgevoed.
Maar aan wie ?

Dat familie en kennissen in aan-
merking komen spreeku vanzelf en
ook anderen die ik graag een
plezier doe, maar ten eersLe gaat
het daar niet om en ten tweede
schrijf ik dit artikel in het
clubblad van een voetbalvereniging
en dus moet ik mijn geestelijke
horizon inperken tot die van het
voetbalwereldj e.
Binnen de Geel I,Iít gelederen zin
de nensen die voor een opbeurende
werking van een kerst- nieuwjaars-
kaart gevoelÍg zíjn zo op het
oog schaars.
Misschien Meinte Bonchuis en
Francisco Metz, die door de komst
van de gelicentieerde trai.ner van
het eerste elftal wat op dood
spoor zij n geraakt binnen Geell^lit,
al maakt het derde elftal gaarne
gebruik van de talent,en van Cisko.

Ook hoofdredacteur Jan Epping van
het Geel Ítlit Nieuws komt in aan-
merking, al was het alleen maar
omdat bepaalde redactieleden hem
vaak en lang op toegezegde artikel-
en laten wachten.
Maar daarmee is het menselijk leed
wat Geel WÍt betreft wel op.

h/anneer ik de blik op dat deel van
Nederland richt dat de pech heeft
niet tot het eiland Ameland te be-
horen, dan valt in Friesland a1
heel gauw de doffe ellende op waar-
in de spelers van Cambuur gedompeld
zijn; de competitie is nauhlelijks
halverr.rege en zíj kunnen zích a1
a1s gedegradeerd beschouwen.
Het uiLerste redmiddel van de
trainerswisseling heeft de arme
Leeuwarders niets opgeleverd en
ze worden a1s tegenstander nauwelijks
meer serieus genomen.
Een extra mooie kaart is hier op
zíjn plaats voor ex-Amelandiaspeler
Jan Bruin, die zo veelbelovend
begon aan zíja Cambuuravontuur,
ernstig geblesseerd raakte, met
veel doorzetLingsvermogen terug
kwam en zích op de reservebank
kon plaatsen om zích Le verbij ten.

Ook Aad de Mos, trainer van PSV,
verdient een hart onder de riem in
de vorm van een kerst- of nieuw-
jaarskaart. Het moet Yoor een man
met een staat van dienst als de
zijne een bittere pi1 zijn om
zijn miljoenenelftal na een reeks
kampioenschappen en klinkende
internationale successen te zien
afzakken naar subtopper en
misschien we1 naar middenmoter.

En dan collega hlim van'HaneB€r,
Zíjn club Feijenoord staaL nog
we1 hoog op de ranglijst, maar hoe
wreed is het lot voor de eindelijk
(bijna) gediplomeerde t'Ii11em,
die naar zijn zeggen op de
trainerscursus nieLs anders heeft
opgestoken dan sigaretten.
0nder zj-jn leiding sLriidt
Feijenoord e1k weekeinde een on
gelij ke strij d : 1 1 tegen 12 .
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De eredivisiescheidrechters
zweren samen tegen de onschul-
dige Rotterdammers en a1s
!,li11em van Hanegem daar in rwel-
gekozen woorden de aandacht. op
vesLigt, wÍ11en ze hem voor de
rechter slepen.
Ook a1s hij begrip probeert
te wekken voor een Feijenoord-
speler die een amateurtegen-
stander een kaakfractuur s1aat,
is minachting zíjn loon.
Meer dan wie dan ook komt
van Hanegem i-n aanmerking voor
een vloedgolf aan kaarten.
Moge hij er troost en moed uit
putten voor de rest van de
competitÍe, a1 was het alleen
maar omdat er toch iemand
moet zijn die het Ajax moei-
lÍjk kan maken.

Frans H.
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DE RVSADVISEUR NENKTMN ALLES
--.\

Als hef om verzekeren, hyporheken en Íinoncieringen goot

I. toDen
W.Wesselpad 1 te1 . 429A8

b€6-traugLu,C "

F,ÉC[AtÀéBoÍe>eru

Onlangs zijn er vijf'nïeuwe reclame-
borden rondom het hoofdveld bevestigd.
Ons terrein gaat er steeds fleuriger
uiLzien, maar er kunnen nog steeds meer
reclameborden bij. Belangstellenden
kunnen zich wenden tot Frans ter Schure,
tel-. 42254.

