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Gelukkig kon er de afgeloPen se-
ken weer gevoetbald worden. Itijn
duim was aardig leeggezogen de
afgelopen winterstopmaanden. lIu
kan ik weer a1s verslaggever ter
plaatse verslag doen van de ge-
beurde gebeurtenissen op de groeDe
grasmat.
íeze gebeurtenissen werden aardig
beïnvloed door de wind. Want die
wist de afgeloPen weken wel wat
waaien was. En dan sPelen een
paar wijsheden een ro1. Met harde
wínd Ín de lengte richting Yan
heË veld.
A : voor de wind? Schieten oP dat

doe1, afstand sPeelt geen ro1 '
B : tegen de wind? Laag houden

dÍe bal, combinerend Raar de
andere kant.

Wanneer je ie hieraan houdt, kan
er eigenlijk niets misgaan.
En dai is dan soms weer het leuke
van voetbal, dat de theorie niet
altijd klopt met de Prakti3k.

Zo speelde ik, inmiddels alveer
vier weken terug, mee met G'Y'4'
Eerste helft wind tegen' ongeYeer
windkracht 7. Zíi dus schieten en
wij dus combineren- Precies vo1-
g"r" het boekje maar tegen thee-
ii: a sÈonden ÏIe wel met 2-O ach-
ter. Afijn na de Pauze zouden de
ro11en omdraaien. Toch ging er
wat mis want met een kvartier te
spelen stonden we nog eu nu Let
3-0 achter. Ïn zulke gevallen is
er maar één remedie: tnourea oP-
stropen ! En j a hoor na een echt
hollands kwartiertje lras het 3-3
met o.a. thlee treffers Yatr gele-
genheÍdssPits Bernie BeYaard.
Des niddags toog ik weer naar het
voetbalveld om veer eens Het
Eerste te aanschoullen. Tegenstan-
ders St. Annaparochie en vind-
kracht 8. Eerste helft vindje nee
hield G.ld. in de race laaar Yind
tegen hield ze in het eigen straf-
schopgebied. Met a1le gevolgen
van dien. St. Anna ging verdiend
met de punten naar huis.Gelukkig
had G.hl. 3 uit bij Drachten oP
het kunstgras wel gewonnen (net
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o.a. een prachtige goal vanDennis yrsma) ,oàat"rij fit hooreigenlijk bij her derdè) bovenin
Dl_l_ji ven meedraaien .
De week daarop nochÈ ik hreer mee_
999".!t: het derde. feeunÀrander
MKV '29 en windkrachr i , ii1 vla_gen 10 Beaufort, geconbineerd net
fegel, hagel en zonneschijn.
E9n hele happening en vriÉnd envijand waren het roerend eensover het feit dat we dit beslist
l+"t voor de 1o1 de.den. De rheorÍeklopre dir keer: dus windje neeschieten ruststand 3-0, wind3.etegen combineren eindstand 5_0.Een uur na de wedstrijd had ik hetnog koud en ik was niót de enige.En oh ja, wij hadden naruurlijË-
rdeer een schÍtterende goal vanDennis ytsma. Dit raleit i" tochhreer- bezig aan een schitterende
comeback.
_: Iiddags haalde G.hr. 2 een dege_lijke overwinning op de dierenËuÍnui! Jubbega naar hei eerste gingonderuÍt bij koploper Nicator,Ze werden daar nieL weggespeeld
maar stonden na afloop uel metlege handen. Een evt.'indirectepromoti.e zal nog heel moeilijk
worden voor ons vlaggeschip.
De week daarop had ik zaterdagshet genoegen meÍsjes 2 te mogenfluiten . Helaas windkracht 6.Deze danes speelden g t"jÀ" g
maar overdwars. DÍt naakie eigen_lijk beide doelen onb.reitbaarondat de wind al1es richtingballenvanger b1Íes. De aànu"noesten dus steeds de bal laaghouden en blijven conbinÀren, Ditlukte G.IrI. m2 beter a1s d; regen-stander en dankzij Lwee treffórsvan Linda de Kruyk werd ditwaaÍerige gebeuren succ esvol af_gesloten.

