
qYlt:GEEL::wlT_.

\,t

93
I94



V.V. GEEL WIÏ
nes - burun irrlrila

V. V. GEEL !{IT
0pgerlchr mei 1934
Terrein: Noordwal Nes/Buren
Telefoon: 05191 42537
Rek. Nr. : 13.61 .90.61g RABO Nes

===========================:==

BESTUUR :

Voorzitter D (ooiker
te1 :42 156

42400
Secretaris

Pennlngmeester

I{edstr. secr,

K. Molenaar
te1 : 427 40
F ter Schure
te1: 42254
T. Töben

tel: 4ZgBg
Led en J. W. Brouwer

te1: 42220
M. J. Brouwer
tel; 4236g



g
nes - buren àmaland

seizten: 1993 - L994

numrrrer: 5

IN DIT NUMMER:

bt.z.
Plezier 1n de sport........2

Verslag jaarvergadering
op 5 januarí L994 in de
kantine ....5

Bestuurlijk ......6

Impressie kersttoernooi. .. . LO/LL

Jeugdtrainingsdag .....L2

Hal1o, Hal1o,
Hier het jaar 2054 ....13

Competitieindeling À-Jun ...L7

Lledstrij dschena februari . .ll

Josef ......18

Medewerkers GI.I Nieuws. .. ...20

Ju bi leumboek
en
Bestelbon ...21

V.V. GEEL WIT



PLEZTER TN DE SPORT

Zaterdagavond 22 januari zalu
ik even naar het radiopro-
granma rrl,angs de Ii jpil op
Radio 1 te luisteren. Met
genoegen nam ik kennis van
het heugelijke feit dat Cam-
buur de eerste overwinning
in deze competitie had be-
haald op Volendam. Het werd
hoog tijd, want het ver-
krampte optimisme van de
gedoodverfde reddende engel
Frits Korbaeh overtuigde zo
langzamerhand niemand meer.
Het leek mij voor de redac-
tie van Langs de Lijn een
mooie gelegeíheid om É" ge-
lukkige coach of de aanvoer-
der van het winnende elftal
te interviewen. Na zoveel
ellende doet een beetje ge-
luk een mens toch groed,
nietwaar. Helaas er werd een
andere keus gemaakt: de ver-
slaggever, zijn naam is me
ontschoten, maakte een ande-
re keus of kreeg die opge-
legd. Hij nam Andre Swasi-
man, een speler van Vo1en-
dam, een interview af en
daarmee had hij, de NOS ver-
slaggever, kennelijk maar
één doel voor oEJen: de be-
trokken speler enkele nega-
tieve opmerkingen aan het
adres van zijn trainer te
ontlokkken. Swasiman, een
prima spitsspeler met een
redelijke produktie aan
doelpunten, was voor de wed-
strijd tegen Cambuur in de
verdediging opgesteld. On-
danks eindeloos aandrinqen
weigerde Swasiman, die iret
deze gang van zaken natuur-
lijk nooit gelukkig geweest
kan zijn, zijn trainer af te
vallen zonder daarbij in
ongeloofwaardig onderdanig-
heidsbetoon te vervallen.
Dat zinde de verslaggever
duidelijk niet en toen hijgeen enkele negatieve uit-
spraak kon uitlokken zette
hij, om het interview alsnog
in voor hemzelf bevredigendà
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zin af te ronden, ten einde
raad de pet van de Volendam-
speler op en concludeerde
dat de opstelling van de
laatstgenoemde in de defen-
sie het toppunt van stomnri-
teit rras, voor Swasiman vo1-
strekt onacceptabel en in de
toekomst onder geen enkele
voorwaarde voor herhaling
vatbaar.
Na het beluisÈeren van dezjournalistieke wanprestatie
nam ik maar rnijn toevlucht
tot de zaterdageditie van de
Leeuwarder Courant, overi-
gens ook niet bepaald een
orgaan dat het reilen en
zeilen van de mensheid van-
uit de optirnistische hoek
benadert. Mijn oog viel op
een artikel ovèr Len jonge
at,lete uit Leek, Jacqueline
Poe1man, dat de bittere na-
smaak van het hierboven
weergegeven interview snel
deed verdwijnen.