Lepee Metsjes 4

Frans Nieuwenhuis is leider geworden
van Meisjes 1. Omdat hij geen rijbewijs
heeft za1 hij, zeker bij de uitkedstrij-
den, moeten worden bijgestaan door een
tweede leider. Als de situatie niet
verandert zullen ouders bij toerbeurt
mee moeten. De jeugdcommissie za1 in dat
geval een schema opstellen.

leAi,N,N6. Z 2

Het bestuur is op zoek naar een t.rainer
voor E2. Bij het ter perse gaan van dit
nulmer hras nog geen opvolger gevonden
voor Bertus 0ud, die Lot nu t.oe vier
teams heeft getraínd: EI, E2, Meisjes 1

en Meisjes 2.

OUD PAPIE?

Een besÈuursdelegatie heeft een verhel-
derend gesprek gehad met, wethouder
Bakema inzake de oud-papierproblematiek.
Zoals wellicht bekend is de gemeente
een overeénkomst met Klaas de Vries
aangegaan. Een onderdeel van deze over-
eenkomst, was dat de Vries een deel van
de vergoed:ing zou overmaken naar Geel
WÍt. Dat i-s nog nieL gebeurd, maar de
wethouder heeft de verzekerlng ge-
geven dat dit bedrag bij de vereniging
terecht komt.

íF,UC D WA DDE N ïoE€ xr o o I

Het ligt in de bedoeling in januari
hreer een jeugdzaaltoernooi- te houden
met De Monnik en Anrelandia.

geH en goede raad

van Heeckerenstraat L2, Nes-Am

tet.4D,4Zj.

bo*ltng

arnclbe mentsparÍr
Ngó-Ai,t , vERDEI<sRAD Íe&Z3Vg

DRANKEN Í{ANDEL
annex &azrrrtanksl al, Ío n

Sltlorneew€.G G NES TÈ,Lz4eZ6e.

esd€! brandi.gt'
^, ook voon he[ aÍïrahn ,^íÍ

-/ PATAT cn SNACt(s
'//'/

rfnqlxÈ Yl,.ZAenZa u rt*F ,fcoo uoe

t reoÈEe vqrpAsAvóNp Kr.AvEnrAes€N li
Atzzaízandt,eg 4 kízzll.drz. "
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Amelandia heeft de organj-satie op zich
genomen. Het toernooi wordt waarschijn-
lijk gehouden op 29 januari.

Blia>poeíè€ §gctGD'7PÀ, hu N 6
Jan Melchers, op het bondsbureau van de
FVB werkzaam a1s trainer van FrÍese
selectieteams, komt deze winter naar
Ameland om een bijzondere LrainÍng van

en D1 te verzorgen. De traini-ng is
met name bedoeld voor de jeugdtrainers
en leiders van Geel líit, meL wie hij na
afloop de training zaL analyseren. Van-
zelfsprekend is iedereen welkom de
training te volgen. Als voorlopige datum
voor deze training is vrijdag 18 febr.,
aanvang 18.00 uur gekozen.

feu SreyK,sE tN c€ Ó&cN

€N le roETBfrLï Noorr r4eER

íE BCNr EEN EL| N D
ALs ds MÉT ycroRw eRË-

5-r uruï

Prettig dat er meest
Itlesterliagen in Cambuur
spelen.
Kunnen ze in ieder geval
niet zeggen dat Noorderlingen
niet voetballen kunnen.

f vooR

BrcoÈ-BANt(À ,/
[fS ea aca L|-Kt(ee, \ (
bakje Eoprre \

\ NRPR uw wARÈí€ \
\ sÉKKsR 
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HOT'EL CAFE RESTAURANT
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ïÉL42010 AUË LAN O

rr@, RL UW VGRVOE|?

AOK VR}T EN NNRR HET VELD.

RADÏO E}OELENS

KOLKWEG 1A HES te].. 42BZO

uw adres voor:
radio, tel.evisie, video

huishoudelij ke apparaten,
tel.efoon apparatuur,
antenne systemen.

26
27

1993

L994

5 januari

6 januari
7-9 jan.