En -zondagsnorgens toog het derdee1fta1 naar Joure waar r+e1 de D.E.maar geen wedstrijdpunten ingele_verd zouden worden. Het derde rrrasde gehele wedsrrijd *up.riLu. maar
$e_ gvervÍnning nager 0-1 door eenlu11ig doelpunt van Douwe v. d. Meymaar eÍgen1Íjk had Dennis moeËenscoren wanL dÍe speelde r{íeer eenglanspartij. Terui op de'vàerbootonËmoeten wij het tweede e1fta1dat mer 6-0 K.O. ging bij Harkema.
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Ookdit elftal rest niet
dan de middenmoot. En h
waaien, sneeuïeD, hagel
schij n en regen. líeer d
dus maar gelukkig aiet
als die zondag ervoor.
dags met zonneschijn ra
líjk harde vind rolde h
elftal achteloos degrad
didaat tíarga oP.
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Wat kunnen we nu concluderen
deze gure maaad' Eaart.

dat het Siderius-effeet k'at
anders is dan het Korbach-
effect,
dat de harde hand van Luc v.
Ti-ggelen nÍet direct leidt tot
harde resultaten.
dat G.!J.3 doet wat ze doen moet
van de voorzitter in een
j ubileumj aar .

à.t alweer talent in het derde
opbloeit voor het eerste nl.
Dennis Ytsma.
dat Douwe v. d. MeY
loers is.

- dat hij daarom naar

A1 met al een roerig maandje
waari-n vooral ook de wind de
kaarten eens goed heeft geschut.
Maar tenninste wel een naand met
veel voetbal. En daarvoor zitten
we altij d nog samen onder Dirk
Kooikers geelwitte moederkloek
vleuge1s. Laat het lederen ron-
ster maar rollen en stuiterea
maar ....mogen die turbines
even wat zachter de rest Yan de
competitie. Ik heb mijn buik nl.
even vol van windkracht 7.

Tot Paas zaterdag 16.00 u. ,

Henk Roemers.
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Zaterdag 5 maart.

Zaterdag moesten rde ureer voor het
eerst voetballen na de uinterstop.
hle Eoesten uit naar Anjun..
líe gingen met z' n a1len op weg.
Leo had een uooi bandje meegenonen
dus hrij allenaal zingen, ook de
leiders zongen mee. ïoen we in
Anj un aankwamen, konden we het
voetbalveld niet vinden eindelijk
hadden we het voetbalveld gevon-
den. We moesten in box 4 omkleden.
Toen gíagen hre naar het voetbal-
veld voor de warming-up. Het
duurde heel lang voor de scheids-
rechter kwam. ïoen kwau de
scheidsrechter en de wedstrij d
begon. In de eerate helft stond
het 0-6 en de tweede helft werd
het O-9. Op de terug rreg was Leo
het bandje vergeten Ín het busje,
pech dus.

groeten van Jan KÍewiet,
G.W. D2.

Geel-Wit D2.

0p zaEerdag L2 maart moesten r.rij
uit voetballen tegen Stiens. Toen
wij ons omgekleed hadden en op
het veld stonden, kwam er maar
geen tegenstander opdagen. Na on-
geveer een kwartier zij n lre naar
de kantine gegaan. LIij kregen lrat
te drinken en de leiders belden
naar Ameland. Daar zeiden ze dat
we door een fout van de wedstrijd
secretaris, \de naar Oostergo
moesten. Toen hebben r{e onze
spullen in onze tassen gedaan en
zíjn we net onze voetbalkleren
aan het busje ingegaan. Bij
OosÈergo moesten we eerst nog
drie kwartier wachten voordat ue
konden voetballen. 0p het voet-
balveld maakte dely Boelens a1
gauÍ, eeu doelpunt 0-1. Daarna
maakte de tegenpartij 1-1.Toen
was het rust en kregen we thee
en daarna tíeer voetballen.

Slluuraeewea d NEs
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Jan Kiewiet maakte L-2. Toen
kwam de gelijknaker. IrIe kregen de
bal daarna niet neer in het doel
totdat Dely Boelens 2 ninuten
voor het eind een doelpunt naakte
de stand bleef 2-3 voor Geel-I,Iit.

