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Ter gelegenheid van het zestig jarig be-
staan hield Geel l{it zaLerdag 7 mei een
receptie in hotel de Klok. Dit was
historische grond want in de openbare
school, die vroeger op deze plek stond,
is Geel Wit opgericht.
Vooriztter Dirk Kooiker opende de bijeen-
komst met een historische terugblik.
Vervolgende bracht wethouder l{il1 Bakema
de felicitaties over namen het gemeente-
bestuur. Hfj prees de i_nzet van de vrlj-
willigers. Namens de FVB voerde Hans
Lesterhuis, oud-burgemeester van Ameland,
het woord. Hij i-nformeerde of de strijd
om de Ameland-cup nog bestond. Toen
daarop bevestigend werd geknikt glim-
lachte Lesterhuis Levreden, want verge-
leken bij die srrijd was de FC Cup
Final zijns inziens maar een slap potje.
Lesterhuis memoreerde dat daags ervoor
de FVB had ingestemd meL een fusie met
de districten Groningen, Drente en
Zwo1le. Geel l{it zou dus wel eens een
van de laatste verenigingen kunnen zijn
die de traditÍonele geschenken van de
bond, de FVB-vlag en een litho, in
ontvangst mocht nemen. Lesterhuis stelde
dat het binnen vijf tot tien jaar mo*
gelijk moer zijn dat Geel t{it en Amelandia
samen gaan. Bob Rj-jpstra, de voorzitLer
van Amelandia, voelde we1 aan dat zoiet.s
op emoti-onele bezwaren zal stuiten. Maar
er is ook een praktisch probleem. l{aar
moet gevoeEbald worden? Bob zal a1s
enige mogelijkheid op heL land van
Johan van Japik midden op de Hoge Dijk,
maar daar zou de bond nooit mee akkoord
gaan omdat de helften aan weerskanten
van de heuvel zouden komen te liggen.
Klaas Hilverda bracht de felicitaties
over namens SC Nes-Buren. Veel voet-
ballers doen mee aan de volleybalcofipe:
titie en Hilverda achtte het mogelijk
dat Geel l{it met zijn eigen team zou
kunnen lnschrijven. IJS Metz haalde
herinnerj-ngen op uit de priode dat
hij deel uÍtmaakte van het bestuur.
Dat was vlak na de oorlog toen de
vereniglng weer nieuw leven moest
worden ingeblazen.
i{i11em Molenaar blikte rerug op de tijd
dat hij, samen met vrouw Antje, de
kanti-ne bestierde en vele ki_lometers
achter de kalkwagen maakte.
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Een andere liolenaar, !íilly, is nog
steeds aclief binnen de vereniging.
Tien jaar geleden werd hij benoemd
tot 1id van verdienste, nu werd hij
bevorderd tot erelid. Aan Sip de Jong,
het enige nog in leven zijnde lid
van het eerste bestuur, werd het
eerste exemplaar van heL jubÍ1eum-
boek uitgereikt. Dat gebeurde door
Koos Molenaar. Hij heeft ruim twee
jaar gewerkt aan het naslagwerk dat
zotn L20 paginars LelL en slechts
25 gulden kost. NabesLellen kan bij
hem door (aan) te bel1en opfnaar
Fabriekspad 16, Buren, te1. 42740.rs Avonds werd feest gevierd in de
Boeg. De opkomst had iets beter
kunnen zíjn, maar er waren nog genoeg
mensen om te kunnen beamen dat de
wegblijvers j-ets hebben gemist.
Zoals de drie sketches waarin een
kijk op heL reilen en zeilen van een
eilander voetbalclub werd gegeven.
De stukjes speelden zi-ch af op de
veerboot., i-n de kantine en langs de
lijn. "Ze waren geschreven door ere-
1id Frans Hulsebos en werden gespeeld
door 18 acLeurs onder leiding van
Regine Klenstra-Boel-ens" Tussendoor
was er een lot.erij en daarna was
er gelegenheid tot dansen op muziek
van de Salt Water Dixie SLompers en
de Silverbirds. Jan Brouwer trad op
a1s ceremoniemeester en Daniel Metz
zorgde voor de muzikale int.ermezzots.
Een aantal leden werd gehuldigd in
verband met hun (tenminste) 25-jarig
lidmaatschap. Dat waren Joseph Brouwer,
Pet.er Brouwer, Jan Epping, Frans
Hulsebos, Jan de Jong, líillem de Jong,
IJs de Jong, Dirk KooÍker, Piet Kooiker,
I,,lillem Kooiker, Antoon Nïeluz, Johan A
l(etz, Bart Molenaar, Wi11y Molenaar en
Antoon Oud..
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Vierde klasse A KNVB

Nicator
Geel Wit
MKV ,29
Rood Geel
DTD
Irnsum
Dronrij p
Blauwhuis
St. Annaparochie
Terschelling '89
i{arga

Res, hoofdklasse FVB

Akkrum 2
SC Franeker 3
LAC Frisia 3
Zwaagwesteinde 2
Heerenveen 3
Harkema 0peinde 2
LSC 1B9O 2