B januarÍ

9 januari

januari
januari

29/30 jan.
13-25 febr.
18 februari

Pxuecaus .6lf,'eNÀuÈG 1B NEí 7Ét 42lb

'Li/u,719'

J&,frÉe
tU6-
7€1,;42220

L4
2L

€

Zaterd.ag 7 mei Receptie en feest,avond

Zondag 8 mei Senioren vrij van
competiLievoetbal.

13/14 mei Toernooien jeugd

28/29 mei Waddentoernooi

l1/L2 j:uní Toernooien senioren en dames

5mruo aw 4

Vierde klasse A KNVB

1 MKV 129

2 Geel Ííit
3 Nicator
4 Irnsum
5 Rood Geel
6 Blauwhuis
7 DTD

8 Dronrijp
9 Terschelling r89

10 St. Annaparochie
11 Warga

93-94

962
953
844
851
733
841
822
813
944
7L1
7 70

26 -L8
27 -12
17-B
23 -L2
L2-8
13 -15
14 -74
L2 -20
6 -17
8 -16
7 -19

1L4
113
oL2
2lt
19
39
46
45
54
53
62

een borip

46CNDA

december Kerstzaaltoernooi De Slenk
december Kerstzaaltoernooi De Slenk

Algemene ledenvergadering
kantine 20.30 uur
Steurkaartspeulen Dorus
EK schaatsen dames/heren
in Hamar
Geel Wit 1 en 2-RES
14.00 uur
Geel Wit 1 en 2-ASV Arsenal
(onder voorbehoud)
Bestuursvergadering kantine
redactievergadering
20.00 uur
I,'IK sprint damesfheren Butte
Olympische Spelen Hamar
redactievergadering
Epping 20.00 uur

'/a4,(er ég eea l-"J
9 l€,s rzz d4 -.ts_,@r, gtd,

séu(,k*s uftaë
\!ta6f,é) aaa t
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*GCN»* 4 U GEPTENE L ErENV€ ÉGADERI PG
VV-9.EËt-Wtr

Wosr+spAG E-4-'91 _ í<.*NrlNE A/o NeoEDwAL

1. oPErrr{c . )
\
.lt

2. II{GETOUEil STUTTE}I EI{ UEDEDETTI{GEI{.

3. I{OTULEN.

4. CO}IPETTTÏEVERI.OOP.

5. TUSSEIITIJDS FINAI{CIEEL VERSLAG.

6. BESTUURSVERTIEZTNG.

7. ROIDVRAAG.

8. SLUIÏING.

9. OEFEIíBIT VOOR STEURKAARTSPEULEN.

Ad 6. Het Be

perse gaan v

in geslaagd

sLuur is €r, bij het ter

an dit nummer, nog niet.
t

een kaídidaat te vinden.

\rwi,+teelro;';r'n,rq{y
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Df':oaeamÍ"1a GeeL-hílT'

Zaterdas. 18 december.

tt Fean'58 Da.- Geel hlit Da

Zondas. 19 december.

Zaterdae 8 'i anuar i .

Geel Wit 1

Geel Wit 2
Geel Wit 3
Dokkum 3

vrij
0lyphia 2

Dronrij p 2

- Geel Wit 4

RES 1(vr.,14.00)
RES 2(vr.,14.00)

vrij
- Geel hlit

Geel ItIit
vrij

St. Annapar. 1

Geel hlit 2
Geel Wit 3
Surhuisterveen

Geel ldit 1

Geel Wit 2

Zaterdag 15 janu411

Geel l4rit Da. vrij

Zondas 16 i anuari.

Geel l{iL 1

Jubbega 3
MKV '29 3
Geel WiÈ 4

Geel hrit I
SC Franeker 3
Drachten 4
Geel I,íit 4

Zaterdae 22 januari.

Bergum Da. 2 - Geel LIit

Zondag 23 januarÍ.

2
3

de beste score

* FOTO'S in 1 UtlR 'r'

vergrotingen tlrn?-O x 30 cm.

't PÀSFOTO'S direkt klaar *
* SPORT- en STIIDIO re,portages *

verrekijkers, camera's, films, batÍerijen, albums en

F()TO VEENSTRA NES
Burg. Bolmeyweg 1 tel. (4)2770

ZaLerdaq. 29 'ianuari .