Groeten van Leo Kienied.

ooK VoETBAL ts rqAAR
EEN ?PELLETT Ë

Voetbalsupporters zijn rare wezens. hreek
in week uit lopen ze zJ.ch groen en geel
te ergeren aan het gebodene door hun
favorieten, toch keren ze elke week weer
terug naar de grasmat. waar zich het voor-
spelbare ritueel andermaal herhaalt. De
mensen kunnen niet zonder deze vorn van
ontspanning.
Irlat is het Ín de voetballerij datu zo
verslavend werkt? tlat ÍlaakË het uiE of
een club wint of verliesE? Het leven
verandert niet wezenlijk als je
plaaLselijke trots een keer de nindere
is. De economie heeft er niet onder te
lijden a1s de voetbalclub bij tijd en
wíjle klop krijgt. Er zullen ook niet
meer toeristen naar Aneland komen als
het wel goed gaat met Geel hlit.
Toch is de meelevendheid best te ver-
klaren. De Club is een deel van je
leven geworden. Je hebt er zelf, bij
gevoetbald, misschien doe je dat nog of
zijn andere familieleden er actÍef.
Hoe anders is een sportwedstrijd dan ook
dan een kwis op de televÍsi.e.
Elke dag weer teisteren nannen als
Gerard Boulanger, Robert ten Brink,
Ted de Braak en Hans van der Togt het
beeldscherm met spelletjes waarvan de
waarde van de prijzen ongekeerd even-
redig is aan het niveau van de vragen.
Mag ik de kijkers van deze programnats
het kijkplezier misgunnen? Nee, na-
tuurlijk nieL. Ik zal niet onLkennen dat
ik er zelf ook wel eens naar kijk, maar
dan anders dan het gros van het kijkers-
vo1k. 0ndat de deelnemers toch overladen
met cadeauts huiswaarts keren hoop ik
altijd, natuurlijk tegen beter weten in,
dat ze het niet redden. Niet daL mijn
Leleurstelling groot is a1s de winnaars
van alle kanten worden gekust a1s ze na
een half uurtje woordraden duizenden
guldens, een nieuwe keuken of een
tweede auto rijker zijn. Nee, wat ik
mis is enige betrokkenheid met de hoofd-
rolspelers. Ik ken ze niet en zal ze
nooit leren kennen. Voor mi5 zijn aIle
deelnemers gelijk. Ik beoordeel dan ook
op slechts Lwee criteria: hun goklust
en hun hebzucht. Dit alles neemt niet
weg dat het spelletje zelf mij kan
plezieren. Net zoals ik een pot voet-
bal leuk vind, ze1-fs al doet mijn
favoriet,e ploeg ni-et mee.

Koen komt vrijdags terug van
de training en zegL tegen
zí1n vroultr:
frNou Mies ik heb nu zo' n
goede konditie, ik kan d'r
we1 even tegen aanrt.ItFijntr zegL Mies rrDan doe
jij morgren de boodschaPpen.

opa vertelt zijn kleinkinde-
ren over zLln geweldige da-
den op het voetbalveld.
Anno merkt pienter oP.
rrMaar opa l,Íaar waren die
andere 10 spelers dan voor
nodigtr?