Geel Wit 2
Jubbega 3
Camb uur /Leeuwarden
0lyphia 2
Sneek Hovis 3
>F= 2 winstpunten in

Res. tweede klasse
Dronrij p 2

Geel 14/it 3
LAC Frisia 4
ldarga 2
Nieuweschoot 4
St. Annaparochie 2
SC Joure 4
Nicator 4
Drachten 4
DTD 3
MKV 129 3

Derde klasse C FVB

Rood Geel 5
Buitenpost 2
Geel 1,{it 4
Trynwalden 3
ONB 4
Surhui-sterveen 3
Cambuur/Leeuwarden
LAC Fri-sia 5
Dokkum 3
FVC 5
Bergum 4
*= 2 winstpunten in

20 33
20 28
20 28
20-26
2A-2t
20 27
20 16
20 76
20 t4
20 10
20- 7

22 36
22 36
22 31
22 28
27 21
21 2t
22 19
22 19
2t 72*

3 27-72
207
22 6*

mindering

B FVB

19 34
19 29
18 24
t7 27
20 2A
19 18
19 16
20 15
20 74
20 74
19 5

20-39
20 28
20-27
19 23
20 22
20 18

6 19 - t7
20 76
L9 10
20 - g*
19 5

mindering
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6ra515s"
.Iunioren A, 2e klasse I
Suawoude 7

de L{alden/VCR 7

Geel Wit 7

Anj um 1

FC Birdaard B

72
12

B

4
0

-17
72
I
l
6
5

77
l4

9
6
5
J

1B
13
t2

B

J
L

Junloren C,

Geel I,{iL
de Walden
V ]OD
0ostergo
Holwerd
Ropta Boys

Pupillen D1,

Be Quick D

I,-/T0C
Buitenpost
SC Twij ze1
Ternaard
Geel I,{it

Pupillen D2,

Geel 1,{it
0ostergo 2

Be Quick 5
Anj um 2
Be Quick 6
I^JTOC 2

3e klasse N

klasse 4I9
10

9
9
9
9

10

klasse 450

i0
9
9
8
9
9

Pupillen E1, klasse 5L2

Geel 1,r/it 10
Trynwalden 9
BCV 9

Rij perkerk 9
WTOC 9
VCR 10

Pupillen 82, klasse 561

0ostergo 2 l0
Be Quick D2 9
Broekster Boys 2 I
Zwaagwesteinde 2 10
Ternaard 2 10
GeeI l4/it 2 IO

vf,rYoLO SrAruOgU

2&ev

9-11
B - 11
B- 9

10 B

7- 4
10 3

16
t4
L2
11

5
0
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,vAN Ovezzee

Heelsum, 26 april lg94
Bedankt voor de uitnodiging tot het bij-
\^/onen van het 60-jarig jubileumfeest yan
Geel idit. Graag zou ik aanwezig wi1len
zijn, maar moet daarvan afzien vanwege
competitieverplichtingen. Na een aantal
jaren jeugdtrainer te zijn geweest bij
een vereniging in de Betuwe, ben ik nu
met mijn eerste jaar bezig als hoofd-
Lrainer bij een club in Wageningen.
Zelf vind ik dat ik het niet kan maken
er een weekend tussenuit te piepen.
Daarom langs deze weg: VAN HARTE GEFELI-
CITEERD IVIET HET 6O-JAR]G BESTAAN.
A1s voetballiefhebber hoop ik dat het
Geel Wit nog lang goed mag gaan. Uit-
eindelijk is Geel l,{it de vereniging
waar i-k zeer veel pretLige herinneringen
aan heb. Deze betreffen zowel hele
perioden a1s afzonderlijke, kleine ge-
beurtenissen. Zofn periode was bijvoor-
beeld die ten tijde van Jan Epping en
Sip de Jong, a1 was het a11een van!íege
de warming-up uitstapjes naar het
hazeweitje om vervolgens met een landing
mul zand Eussen je tenen aan de wed-
strijd te beginnen. Nu eyen geen gei_ntje,
dat was echt een fijne voetbalperiode
met vele goede herinneri_ngen aan de
teamgenoten van die tijd.
Vele kleine gebeurtenissen van toen
schieten me ook nog regelmatig Ee
binnen, bijvoorbeeld:Jan de Jong die
waarschijnlijk niet helemaal zonder
reden door een overspannen lljkende
Robur-speler over het hele veld achter-
na werd gezeten, of Jan Oud die tijdens
een uitwedstrijd tegen St. Anna op
grote afstand uit een vrije trap scoorde
en in het yervolg altijd dacht de vrije
trappen te moeten nemen, enz, enz,
A11e spelers waar ik mee heb gevoetbald
flitsen me weer voorbij, wanneer ik
aan dit soort dingen denk. paulus
Brouwer, Dirk de Jong, de gebroeders
Kooiker en vele anderen, onder wie ook
bestuursleden, trainers en begeleiders,
maken dat ik terugkijk op een goede
tij d bij Geel tr{i.t.