Geel LIit Da t t Fean '58 Da.

Zondas. 30 ianuarÍ.

Rood Geel 1 - Geel hrit 1

Geel l^lit 2 - Sneek Hovis 3

Geel !íit 3 - Nicator 4
Bergum 4 Geel hlit 4

0verige teams winterstoP.
-

aanneni-asaueorilr 
ll

CEINEES - I}DISCH RESTÀI]EÀ}IITI

o, A ZlE"

f*,Hfi'l
Nee - Aneland.

Torenstraat 1J
tel242585

G-\g r#i

DE IIAAN - ELECTR,ONICS
j-l^Yrl k ch nische dic nst\í----Y
/ ,"K - Am. - tet. 4ZttZ

\

HOTEL IIYLENZTCHT

Noorderw{3, 9161HR Nes, tdií,2l6í\l v
vooryqsfuiqgeo femflidg

_t2_

-,-\t

l rr Yoor al uw elektronica

NË5.,?o CotjrrreNöEUbS7R
7?t: Os/%-4234/



't VAI\T FIEECKEREN huYs

- galerie - brassgr-le:JeltaÏralt

Ix

xteowewe6 15
gUgEP- Arvl

eeN DAGIg BEc6;u*
Er zijn van die dagen die minder mooi
eindigen dan ze beginnen. Zaterdag 24
dec. 1993 was een dergelijke dag. De
wekker deed keurÍg zijn plicht om klok-
slag 7.00 uur. Hyperfit sprong ik uit
bed, zette een paar bakjes koffie en
ging naar buiten voor een hap frisse
lucht. De sky was helder, de zon begon
te dagen en de temperatuur l/as net boven
nu1, met. andere woorden, prachtig voet-
bàlweer. hlant dat moest er gebeuren van-
daag, met cl naar Bergum. Tijdens heL
wakker worden met koffie dacht ik na over
de opstelling. federeen was fit en nie-
mand was geschorst of had broodnodige
bezigheden elders. Dus eindelÍjk konden
we er weer compleet. tegenaan. Nog even
in de krant, kijken en dan de spullen bij-
elkaar zoeken en op tijd naar de boot.
Daar aangekomen is het altijd even span-
nend of iedereen we1 op Èijd wakker
wordt. Maar mij maken ze niet gek, wanË
het is vandaag een topdag. Met 11 voet-
ba1lert3'es zoek ik vast een plekje op de
veerboot. De begeleidende ouder zal met
de andere twee spelers de auto aan boord
rijden. Drie minut,en voor half negen
begin ik toch wat onrustig te schuifelen
en na toet, toet, toééét is het een fej_t:
ik sLa er vandaag alleen voor!

De jongens weten niets van nijn st.ress
en spelen krijgerLje overal waar ze maar
kunnen komen. Laat ze maan^ Íazen die
jonge knapen, energie hebben ze genoeg.
Maar in Holwerd bij het busje tel ik er
nog naar tien. De scorende spits is ver-
dwenen en niemand die iets weet. De
lÍnksachter heeft hem voor het laatst
gezien op het bovendek. fk stop mijn 10-
ta1 in het busje en meld de vermisLe
persoon bij het loketje. Ze beloven de
boot goed uit te pluizen en op de terug-
weg om zich heen te zi_en. Met lichte
verhoogde bloeddruk start ik de motoren,
voor de jongens ben ik de rust zelve.
Bovendien vj-nden die knapen a1les nor-
maa1.

Onderweg hebben ze hreer de nodige rare
praatjes en rare fratsen. fk laat ze
maar wat rotzooien. Pas a1s ze met de
schuifdeur gaan rotzooien grijp ik in
en krijg ik de ploeg weer rustig.