MeÈ de bijna spreekwoorde-
lijke Noord-NederLandse
nuchterheid sprak de 2O-)a-
rige sprintster over haar
kansen om ooit tot de kleine
int,ernationale top op de 1OO
en 2OO meter hardlopen door
te dringen. De journalist,
Siebe Ànnema, bleef in het
hele artikel bescheiden op
de achtérgrond. Een loopbaan
a1s NOS-verslaggever zaL wel
niet voor hem zi jn hregge-
Iegd, maar hij schreef wel
een nuttig en zeer lezens-
waardig artikel.
Jacqueline Poel-man, die door
de KNAU gestelde linieten
van 11.40 en 23.2O seconden
op respectievelijk de 1OO en
200 rneter nog moet realise-
ren om naar de Europese kam-
pioenschappen in Helsinki te
worden afgevaardigd, stelt
het plezier in de sport bo-
ven een internationale top-
carriere.
Ze is zich ervan bewest dat
ze de nogelijkheden in zich
heeft om die top te berei-
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ken, maar ze weigert zich
door welke coach dan ook
zodanig te laten opjagen dat
de stress het plezier gaat
verdringen. Om datzelfde
plezier en uit een fundauren-
teel gevoel voor rechtvaar-
dige verhoudingen staat ze
volstrekt afwijzend tegen
welke vorm van doping dan
ook. Ze is zelfs zo kritisch
dat ze bij de geringste
twijfel aan medicijnen de
bondsarts van de KNÀU belt.
Ze onderschrijft het beleid
van de athletiekbond die de
Iimieten konsekwent hanteert
en beklaagt zich er vo1-
strekt niet over dat er van
haar teveel wordt gevergd.
Integendeel, ze vindt de
Iimieten alleszins redelijk,
wi} ze heel graag realise-
ren, maar weigert haar ge-
zondheid in de waagschaal te
stellen en in enkele jaren
op te branden om maar ten
koste van al1es de interna-
tionale top te bereiken.
Jacqueline traint we1 vijf
of zes keer per week. Mede
daardoor werd ze al enkele
keren jeugdkampioen van Ne-
derland en behaalde ze ze in
L992 bij de wereldkampioen-
schappen voor junioren in
Seoul een zilveren medaille.

Kortom een 20- jarige top-
sportster die weet wat ze
wil en zich door geen pu-
bliek, geen coach en geen
sportjournalist van de wijs
Iaat brengen. Een misschien
weinig spectaculair, maar
lichtend voorbeeld voor aIIe
sportbeoefenaren.

Frans Hulsebos.
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0pening.
De voorzitter heet de aanwezige heren
(er zijn tot zijn spijt geen dames
present) hartelijk r^relkom en wenst
iedereen een goed 1994.
Inzake de kwestie oud papier handhaaft
hij zijn eerder geuite kritiek dat met
de wethouder alleen geen afspraken zijn
te maken omdat hij niet kan besluiten
zonder overleg met de rest van het.
college. Dat neemt niet weg dat moet
worden erkend dat de wethouder goed zijn
best voor Geel LIit heeft gedaan. fn
november is een delegatie van het be-
stuur bij de weLhouder op spreekuur ge-
lreest. Toen deelde hij mee daL de ge-
meente in elk geval garant zou sLaan.
0nlangs heeft de Vries het bedrag over-
gemaakt.

Notulen.
Gerstenattoernooi. Geel Wit wi1 dit
toernooi niet meer organiseren. Be-
sloten wordt dat, indien heÈ Gerst,enat-
toernooi weer op de Geel-Iilit-velden
wordt gehouden, afspraken worden gemaakt
met de organisatie.

CompetÍtieverloop.
De rvedstrijdsecretaris kan goede resul-
taten melden. Dl en El zijn als kam-
pioenen gehuldigd.

Tussenti-jds financieel verslag.
Lasten.
De reiskosten zijn hoger door de duurder
uitgevallen trip naar Terschellíng. Ad-
ministratiekosten dalen door opzeggen
onderhoudscontract kopieerapparaat.
Baten.
ContrÍbuties zijn omhoog gegaan.
O1iebol1en brachÈen f 24O,-- op,
Dorpsfeest Nes f 2.400,--.
Dit jaar wordt het 40-sÈe reclamebord
om het veld verwacht.
Kantine.
Goede omzet door o.m. Gerstenattoernooi,
Amelandia, FC Zwo1le, eerste elftal en
de prijsaanpassing.
Het resultaat is een overschoL van
í 7.229,90. Een woord van dank gaat
uit naar de penningmeest.er.'4-
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De jubileumcommissie komt binnenkort
de jubileumvieringmet voorstellen over

op 7 mei.
Van de wethouder is de mondelinge toe-
zegging binnen voor de plaatsing van
de feesttent Lijdens het senioren- ,

toernooi op 11 en L2 juni.
Er worden 300 jubileumboeken gedrukt.
De verkoopprijs bedraagt f 25,--.
De totale drukkosLen worden geraamd
op f 10.000,--. Het te verwachten te-
kort bedraagt f 5.000,--. Her boek bevat
geen reclame, bij de gemeente en pro-
vincie wordt subsidie aangevraagd.
Zie voor intekenen elders in dit club-
b1ad.