-6-
-7-



De betrokkenheid zorgE voor een ext.ra
dimensie. lJelj-swaar gaat dat ten koste
van de objectiviteit. De scheids-
rechter neemt verkeerde beslissingen,
maar ook de eigen spelers krijgen er
verbaal van langs. HeL wordt als van-
zelfsprekend beschouwd dat zij een
prima partij spelen. Doen ze dat niet
dan daalt een stormvloed van kritiek
over hen neer. De spelers van het
eerste van Geel l{it veten daarvan
mee te praten. Tegen St. Anna speelden
ze een erbarmelijk slechte wedstrijd
en verloren ze terecht. Nicator daar-
entegen bleef net geluk aan de winnende
hand. hlarga werd vervolgens met 5-0
verslagen. 0ngekende weelde, maar ïrat
krÍjgen de spelers te horen? Het
hadden er we1 tien moeten zijn.
0ké, er zÍjn de nodige kansen gemist,
maar dat neemt niet weg dat Geel tr'Iit
een prima overwinning heeft behaald.
Geel LIit was een klasse beter en
liet dat zíen.
Dan hoor ik mensen zeggen dat het
vroeger a11emaal beter was. De op-
merking is te sj-mpel om serieus op te
reageren. Toch doe ik het. Vroeger
speelde Geel ÍJit helenaal geen
competitievoetbal. Er Ís derhalve
geen enkel vergelijk mogelijk.
Ook de prestaties van de jaren
zeventÍg in de FVB zijn niet te
spiegelen aan di-e van nu.
Nee, ik denk dat in het uiten van het
misnoegen, over de kwaliteiten van
ons eerst.e ook iets van frustatie en
Jalouzie schuil gaat.
Hoe kan het anders dan de mannen van
het tweede zj-Eten te genieten a1s het
met de spelers, die volgens de
trainer net ieLs beter horen te zijn,
even niet wi1 lukken?

Koos Molenaar

NES OP AMEI.ÀND
TEL. 4?296-

instailatiebdrlf - doe - lret -zelf - zaak
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Land en Zeezicht"
Strandweg 85 Buren-Ameland

Tel. 05191-42110
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Voor de jeugd is t/m 16 april het
volgende progranma vastgesteld:

A-juni.orgr-r:

26 maart Geel Wit - Anjum
2 april Geel Wit - Birdaard
9 april de hlalden/VCR - Geel I,Iit

C-junior,en:
26 maart de Walden - Geel tJit
2 aprll Ropta Boys - Geel hlit
9 april Geel Wit - Oostergo
16 april Holwerd - Geel Wit

D l-pupi11en:
26 maart Geel WÍt - Twijzel
9 april Be Quick - Geel tr'Iit
16 april Geel Ï,/it - Buitenpost

D 2-pupi11en:

26 naart Geel tlit 2 - Be Quick
9 april I,flfOC 2 - Geel WíL 2
16 april Geel Hit 2 - Anjua 2

E L-gupi11,en:

26 maart Trynwalden - GeeI trlit
9 april Geel Wit - VCR

L6 april Rijperkerk - Geel Wit

E 2-pupil1en:

26 maart Geel l,,lit 2 - Be Quick 5
9 april Oostergo 2 - Geel Wix 2
16 april Geel tJit 2 - Zwaaghresteinde 2

Melsjes 1:

26 maart Geel líit - Harkema 0Peinde
2 aprlL Geel LIít - Drachtster Boys 2
9 april Houtigehage - Geel Wit
16 april Geel l{it - Rottevalle

Meisjes 2:

26 maart de I'Ialden I - GeeI ltlít 2
2 apríL Ropta Boys 1 - Geel Wi-t 2
9 april Geel l,Iit 2 - FVC 2
16 april Zwaagwesteinde 1 - GeeI Wit 2

nacreàtiezael
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Vierde klasse A KNVB

Nicat or
MKV ,29
I rnsum
Rood Geel
Geel LIit
DTD
Dronrij p
Blauwhuis
SinL Annaparochie
Terschelling '89
Warga

Res hoofdklasse FVB

Akkrum 2
SC Franeker 3
Heerenveen 3
LAC Frisia 3
Harkema Opeinde 2
Zwaagwesteinde 2
Geel I4IiL 2
LSC 1B9O 2
Cambuur/Leeuwarden 3
Jubbega 3
0lyphia Z
Sneek Hovis 3

Res. tweede klasse B FVB

Dronrij p
Geel lJit
lrlarga 2
Nieuweschoot 4
SinÈ Annaparochie 2
LAC Frisia 4
DTD 4
Nicator 4
SC Joure 4
Drachten 4
MKV tzg 3

Derde klasse C FVB

Rood Geel 5
Trynwalden 3
Surhuisterveen 3
Buitenpost 2
ONB 4
Geel LIiL 4
LAC Frisia 5
Cambuur /Leeuwarden
Dokkum 3
FVC 5
Bergum 4