HAAK en l+Eet

I«PSALON

ftTSKENSTRA .{EL#z]

GBOOTEÀtrDEL

in dlclrvrlcl - cn horeoe -
Pmduktcn

POI;DffiI{EG 
' 

- 9L6' í§t §Es-§ÍslÀm

IfrI§TATTATIEBEDfrIJF

ffiTZ
ïEL. : 426,29
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HOTEL-RESTAURANT

Ongemerkt geef ik wat meer gas, want ik
wi1 nu wel op tijd komen. 0p een zater-
dagmorgen normaal gesproken geen pro-
blóem maar omdat ik met een scheef oog

de lieverdjes, die zich weer beginnen te
roeren, in ae gaten houd raak lik de bern
en ploit mijn,rechter achterbahd' Na de

nodige slingeringen en na-veel pompend

r"*ér, staai de wagen sLiL in de Valorn'
De jongens vinden het prachtig maar ik
tel er maar negen- En hoe j-s het mogelijk
niemand weet hlaar de laatste man is ge-

bleven. Koude zweeLdruppels lopen over
mijn rug als ik aan dat gerotzooi met

de-schuifdeur denk. De jongens vinden
alles best en ik repareer de lekke band'
Dat kost tijd dus nu moeten we wel vlug'
Iedereen weer in de bus en rijden maar'

Mijn gezicht is bleek, mijn bloeddruk
weggevallen maar ik neurie rustig een

aeuntje hrant het is een prachtige dag'
Dik tien minuten voor de wedstrijd ar-
riveren we Ín Bergum en wie.het niet
had verwacht, nu had ik nog maar acht'
De jongens vinden alIes best maar ik
=r.ót peent3es. Ïk stuur ze de kleed-
kamer in en haast me naar de kantine
voor een beste borrel en de telefoon'
De politie belooft heel vriendelijk te
zoeken maar op één of andere manier heb

ik het gevoel dalu ze me niet serieus
nemen. Maar dat kwam misschien omdat ik
;;k-;;ttàia" aut ik mijn spits a1 kwijt-
geraakt was op de veerboot en of ze daat
óok even naar konden i-nformeren'

Die trniee beerenburgjes hebben mijn maag

tot rust gebracht' maar nu heb ik we1

overal kippevel. In de box zit mijn cen-
trale midàénvelder: met een van pijn ver-
trokken gezicht op het bankje; terwijl
de rest vrolijk door keet. Het 1Íjkt
wel of hij nu twee ellebogen in zijn
rechterarm heeft. Even ben ik niet meer

te bewegen en schiet mijn leven aan nij
voorbij, autt kom ik in actie, want onder

'stress ben ik op mijn best. Ik geef de

jongens honderd gulden, stuur ze rraar
de kantine en scheur op topsnelheid met

mijn beste man naar de Sionsberg' Het
is-een nogal gecompliceerde breuk en hij
moet geopereerd worden. Afijn, hii is op

de juiste Plek en ik weer terug naar
neriun uooi du nodige uitleg en de rest
van de ploeg. 0p het sportveld aange-
komen, stap ik vastberaden de kantine
binnen. Maàr die is 1eeg. Terug naar de

box: leeg. Andere boxen : leeg'
Volkomen idioot en verdwaasd ren ik
over het verlaten sportcomplex, open
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elke deur die ik zi-e en schreeuw hun
namen vanuit het dlepste van mijn ziel.

Dan gaat de wekker. Badend van het
zweet word ik wakker en hap naar frisse
lucht door het geopende raam. Het stormt
en stortregent. Opgelucht stap ik
fluitend onder de douche : vandaag
gelukkig geen voetbal.

Een elftal leider.

Zoek het goede woord inde
middelste ko1om.

1. Heer
2. Plaats in Drente
3. Bloem
4. Beunhaas
5. Vogelsoort
6. Bloem Ín de bergen
7, Gravure
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'LorsnstroERNoor 1993 26/27 DEc.
*
JF

0p 26 december vind het kerst-
voor de senioren weer Plaats,
tevens komen dan onze F-PuPil-
1en en de dames in het veld.
0m enigsinds uit de kosten rte
komen van dit toernooi is het
inleggeld voor de seni-oren
zeven gulden en v{jftig cent.
BU het ter perse gaan van deze
krant rriaren de indelingen van
de junioren en pupillen voor
maandag 27 december nog niet
bekend, deze spelers ontvangen
van hun leider of trainer per-
soonl{jk bericht.Mochten er
spelers zíjn die zijn verhinderd
die verzoeken wij kontakt oP te
nemen met Jan van 0s Te1.42191,
dÍL geldt tevens voor spelers
die wi,j ztJn vergeten.