Rondvraag.
Er werd gevraagd naar de toekomst van
het oefenterrein. Hierover zijn geen
nieuwe ontwikkelingen te melden.
De privileges voor het, eerste elftal
werden bekritiseerd (het wassen van
de shirts en consumptiebonnen).
Het publÍcatiebord voor Buren is klaar
en wordt binnenkort geplaaEst.

De secretarj.s,

Koos Molenaar.
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FVB-TOERNOOI

Ter gelegenheid van het 9O-jarig bestaan
begint de FVB het nieuwe seizoen met een
toernooÍ, dat drie weken bestrijkt.
Ofschoon naar alle waarschijnt:.jUreia
alle wedstrijden aan de wal worden ge-
speeld heeft het bestuur Eoch gemeend
Geel I'/it Le moeten inschrijven, daar we
anders vrijwel de gehele septembermaand
van voeLbal verstoken blijven. Zoals
het er nu uit ziet doen KNVB-teams ni-et
aan het toernooi mee.

LICHTMASTEN

De NAM heeft Geel l/it drie lichtmasten
met lampen voor het'trainingsveld ge-
schonken. De olj_emaatschappij neemt de
kost.en van het. vervoer tot Holwerd voor
zijn rekening. NAM, van harte bedankt.

VOETBAL

De KNVB afdeling Friesland wil het reek-
senvoeEbal wijzigen. In de huidige op-
zet zíjn er nogal wat onvolledige
klassen, waardoor wekelijks een team
vrij is. Grote krachtsverschillen kunnen
leiden Ëot hoge scores. Verder bestaat
de kans dat ploegen vier keer per sei-
zoen tegen elkaar moeten spelen.
Nu wordt, zowel in de na- als de voor-jaarsreeks, een hele competitie op
schema 6 (d.w.z. klassen bestaandà uit
5 of 6 reams) gespeeld. Dit zijn g of
10 wedstrijden.
Voor de D- en E-pupi1len en de meisjes
wil de FVB de regeling als volgt wij-
zigen:
fn september en oktober wordL een
halve competitie op schema 6 gespeeld.
Na 5 r,redstrijden wordt overgegaan tot
herindeling, waarna een hele compeLitie
op schema B (klassen met 7 of 8 teams)
wordt gespeeld.
Voor de A-, B- en C-junioren alsmede
de lagere senioren- en damesklassen is
de volgende wij zíging voorgesteld:
fn de najaarsreeks wordt een halve
competitie gespeeld op schema 12
(11 of 12 elftal1en). fn de voorjaars-
reeks wordt een halve compet.itie ge-
speeld op schema 10 (9 of 10 elfra11en).
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De wijziging voor de junioren, se-
nioren en dames za7 voor Geel l,/it geen
al te grote gevolgen hebben. Hooguit
kun je het lot treffen zowel in de na-
a1s de voorjaarsreeks meer uit- dan
thuiswedstrijden te moeLen spelen.
Voor de pupillen zijn de gevolgen
groter. In de periode waarin vijf wed-
strijden moeten worden gespeeld staat
de eilander jeugd drie weken buiten-
spel vanr,,rege de herfstvakanti_e.
Daarna gaat de FVB de clubs herindelen.
Dan ligt de competitie een aantal weken
stil. Weliswaar kan Geel líit dan enige
duels inhalen, maar de bond kan met deze
uitslagen geen rekening houden. Gevolg
hiervan is dat Geel Wit-teams te laag
worden ingedeeld in de tr*eede reeks
met onaantrekkelijk voetbal tot gevolg.
Het bestuur van Geel trlit praat. over
deze voorstellen met de FVB op
31 januari.