13 22
L2-18
12-L6

t2 14
13 L4
L2 10
13 9
11 6
13 5
11 4

13 22
L2 2L
L2 ls
L2 L4
11 13
12 13
13 13
12 10
11 I
L27
11 3
11 2

10
11
10
L2
10
10
10
11
11
13
t2

11
11
10
10
11

9
10
t2
11
10
11

ÍTAru DEN

Dames tweede klasse B

'L Fean t 58
R}íF 2
ONT
Bergum 2
!íispolia
Df0 /0osterwolde
de I,Ialden
Ropta Boys
CAB
Sint Jakob
Geel hrit

Junioren A, 2e klasse I
Suawo ude
de hralden/VCR
Geel Wit
Anj um
FC Birdaard

Junioren C, 3e klasse N

Geel LIit
V ÏOD
de hlalden
0ostergo
Holverd
Ropta Boys

Pupillen D1, klasse 419

Be Quick D
Bui tenpost
hITOC
Ternaard
Geel hriL
SC Twij ze1

Pupillen D2, klasse 450

Geel ÍJit 2
Be Quick 5
Oostergo 2
hITOC 2
Be Quick 6
Anjum 2

Pupillen E1, klasse 512

Geel LIi t
Trynwalden
BCV
Rij perkerk
WTOC
VCR

12 22
13 22
L4 18
13 L6
13 L4
13 L2
L2 11
13 11
13 8
t26
L20

2
3

i

l
i

4
3
2
1

2

2
2
2
2
2
2

2

2
I
1

2
2

6
4
2
0
0

4
J
3
2
0
0

4
4
2
0
0
0

18
18
L4
L2
11
11

9
9
7
7
4

2L
13
L2
L2
L2
11
10
10
I
6
1

2- 4
2- 4
2- 2
2- 2
2- 0
2- 0

2
2
2
2
2
2

4
4
2
2

0
0

vez.v«:Lc4 StaNDgN BLz. 43
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VËÍ?I..OOP @TAPET ITIE

De slechte teersomstandigheden gedurende
de winter hebben voor een aanzienlijke
achterstand in het r*edstrijdprogramna
gezorgd. Desondanks hopen KNVB en FVB

op 15 mei de laatsEe r+edstri3den te
laten spelen. Dat bet.ekent dat Geel tr{it
in de problemen komt, want op vrijdag
13 en zaterdag 14 nei werkt de jeugd
de jubileumtoernooien ter gelegenheid
van ons 60-jarig bestaan af. Het is nu
maar Ee hopen dat dat door kan gaan.
Hieronder volgt het nog te speleo wed-
strijdprogramma van de Geel !íitteams
met (voor zover bekend) de daLa:

Eerste elftal:
DïD - Geel I,Iit
Geel l{it - Blauwhuis
lÍKV r 29 - Geel I'lit
Geel lJit - Terschelling
ïrnsum - Geel irlit
St. Annaparochie-Geel ïJit
Geel Wit - Rood Geel

Tweede eIftal:
27 maart Geel Wít 2 - Cambuur/Lwd'.
2 aprLl Geel líit 2 - Olyphía 2

4 april Geel hlit 2 - Sneek Hovis 3
L0 april 0lyphia 2 - Geel Wít 2

17 april Geel i,Iiu 2 - Heerenveen 2

LAC Frisia 3 - Geel Wit 2

Geel Wit 2 - LSC 1890 2
Geel Wit 2 - SC Franeker 3

Derde e1fta1:

27 maarL
10 apríl
17 april
24 apríL
1 mei
12 mei
L5 mei

27 maart
2 apríL
4 april
10 april
17 april

Geel Wit 3 -
Geel Wit 3 -
Geel lrrit 3 -
Dronrijp 2 -
Geel hlit 3 -
St. Annapar.
Geel Wit 3 -
DTD 3 - Geel

Nieuweschoot
Dronrijp 2
Nicator 4
Geel lJit 3
Warga 2
2 - Geel Wit
Drachten 4
Wir 3

g
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EethuisjelCafetaria

,,Nlbatros"
**

Torenstraat - Nes (naast de Spar)
llel 423ss

Restaurant

TEL:
42os7

Personen wagens
Personen öusies
BesÍe/ wagens

,,de Viool"
NU met gezellig overdekt terras

oon de Strandweg te Buren.