De toernooicommissie

WEDSTRIJDSCHEMA SENIOREN 26 DEC.

DELING TEAMS KERSTTOERNOOI 1993
*

IN

09.00
09.11
09.22
09 .33
09 .44
09.s5

11.30
11 .55

12.15
L2 .40

13 .00
13.11
t3.22
13 .33
L3.44
13.55

15 .30
15.41
L5.52
16.03
L6.T4
L6.25

L-2
3-4
2-3
l+ -L
2-4
1-3

11 .50
12.10
12 .35

- t2.55

2-L
4*3
.)a
J_L

l-4
4-2
3-1

A 3-84
B3-A4
B4_83
A4-A3
B4_A4
A3-83

10.15
to.26
10.37
10.48
10.59
11 . 10

Dame s

F-prrp.
Dame s

F-pup.

14.15
1,4 .26
74.37
t4.48
r4.59
15.10

16 .40
16.51
L7 .02
17.13
L7 .24
1.7 .35

5-6
7-B
6-7
8-5
6-8
5.7

6-5
7-B
7-6
5-B
8-6
7-5

A1-82
B1 -A2
B2_B 1

A2-A 1

B2_A2
A 1-81

Arno Mo11 Tonio Brouwer
Martin Kooiker Peter Oud
Wilfried Beyaard Denni.s Yt.sma
Siegfried Kooiker Johan Kier+iet
Ronnie Brouwer Piet Kooiker
Peter Brouwer (Bu) Johan de Vries
Richard Kooiker Maurice Pljpers
Arjan Verbiest Dorus Metz

Team 1

Joop Smid
Andre de Jong
Douwe v/d Mey
Pedro Kooiker
Wil1em Beyaard
Wessel Brouwer
Gerard Teuben
Stefan Kienstra

Team 3

Rene de Jong
Ronald Metz
Jan Brouwer
Maurice Kiewied
Sip Boelens
Bart Molenaar
Jetze Nagtegaal
Jan Dirk Oud

Team 5

Team 7

Michel Kooiker
MarLin Oud
Niels Oud
Willem Molenaar
Marcel v/d Geest
Berny Beyaard
Timo Beyaard
Frans ter Schure

DELTNG DAMES

Marieke Ba1
Gitra oud
Chantal Brouwer
Anneke Kiewi-et
Silvia Brouwer
Karin de Jong

Team 2

Richard de Jong
Dirk Kienstra
Richard Smid
Mark Brouwer
ltla1Èer Kiewied
Theo Veltman
Robert. Mosterman
Jan Douwe Nagtegaal

Team 4

Edward de Jong
Francisco Met.z
George Molenaar
Andre Kooiker
Joop de Jong
Menno de Vries
Henk Roemers
Michel Kiewied

Team 6

Team 8

Theo de Haan
Pauli Kiewiet
Patrick Kiewied
Christiaan de Jong
Anton Kiewied
Rudolf Téuben
Eddy Poog
Hessel Kienstra

26 DECEMBER

Carina Smid
Gea de Boer
Tresa v/d Mey
E1s Brouwer
Sabina de Jong
Annet Feenstra
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Elke maand kijk ik weeruit naar
het clubblad zegÈ Jose-f a1s ik
hem op een doordeweekse dag bij
de smid Èegenkom.
Niet dat het nu zd n geweldig
blad is hoor, maar er staan
best we1 eens aardige dingen in.
En sons denk ik we1 eens, dat
hij wat vaker mocht ui.tkomen.

ïoch mis ik wel eens een kri-
tische noot in heE b1ad, j e víeet
we1 Lrat f orse taal waar je met
de oren van staat te klapperen.
Meestal is het wat te neLjes.

Als ik zondags op het veld ben
dan luister ik we1 eens naar
de supporters van de tegenpartÍj
Nou dan hoor j e vraL, j onge
jonge, dat moesten ze eens in
de krant zetten, dan kon je nog
eens Lachen.
Ik hou daar wel van.