REORGAN]SATÏE. KNVB

De Koninklijke. Nederlandse Voetbalbond
moet reorganiseren. Vorig jaar werd
een plan gepresenteerd, dat het niet
haalde. Voor onze regio zou de belang-
rijkste verandering zijn de opheffing
van de afdelingen Friesland, Groningen,
Drente en Zwo11e. Daarvoor in de plàats
zou het district Noord komen. 0pt'KNvB"-niveau kennen wij die integra-
tie a1, de afdelingen werken nog strikt
gescheiden. Dat blijkt voor heL publiek
het duidelijksr bij afgelasringen. Ons
eerste elftal speelt in het district
en daarvoor gelden andere normen dan
voor de afdeling Friesland (:_n de
volksmond sÍnds 1940 ten onrechte FVB
genoemd), zoals deze winter overduide-
lijk is gebleken.
De afdeling Friesland kon zich wel vinden
in de opheffing van de eigen organi-
satie; dat gold niet voor de meeste an-
dere afdelingen. Het plan werd zodoende
naar de prullebak verwezen en er ont-
stonden corunissies die nieuwe modellen
moesLen uitwerken. Zij kwamen met drie
voorstellen, met resp. 6, I en 12
districLen Ín het land. Het eerste plan
gaat uÍt van het huidige district Noord,
in het geval van 8 districten valt ZwoILe
af en bij de laatsLe optie gaat Fries-
land a11een met Groningen verder.
Hoe kleiner de districten, hoe meer
personeel er nodig is. Dit scheelt in de
afdracht van de verenigi_ngen aan de bond.
Die gaat voor de Friese clubs in ieder
geval naar beneden.

Land en Zeezícht"
Strandweg35 Buren-Ameland

Tel. 05 l9l -421 I 0
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Met f 37,03 per 1id behoort Friesland tot
de duurste afdelingen. Al1een Nijmegen
(Í Sl,B7) is duurder. Bij een construc-
tie met 6 districten gaat de contribu-
tie naar f 26,82, bij 8 districLen naar
f 28,56 en bi; 12 disLricten naar
f 32,62.
Een van de tthot-itemsrt zal- d,e lokatie
van het districtsbureau zi-jn. Groningen
lijkt favoriet omdaL deze afdeling, in
tegenstelling tot Friesland en Drente,
over een eigen gebouw beschikt. Daar
staat tegenover dat het huidige gebouw
niet berekend is op het toekomsti_ge
aantal personeelsleden, zodat nieuwbouw
elders ook mogelijk is.
fn elk geval zal verdwijning van het
gebouw uit Leeuwarden voor Geel lJit tot
gevolg hebben daL de afstanden langer
worden, en dan praten we niet alleen
over de geografische situatie. De
vraag die Geel I'/it bezig houdt is of
een grotere afdeling oog zal hebben
voor de problemen van kleine vereni-
gingen. l,/ij hebben a1 bij de vorige
reorganisatieronde aangedrongen op
handhaving van de lÍaddenregeling.
Deze behelst een korting op het vervoer
van en naar de eilanden voor teams die
spelen in de afdelingen. Ons is toen
toegezegd dat na de reorganisatie
ook de ttKNvBt'-elfta1len daarvoor in
aanmerking komen. Wij zuIlen de bond
aan die toezegging houden.
De regeling wordt overigens gefinancieerd
door de verenigi-ngen uit de afdeling.
Het zou dus ro,el eens fÍnancieel aan-
trekkelijker kunnen worden als de
kosten in een groter disLrict over meer
clubs wordt uiÈgesmeerd.

JEUGDTRA INERS-LEIDERSVERGADER ING

De eerstvolgende vergadering voor de
jeugdtraÍners en -leiders is op
maandag 14 februari om 20.30 uur in
de kantine.

BEGELEIDING

Voor de Ats en meisjes 1 zoeken we nog
steeds begeleiding. Mocht voor het
meisjes-l-team geen vaste begeleider
(met ri3beruÍjs) worden gevonden dan
zullen ouders per toerbeurt worden
aangehrezen.
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JEUGDTRATNINGSDAG

Vrijdag 18 februari komt Jan Melchers
van de FVB een bijzondere training
verzorgen. De trainer van de Friese
jeugdselecties voorziet deze keer
Cl (en niet E2, zoaLs vorige keer
abusievelijk in de clubkrant stond
vermeld) en Dl van oefensLof.
De training j-s meL name bedoeld voor
de (jeugd)trainers en -leiders van
Geel Wit. Na afloop zaL de heer
Melchers de training meL hen be-
spreken. Gezien het belang van deze
training worden de traÍners en
leiders verzocht deze datum vri-j te
houden en op het trainingsveld aan-
wezig te zijn. Verder zijn natuurlijk
a1le geÏnteresseerden welkom.
De t.raÍning begint om 18.00 uur.
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,Nlbatros"
Torenstraat - Nes (naast de Spar)