. SPECIALTTEIT:
Ponnekoeken vele soorten

app. ouD
Slrandweg Buren,

AE H#Iln*,,

Postbus 82
9104 ZH Damwoude
telefoon 051114114

vERt+r]lJe yilf
FIEÍgEN -
TANÀE M S

lI [*{rre
2a brrrerr *el, 42417

Vierde e1fta1:
27 maart
2 apri.l
4 april
10 april
17 april

Dames:

26 maart
2 apríI
9 apri-l
16 april

Rood Geel 5 - Geel t{it 4
Dokkum 3 - Geel l{it 4
Bergum 4 - Geel l{it 4
Geel trrlit 4 - Eokkum 3
Trynwalden 3 - Geel Wit 4
Geel tJit 4 - Cambuur/twd. 6
ONB 4 - Geel LIit 4
Surhuisterveen 3 - Geel LIít
FVC 5 - Geel IÍi-L 4
Geel trrrit 4 - FVC 5
BuiLenposL 2 - Geel l{it 4

ONT - Geel líit
Geel LIit - 't Fean '58
de trÍalden - Geel tíit
Geel hlit - Sint Jacob
Geel Wit - Ropta Boys
DlO/Oosterwolde - Geel lrlit
Geel Wit - Bergum 2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
1

1

2

2

2
1

1

2
2

vERVoLq É'TANOEN :

Pupillen E2. klasse 561

Be Quick D2
Broekster Boys 2
Ternaard 2
Zwaagwesteinde 2
OosLergo 2
Geel hrÍ t 2

Meis-i es 1 , klasse 789

Houtigehage
Geel l,Iit
Harkema OpeÍnde
Drachtster Boys 2
SCS
Rottevalle

Meis-i es 2, klasse 786
de Walden
Zwaagwes tei nde
Ropta Boys
Dokkum 2
Geel hlit 2
FVC 2

4
3
2
2
1

0

4
4
2
0
0
0

4
4
2
0
0
0
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JOSEF

Zondagmiddag half drie ik
fiets op mijn dooie gemak
naar het voetbalveld.
Het is mooi weer en daarom
is de stemming opperbest.
Op het veld aangekomen, moet
ik zoals gewoonlijk Pe
voorbij die een deel van de
schatkist van Geel Wit voor
ziln rekening neemt.
Mooi weer man zeqL P€, ei-
genlijk te mooi om te spe-
Ien, laat staan in dit hok
te zitten.
Zo is het maar net.

op het veld schaar ik mij
tussen de reeds aanwezigre
supporters en luister naar
de gesprekken die aI gaande
zí1n.
Hoe zal de opstelling zí1n,
wie zal. er deze keer naast
staan, wie zal er in de goal
staan, dat soort praat je
kent dat wel.
Dan komen de 22 artiesten
het veld op gevolgd door de
man in het zwart een klein
venijnig ventje met rood-
haar.

Jan B. staat er ook weer in,
hoe kan die man dat doen,
klinkt er een stem naast
mij.
Als ik opziS kijk zíe ik het
gezicht van Josef.

Vorige keer was hij hart-
stikke slecht en nou staat
hij er weer in. Die trainer
heeft er totaal geen ver-
stand van vervolgt hij.
Fln zLe ik dat goed, Edward
d'r weer niet in en vorige
keer deed hij het zo goed.
Die trainer heeft er totaal
geen verstand van bromt hij
weer.
En wie zet zotn Martin O.
nou laatste man, jonge jonge
wat een verstand, dat komt
niet goed.

Die man brengt totaal geen
rust in de verdediging en
dat is voor een keeper als
die van ons ook niet goed.

Tonio en Àrno die staan ook
helemaal verkeerd, ik zou
dat anders doen dat kan ikje wel vertellen.