Trouwens onze eigen supporters
kunnen d t r ook wat van hoor.
Laats trog, geeft een scheids-
rechter wegens een door geel-
wi-t gemaakte overtredd.ng, een
vrij e trap aan de tegenpartij .
Het leek op een doodschop, maar
lras het zeer zeker niet en daar-
om gingen enkele Gl,J supporters
dan ook even aardig tegen de
man in het zwart. te keer.
Het was niet erg fraai wat ze
schreeuséen, te erg om te her-
halen.
Toch moest ik hen wel gelijk
geven, maar zulke dingen gil j e
niet in het openbaar.
Zulke dingen kun je maar beter
na de wedstrij d op een slinkse
manier tegen de scheids zeJ-f
persoonlijk zeggen en dat heb
ik dan ook maar even gedaan.
Want dat het een enge, arrogante
kr*a1 was, dat klopte wel.
Maar zeg het dan wel even zoals
ik, beschaafd. 

,

hleet je wat ik ook altijd een
goed stuk in de Geel Wit krant
vind ?
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,Nlbatros"
Torenstraat - Nes (naast de Spar)
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423e5

Restaurant
, , de Vioul"

NU mel gezellig overdekt terras

oan de Slrandweg le Buren.

4 SPECIALITEIT:
Pannekoeken vele soorten

app. ouD
Strandweg Buren,

AE Hr#:ln,u,
Personen wagens
Personen öus/es
Beste/ waEens

Postbus 82
9104 ZH Damwoude
telefoon 05111 4114

VERI{IILIR, VAIT

FIEÍ9EN -
TANÀE M S

tq 2à boren *el, 42<t7

Het stukje van de vaorzitter één
keer per jaar of soms geen één
keer.
Jammer dat de man zo bescheidén is
wa-.nt ik vind dat een voorzitter
zo nu en dan zijn gezichL even
moeu laten ziea in het clubblad.
DaL schept een band met de leden
en de supporters, en daaruiÈ blijk
dan vaak dat er in een vereniging
meer is dan alleen maar trappen.

Trouwens die Henk Roemers, die
kan ook wel aardig schrij ven
vind je niet ?

Jammer daÈ de man zo onbescheiden
is, hrant elke maand eist hij een
paar pagina t s op, zodat een ander
nooiE eens aan de beurÈ kan komen
om ook eens een gezouten stuk te
schrij ven.

Ja natuurlijk zijn het alrijd
dezelfde mensen die hun sLenpel
wi11en drukken op zo'n krantje
vallen ze meer op, denk je ook nie

Eigenlijk is het best r*el een
k1Íekje, dat krantenvolk van Geel-
LIiT.

Ik hoop dat er volgende keer niet
a1 te veel gelul in komt te staan,
want dan zeg ik mtn abonnement op.
Ïk kan nl. mijn geld weI beter
gebruiken.
Ja, inderdaad in de kantine.

0 3a, die gulden entree bevalt
mij ook niet.

LIat zeg je ?. Schrijf je alles
r,rat ik gezegd heb in de krant ?
Nou, nooi is dat.
Schrijf dan ook even dat die
jongens van GW 1, wat beter moeten
voetballen en dat ze zich wat
positiever moeten opstellen, $rant
anders komen ae er r{eer niet,
ondanks die bonnenr tr€r afloop.

Goeiemiddag.

je
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SPECIALITEITEN O.A.:- STEENGRILLEN
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De Bakkerij
HooÍdweg 4a, Buren, g

Ook ge*hikt voor raunkx en partijen.
Hetgehele jaargqena.

SCHOON,.tAAI(BEORU F

8 B€ÍJutS a+ --antsnuu arelt
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Het Geel Wit Nieuws verschijnt
8 tot 10 keer per jaar.

0p1age: 350 exemplaren

Abonnement GI4l Nieuws:
f 15,= per jaar.

AdverLentie GI.I NÍeuws:
f 50, = per j aar.

===

MEDEWERKERS

Redaktie

Eindred. /
Lay Out

Typewerk

0ffsetdruk

Montage

Bezorging

GEEL WIT NIEUWS:

Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Jan Epping

Jan Epping

Geppy Veltman
Coty Tieman

Rudy Bloem
Dolf Kienstra

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

: NES
Wi11em Beijaard
Dolf Kienstra
Frans ter Schure
Peter Former
Benno Former
Frans Kiewied

BUREN:
I,Jessel Brouwer
Ben de Kruij ff
George Molenaar
Koos Molenaar Tzn

BALLUM/HOLLUM:
Henk Roeners
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