Tel. 4z3ss

Restaurant
,,dë Viool"

NU met gezellig overdekí terras
aan de Strondweg le Buren.

r SPECIALITEIT:
Pannekoeken vele soorten

app" ouD
Strandweg Buren,

lxruro
autoverhuur

Fostbus 82
9104 ZH Damwoude
telefoon 05111 4114
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Het was weer eens zover, weer was
ik per ongeluk de redactiever-
gadering vergeten. Klomp geluiden
in mijn zelf gefabriceerde fiet-
senhok kondigen de komst van een
rood aangelopen Jan Epping aan.
Eerst knalt de achterdeur dicht,
dan zwaait de kamerdeur open:
daar staat hij, de man met de
baard! Maar helaas, hij brengt
geen kadootjes. Het vingertje
gaat omhoog en zijn stem buldert:
Voor zondagavond 18.00 u. minstens
vier pagina-s anders hoef ik niet
meer op de koffie te komen! 0p
zích een aantrekkelijk aanbod,
maar iets ín zÍ-jn blik verhindert
mij dít naar buiten te brengen.
Ik glimlach, draai relaxed een
shagje en zeg2 Natuurlijk Jan,
voor jou altijd. 0h ja wat ik nog
even weten wil, oude of nieuwe
spelling? ( Ik kijk nl. naar het
szjoernaal ) Nu komt er stoom uit
zíjn oren en rinkelt er een forse
barsL in zíjn rechter bri11eg1as.
De beste man verlaat tierend mijn
pand.

ttlíaaromt' vraag ik mij df ," komt
die man altij d bij mij om copy en
gaaÈ hfj nieÈ naar hem, of haar
wonend bij de Tazelaart'. Maar ach
rdaarom zijn de bananen krom en
wie schrijft die blijft en dus
verplaats ik Dirty Harry naar de
video en pak mijn blocnote en pen
en zal proberen de geachte lezer
mee te voeren naar heL jaar 2054,
zestig jaar na het zestigjarige
je weet wel enz. enz.

We schrijven het jaar 2054 AD.
Het is een mooie voorjaarszondag-
middag. Dankzij een storing in
het beveiligingssysLeem lukt mijn
ontsnappingspoging uit de Stelp
door fit van fitamines van drie-
hoog uiÈ het raam te springen.
Niet gek hè voor een krasse knar
van vierennegenti_g. E1k j aar
probeer ik we1 een paar keer te
ontvluchten maar meestal l/as het
maar van korte duur.

- 13_



Nu zal ik echter zorgen dat ze
Ii: niet gauh/ te pakken krij gen.Uit de ondergrondse parkeergarage
steel ik het space-mobiel van Jurvan Jur van Jur van ouwe Jur deVries en geef gas: oost uuniaan de kant ! ! !

Mijn eerste vrije zondagmÍddag
sinds jaren, ik hoop dat het ó.r_ste thuis moet want dan is ten_minste a11es niet voor niet.s.Rustig rijdend roch ramelijk op_gewonden rij d ik de rondweg.
Nes_is nog Nes, Buren nog Burenen de Noordwal ligt er nóe net zo
31p zesrig jaar gÀ1eden. Èut onr_lokt mij een gliÀlach want roenwisten ze ook al niet waÈ ze ermee aan moesLen. Ik parkeer despace-mobiel onopvallend in hetstruikgewas en wandel a1s vanoudsnaar heÈ sportveld.

Ik weet dat ik vroeg ben, maartoch is het mij wat te rustighier. Zou er soms niet gespeeld
worden? Ook bij de ingaig geenbedrij vigheid en a1s it à" hoek
om s1a klapL als bij toverslaghet luikje van het loket open engrijnst een computer mij aan.Toegangsprijs f45,- 1eeË ik, a1le
yo.!balnoppen nog aan toe, hetlijkt Eurodisney we1 dachí ikmaar stopLe mijn pin in de daar_voor bestemde g1euf. Na de nodigehandelingen kreeg ik hem terug
p19" 9en chipkaart voor heL draai_hek. Ook deze passage gaf geenproblemen maar ik vóe1àe ,ij tochwat-onwennig. HeË was hier aIle_maaT zo stil. IK nam de volgende
hoek. en mijn aandacht werd ge_trokken door dÍverse geluiden.Kistjes onderaan de ,IugguÀusrenglngen open en de vtaggàn sÈegenna?I de rop. De zijlijn van fràtveld schoof omhoog en maaimachi_nes over de vo1le lengte maaidenbinnen de minuut heL Èe1e veldom daarna weer ín de grond teverdwij nen. Muziek, . ,ó1gens mijde Nits ( heel oud ), kïo;k uirde-speakers plus een harLelijk
welkom en compuLer gestuurde kalk_
r"/agent j es begonnen 1ij nen tetrekken. Een waar 