De scheidsrecht,er f luit en
de eerste helft is begonnen.
De tegenstander is niet van
plan om Geel Wit ook maar
een punt te geven en gaat
van meet af aan er flink
tegen aan.
Bij een gevecht om de ba1
wordt Jan B heel erg hard
aangepakt en alsof het Roma-
rio zelf is maakt Jan dat
uiteraa,rd onmiddelijk aan de
scheidsrechter bekend het-
geen hem door de roodharige
in het zwart gestoken heer
niet in dank wordt afgeno-
men.
Geen commentaar aub. snauwt
hij Jan toe. Ik heb hier de
leiding en daarmee uit. Daar
heeft hij natuurlijk gelijk
aan.
De speler moppert nog vrat en
loopt bij hem weg.
Zíe je nou wel zeqt Josef,
er mankeert hem niks en toch
probeert hij de scheids even
recht te zetten. Hij had
advokaat moeten worden in
plaats van voetballer, want
hij is verbaal sterker dan
voetbaal.
Plotseling een Geel Víit aan-
vaI. Tonio krijqt de bal en
speelt hem in de breedte
naar Arno die er zonder te
twijfelen zijn slof onder
gooit en maar net over
knalt.
Die bal moest eigenlijk naar
Jan B bromt Josef, maar die
stond weer met zijn handen
in de zí). Altijd hetzelfde,
of commentaar of met de han-
den in de zL), maar voetbal-
Ien, homaar.

Het spel gaat door met over
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en h/eer enkele aardige aan-
va1len. De scheidsrechter
heeft de zaak goed in de
hand, hij voelt het spel
goed aan, hetgeen het voet-
bal ten goede komt.

Die scheids is mij wat te
s1ap, zucht Josef, zoto hij
wel- een f luitje bij zich
hebben of een serie gele
kaarten ?

Opnieuw een Geel !{it aanval,
Joop krijgt de ba1 in de
voeten gespeeld. Hij draait
om zijn tegenstander heen en
plaatst op zí1n beurt naar
Tonio.
Deze neemt aan en kijkt hij
ziet Arno starten maar ook
broer Jan.
Hij legt echter even terug
op Àndré, die met een mooie
pass de baI precies achter
de laatste man van de tegen-
partij legt.
Jan heeft inniddels zi)n
handen uit de zí) en is pre-
cies op tijd waar hij zijn
moet, neemt de ba1 op, pas-
seert nog een lastige tegen-
stander alsof hij er niet
staat en haalt daarna ver-
woestend uit. Goal

Doelpunt, schreeuwt Josef,
zag je dat en hoe zo een, de
keeper zag hem niet eens.
Jà, ja glundert hij ik heb
het altijd we1 gezegd die
Jan, die kan er wat van die
is levensgevaarlijk aIs die
de baI aan de voet
krijgt dan kunnen ze maar
oppassen.
En snel dat hij is, die
laatste man die heeft zijn
haar nu nog als een vraagte-
ken op zijn kop staan zo
vloog hij er aan langs.
Even later fluit de scheids-
rechter voor de rust. Geel
wit leidt met 1-0.