"pukt.ku1 waar_van Ík dusdanig ondàr de indruk
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raakte dat ik besloot eersL maar
eens een lekkere bak koffie te
ha1en. Persoonlijk hlas ik daar
we1 aan toe. De kanLine stond er
nog maar eigenlijk ook niet. hlant
hij was er we1 maar je kon er niet
meer in. Llant de deur was verdwe-
nen en omgetoverd in een muur van
luikjes en automaten. Gelukkig
maar dat de A0l./ niet echt op was
zoals ze voorspeld hadden, want
pas na f65,- pinnen had ik een
kop koffie en een gevulde koek.
Hoewel onwennig liep ik Levreden
naar de tribune. Het veld ligL
er schitterend bij, het zonnetje
schijnL, de koffie geurt goed
waL wÍ1 je nog meer. Voetbal na-
tuurlijk en ander publiek om nee
te ouwehoeren. Maar het veld is
leeg en de trÍbune ook. Na een
kwarLier is de koffie op en zit
ik daar nog steeds voor Piet Snot.
Dan zíe ik weer een aulomaat.

Ik schuifel er naar toe en lees
dat ik kan kiezen uit 100 ver-
schillende spannende thuiswed-
strijden van Geel Wit 1 uit de
periode 1998-2009. Uit nieuws-
gierigheid kies ik voor de beker-
wedstrij d Geel I4/it- Dokkum uÍL
het jaar 2000. Voor mijn ogen
voltrekt zich opeens een drie-
dinensionaal gebeuren:
0m het veld staat, praat en be-
Lieegt publiek en vanuit de kleed-
kamers komen de spelers en de
scheidsrechter het veld op. 0ok
de tribune is als vanouds matig
gevuld en overal zie ik bekende
gezichten. Maar niemand reageerÈ
op mij n zwaaíen. Het is raar maar
ik ben alleen, de enige toe-
schouwer in deze driedimensionale
bioscoop. fk word een beetje
misselijk en wil hier gauw weg.

Eenmaal op de Noordwal word ik
weer wat rustiger. En dan weet
ik het Ï/eer. Mijn geheugen zet
zích piepend in werking. Ook na
de eeuwwisseling bleef het moei-
lijk vrijwilligers Le vinden
voor de vele werkzaamheden binnen
de vereniging. Men r*i1de we1
voeLballen of voetbal kijken maar
voor het zetten van thee of kof-
fie was geen belangstelling.
Maar we1 klagen a1s het er niet
of niet op tij d lras natuurlij k.

- 4s-
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Het resterende, bestuurlijke,
overwerkte trio heeft toen deeerste aanzet gegeven ËoL auto-
matisering. Dat moet dus danig
uit de hand gelopen zíjn., fk Èon
mij ook de vrijwilligersavond
uit 2OL4 nog herinneren toen we
buiten zaten te klaverjassen onderhet genot van barbecue geuren enfeestmuziek. Daarna ben ik niet
meer ger.reest want ik hou helemaal
niet van klaverjassen. ïk weet me
nog te herinneren dat er toen
nog we1 gevoetbald werd maar dan
a11een thuis. Dat kon dus ook
niet lang standhouden. Daarna benik steeds meer Lijd gaan door-
brengen op de golfbaan en ben devv Geel hlit uit het oog verloren.
Maar ja, aIs je wat ouder wordt
wil je weleens wat terug nijneren
naar de goede oude tij d. Maar
dat doe ik vanaf nu niet meer.
Ja we1 lekker mijmeren op mijn
kamerÈje in de Stelp, naar iÉ ga
niet meer kijken of het nog k1opt.
0h j a, hraL zei J. F. Kennedy ookal weer?
Vraag niet wat de vereniging voorjou kan doen, maar vraag wat jij
voor de vereniging kunt doen.
Opdat deze toekomstnachtmerrie
nooit werkelijkheid zal worden.

C.ong. XNDEUNG A- aL$l.

Tweede klasse I

de ÍJalden/VCR
Anjum
Geel hrit
FC Birdaard
Suawoude

I^'EDÉT R, I) D íC+I€AAA .
FeB:PU'Ac;l

Zaterdag 5 februari

Suawoude A - Geel Wit A

Geel tJit Da - líispolia Da

Zondae 6 februari

Geel hlit 1 vrij
Geel Wit 2'Zwaagwesteinde 2
Geel l,/it 3 - Frisia 4
Buitenposr 2 - Geel Wit 4

Zaterdas 12 februari

Geel I'iit A - Birdaard A

CAB Da - Geel hlit Da

Zondag 13 februari

Geel LIiL 1 inhaal
Akkrum 2 - Geel Wít- 2
DTD 3 - Geel l,/it 3
Geel hrit 4 vrij

ZaLerd.as. 19 februari

Geel l{it A - de Walden/VCR
Geel Wit Da - St. Jacob Da

Zondaq 20 februari

MKV 1 - Geel LIit 1

GeelLIit2-Heerenveen
Geel I'Jit 3 - l{arga 2
Trynwalden3-Geel hlit

Zaterdag 26 februarí

Anjum A - Geel WiL A

De hlalden Da - Geel I'lit

Zondag 27 februari

GeelLIitl-Blauwhuis
0lyphia 2 - Geel Wit 2
Dronri-jp 2 - Geel LIit 3
Geel lr/it 4 - Dokkum 3

H. Roemers.

A
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JOSEF'

Vrijdagavond ongeveer zesyyT op de steigef kont Josef
lii Tij in de auto ziil"n.
I"y jong ook aan,t wactriàna
ï?!^ .",', sedonder àiiË-ï".xnl-et.
Tlk" .vrijdag maar vreer naarde pier om de kindeàn' telaJen, tt is wat. En danhebben ze ook 

"àt """ ov_kaart maar op ameland ge_bruiken ze <i:.e nit"i"riitniet.
Zotn OV kaart was wel watgeweest voor de trainei vanGeel w+t, dan had i.t ookgeen reiskosten, hi,hi;hi,grijnst hij.

l?!_"i"d j-g nu van die rese_I:.ng van die training=p.t L"r,wasserij er.z.
Tlt ":" poppekast nier ? ,t:.s net of die ,rour"r, van
-di" kerels g.een wasmachinehebben.
Ii" zou dat uj_tgevonden heb_ben ?
En die consumptiebonnen, ookzo,n vertoning vind íe nieteZullen die Jongens daar nougcht beter van gaan voetbal_len?
11" het eo is heb ik er vre_de .me-e, maàr ik- h;' ÈËt "r,o9
niet kunnen ,constat.r"rr. ,fljwe1 ? srraks' Itijq";-;à nos
::n .a"lh,ez isheidsfiemie.Ée bedenken van al1es dietrainers, dat zullen É welop de cursus leren aÀnX'ieook niet ?
y??. ja _zo zit de voetbalte_rl-l vandaaq de dag zefei- in-:1ll:r, sé"., aaóen,'--1r,...woordenr zoàls ze uij' reïje_noord ook roepen.

Zeg jij benteens trainer
Geel t{it hè ?

ook ooit noggeweest van

- lB*

CEINEES . II{DISCE BESIÀUNÀ}IT

,, A ZlE"

rtE$I.lE

DE HAAN. ELECIX.ONICS

-t-lXrí kchnische dienst.*-tr
I Buren - Am. - tel. 4ZAzt\

TTOTEL

de beste score

* FOTO'S in 1 UUR *
vergrotingen tlm?zO x 30 cm.