In de rust langs de lijn
de gebruikelijke nabeschou-
wing, als ze dit of aIs ze
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dat, dan had het wel 3-O
kunnen zijn.
Maar de tegenstander had met
een beetje ge1uk, enz. enz.
Josef is nog steeds verrukt
over het spel van Jan B.
AIs ze allemaaL zo speelden
als hem dan verloren we geen
wedstrijd meer zegt hij.
Maar ja de rest hè, dat is
toch weinig beter dan brand-
hout. De rust is voorbij de
tweede helft begint.
De tegenstander heeft blijk-
baar in de rust het een en
ander te horen gehad, gezien
de rode oren en de manier
waarop ze uit de startblok-
ken vliegen.
Die lui doen d, r trat aan
bromt Josef, DU is het op-
passen geblazen. Hij heeft
het laatste woord nog niet
uitgesproken of de t,egen-
treffer is al een feit.
Onze goalie kan de bal uit
het net ha1en. 1-l-.
Zíe je wel schreeuwt Josef,
ik zeí het a} brandhout,
brandhout, dat komt niet
goed, het is zr,rraar K.
Het spel golft op en neer de
tegenstander krijgt wat meer
kansen, maar door enkele
goede reddingen van de GW
kiep René blijft het 1-1.
Josef wordt steeds somberder
en zi jn opmerkingen urorden
er ook a1 niet vriendelijker
op. Waardeloos, prutsers,
enz.enz.brengt hij nog uit.
Dan is er een vrij trap voor
GeeL Wit net buiten de zes-
tienmeterlijn.
De bal wordt op de plaats
gelegd. Joop en Frans staan
erbij en hebben een kleine
vergadering_.
Dan komt het kanon van ach-
teren gerend en terwijl J en
F nog vergaderen gooit Mar-
tin zijn hele hebben en hou-
den achter de ba1 en als een
kanonskogel verdwijnt het
wit-zwarte l-eder achter de
verbaasde doelman.
Goal....
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Weer een doelpunt schreeuwt
Josef, ik zeí toch aI, die
Martin, die kan pas schoppen,
jonge jonge wat een dreun.
die rooie Koeman is er niks
bij.
Terwijl iedereen nog nage-
niet is het spel al ttreer in
vo1le gang.
Weer een Geel Wit aanval, de
bal gaat naar rechts en komt
bij Tonio, die zonder te
aarzelen zijn tegenstander
voorbij vliegt, de achter-
lijn haalt en de bal hoog
voorzet.
Daar vindt hij de hoog op-
springende lange voorstopper
Paul die met een gehreldige
kopstoot er 3-1 van maakt.
trrleer een GoaI juicht Josef ,ik zeí toch à1, a1s dit team
even op gang komt dan kan de
tegenstander het wel schud-
den. De trainer zal- in de
rust vlel even het een en
ander wat giezegd hebben.

Het kan bij Josef niet meer
stuk,hij is wild van enthou-
siasme.
In het laatste kwartier
maakt de tegenstander helaas
voor Geel Wit, nog twee
doelpunten en als de scheids
voor het einde fluit is de
stand 3-3.

Josef is woedend en grornt, ik
zeL toch a1 dat die lui niet,
voetballen kunnen.
De inzet I^ras niks de tack-
tiek leek op niks en het
voetbal was niks. Ik vraag
me af wat zo,n trainer nou
in de rust met die jongens
bespreekt. tt Kan nooit veel
geweest zi)n.
Hij loopt snel naar de uit-
gang en grijpt ziln fiets.
Nou tot de volgende week dan
maar gromt ik hoop dat ze
koffie heeft.
Hij springt op zijn fiets en
gaat naar huis.
je.

de beste score

t FOTO'S in L IJUR. r
vergrotingen tlm 2O x 30 cm.

* PASFOTO'S direkt klaar *
* SFORT- en STUDIO reportages *

verre§kers, camera's, films, [xftsrijen, albums en lijsten
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"a,§z
Eet GEEt-lÍft nieuss ver-scbijut 9 tot 10 keer perjaar.

Oplage! plu,. 350 exemplarea.

Àbounement G tÍ' uieuws:
f 15r= per jaar

Àdverteutie G IÍ uieuws:
f S0r= E,er jaar.

--- ___=_:-

UEDEFERKERS GEEIJ EII NIEIIIÍS 3

Redakties FraDs Eulsebos
Koos lrloleaaar
Eenk Roeners
Jau rppiug

Eiad Red/
Lay Outt ilan Epping

llpewerlc: ceppy VeItBaa
coty [ieman

Offset-
d,ruk: Rudy Bloem

Dolf Kieustra

Montage: Frans ter Schure
Ben ée Xruijff
Nico Oud
fda Kiesied
Lus van'Eiggelea
Jozef Brouwer

Bezorgiug NES:
IÍi1leu Beijaard
Dolf Kienstra
Frans ter scbure
Peter Fomer
Berao FonueE
Fraas f,ieried

Bezorgiag BUREN:
IÍessel Brourer
Bea d,e fruijff,
George líoleaaar
Koos t{oleaaar ![zn

Bezorgilg EOLf,Utt-BÀ[&UtÍ
Eerrk Roeuers

SPECIALIïEIÏËN O.A.:- STEENGHILLEN
- AMELANDEFI LAMSVLEES- DIV VLEES. EN VISGERECHTEN

met de Lange en de Sne1le
gerdoon effe be11e

Henkz 42b86-*0ekez 42860
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een dagje wadderen<[
I

WADVAARÏEN

tel: 05191-42389
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