t PASF0TO'S direkt klaar *
* SFORT- en STIIDIO reportages *

verrekijkers, camers's, filos, batterijen, albums en

IOTO YEENSTRA NF^S
Burg. Bolmeyweg 1 tel. (4)2770

(@,},,,-elektronica

ordenrqi'3, 9163IIR Nes, tdí2165\l v
vtlor yerErdcri[g ea fcnili.f,d
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Jij bedacht vroeger ook ze-
ker weI van die vreemde din-
gen niet ?
ZaL ook wel, want anders had
GeeHit allang in de derde
klas gezeten.
Trouwens die derde klas die
kunnen ze ook niet aan als
je nij vraagt veel te hoog
gegrepen. Ik denk dat onze
jongens dat niet kunnen bol-
werken.
Laat ze toch maar mooi in de
vierde blijven. Een beetje
bovenaan liefst, want dan
zit de tribune ook altijd
vol.over tribune gesProken,
vind jij nou ook dat er aI-
tijd maar weinig mensen oP
zitten ? ZaL wel te koud
zí)n, nooit §reen zon en aI-
tijd die íoordwester voor je
kop.
Ben je nog naar de ledenver-
gadering geweest ?
Niet ? nou ik ook niet, want
daar word ik namelijk niet
goed van. D'r komt niet veel
uit Ín de vergadering ze)-f.
Maar na de vergadering dan
weten ze het allemaa1 beter,
dan is de beer Ios.
of ik in het bestuur zou
willen ? Ben jij gek ik kan
mijn tijd we1 beter gebrui-
ken. Jij niet ?
Trouwens je moet dan ook
over dingen beslissen hraar
ik het absoluut niet mee
eens ben en daar Pas ik
voor. Dan kan ik net zo goed
in de gemeenteraad gaan.
Televisie woensdag nog ge-
zíen ?
Waardeloos hè.

Nou, de boot is aan daar
komen de studenten aI.
Nou, prettige weekend maar,
misschien zíe ik je nog wel
op het veld, kunnen hre weer
genieten

je.
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Het Geel I'Iit Nieuws verschi5nt
9 tot 1O keer per jaar.

Oplage: 350 exemplaren

Abonnement, Ght Nieuws
f 15', -- per j aar

Advertentíe Ghi Nieuws
f 50,-- per jaar
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MEDEhIERKERS GEEL WIT NIEUhIS:

Redaktie: Frans Hulsebos
Koos Moleíaar
Henk Roemers
Jan Epping

Eindred. /
Lay Out Jan Epping

Typewerk; Geppy Veltman' Coty Tienan

0ffset-
druk :

Montage :

Rudy Bloem
Dolf Kienstra

Frans ter Schure
Ben de Kruij ff

. Nico Oud
fda Kiewied
Luc van Tiggelen

NES
l,/i 11em Bei j aard
Dolf Kienstra
Frans ter Schure
Peter Former
Benno Former
Frans Kiewied

BUREN
l'/esse1 Brouwer
Ben de Kruij ff
George Molenaar
Koos Molenaar Tzn

BALLUM - HOLLU}Í
Henk Roemers

Bezorging:

* * *JUBILEITUEOEK : * * * *

Dit voorjaar verschijnt het
jubiletunbbek ter gelegenheid
var het 50 jarig bestaan van
GEEL lvIT.

Met name öe laatste twee
jaar heefÈ Koos tr'Íoleaaar
Íntensief gesPit in de his-
torie van onze roemrucbte
vereDiging.
zijn beviadLngen zijn vast-
gelegd oP meer dan honderö
pagina ' s .

De telcst rordt rijkeliJk
afgewisselè met foto's uit
zowel het verre als recente
verleden, alsBede alle team-
foto's van de dit jaar in
conpetitieverband sPelende
teams.

Er zullen 3OO exemplarèD
worden gedrulct.
De verkooPprijs kout rond de
f. 2s'-- te liggen.

U kunt alvast een jubileun-
boek reserveren door de bon
aan de acbterzijëe van deze
pagina in të nrLlen en lío
snel nogelijk in te leverel,
bij Koos l,ío1enaar.
Daarvan kunt u dubbel Pro-
fijt hebbea.

Ien eerste bent u ervan ver-
zekerd dat u in het bezit
komt van zo'n Prachtig boelr.
Uoeht tijtlig blijken dat de
belaagstelling Öe verwach-
tingen overtreft dan kunnen
er Eeer exemPlaren worden
besteld, wat Öe Prijs van
het boek Daar beneden baa1t.
Ziedaar het tweede voordeel.

DUS, vt,r, rN DrE BON ! ! ! ! !
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aa a a a a a a a o a a a o a a a a a a a a a a a o

adres !

aa a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a aa aa

Postcode:

aa a a a a a a a a a a.. a a a o a a a a aa a oa a

lÍoonplaats:

a a a a a a a a a a a a. a a a o a a a a a a a aoo a

Tglefoonnr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

fnleveren bij:
Koos Molenaar
Fabriekspad 16
91611 XR BUREII
tel: OS191 42?40
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Voor een dagje wadderen<l
I

WADVAARÏEN

met de Lange en de Sne11e
gewoon effe be1le

Henk: 42686--0eke : 42g60
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snackbar

De Bakkert
Hoofdweg 4a, Buren,

l

tel: 0519L12389
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