Via mijn moeder ontvang ik telkens de
Geel i{it krant, oog steeds een van de
beste clubkrantjes die ik ken. Uiter-
aard heb ik via haar ook een exemplaar
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Personen wagens
Personen öus1es
BesÍe/ lvagens

Restaurant
,,de Viool"

NU met gezellig overdekt terras
aan de Strandweg íe Buren.

A SPECIALITEIT:
Ponnekoeken vele soorten

app" ouD
Strandweg Buren,

biruJcr
autoverhuur

Postbus 82
9104 ZH Damwoude
telefoon 05111 4114
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van het jublleumboek besteld. Ik 2il,
dat met veel plezier lezen en het een
plekje geven naast het vorlge jubi-
leumboek naar aanleiding van het
50-jarig bestaan.

fk hoop dat het Geel trr/it nog heel lang
goed za1 gaan, met veel inzet van
ieder. Misschien kom ik later als
ó5-plusser terug oP Ameland en dan
zal ik zeker \^Ieer van de parti-j zíin,
desnoods als tribune-schoonmaker
(tussen haakjes: moest dÍe er nu

echt komen? ) .
Ik wens Geel I{it heel veel succes
en vooraleerst een fijne dan oP

7 mei a.s., een mijlPaal die terecht
gevierd wordt.

Vrlendelijke groet'

Douwe Beijaard

Érau DEN (rerv"ra)

Meisjes 1, klasse 789

Houtigehage
Geel l,{it
SCS
Harkema 0peinde
Drachtster Boys 2

Rottevalle

Meisjes 2, klasse 786

de i^/a1den
Zwaagwesteinde
Ropta Boys
Dokkum 2
Geel Lrit 2

FVC 2

10
10
9-
9-
9-
9-

I
9

10
9
I
8

t6
l6
11
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-J
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16
I
7
4
4
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Heel graag hadden wij van het der-
de e1fta1 de vereniging dit jaar
verblijd met een echte kampioens-
beker. Helaas zit dat er na onsI'l{aterloott in St. Annaparochie en
een herhaling daarvan thuis tegen
Drachten ni.et meer in. Die bekers
moeten dus bij de jeugd vandaan
komen .

Het seizoen verliep voor^ ons zo-
a1s gepland. Slechts één slipper-
t j e uit bij l{arga (maar Loen }/aren
we nog niet echt ingespeeld),daar-
na speelden we slechts af en toe
gelijk. De hoofdmoot yan de com-
petitle bracht ons vele glansrijke
overwinningen. En voegde vele
roemruchte momenten toe aan ons
gebral in de kantine.(Zoals Douwe
v.d. Mey-s doelpunt in Joure). Er
scheen geen wolkje aan de hemel
te staan en de bokaal met de grote
oren schitterde ons a1 toe vanaf
de Bure blinkert.

Slechts één probleempje. Dronrijp
2 deed het net zo goed a1s ons en
eigenlijk ook we1 een beetje
beter. Een klei-n beetj e maar hoor !

En daar de onderlinge confronta-
ties tot vler keer toe afgelast
werden, kreeg de FVB zíjn eigen
droom finale op Pj-nkster maandag
in Dronrijp. Noodtribunes werden
a1 gebouwd,de kaarten in de yoor-
verkoop vlogen weg. Net Barcelona-
AC Milaan maar dan een niveautje
1ager.

Maar helaa-s, door de vele af ge-
lastingen was het alweer meimaand.
De toeristen ontwaakten uit hun
winterslaap en kropen lang zaam
maar zeker, hunkerend naar ont-
spanning, uit hun holen en drom-
den samen op de pier bij Holwerd.
ldagenborg gooide de trossen 1os
en op Ameland begonnen de toeris-
ten plukkers zich te roeren. En
dat betekende dat diverse spelers
hun beste beentje ergens anders
voortzetten. Rudolf rDe bus is ert'Ieuben moest gas geven bij de
Fram.

Francisco Metz mocht zich we1 aan-
bieden maar a11een bij 30 C in
Tropica Amb1a, i{a1ter Tambo mocht
we1 opbouwen maar a1leen bij de
Kooi, Joop de Jong ging letterlljk
het bos in, Jan Kiewiet stond a1s
voorstopper op de pier, opdat men
bij de juiste verhuurder zijn
fietsen huurde en ondergetekende
moesL zonodig uit Yaren oYer de
baren.

A1 met a1 vertrok een sterk uit-
gemergeld team zonder leider en
zonder reserves en oh ja zonder
vlaggenist tmaar nou eD, wat doet
dat er toe' , naar St. Anna om daar
natuurlljk onverdiend te verliezen.
De week daarop liet ook Dronrij p

een puntje liggen en kropen wij
door een magnifieke overwinnlng
op DTD weer dichterbij. Daarna
\,sas het echter Drachten dat ons
definitief uitschakelde voor de
kampioenstrofee. Toch een goed
seizoen voor ons, a11een jammer
dat we die constante kwaliteit
niet tot het einde toe konden
vasthouden.

Een ploeg dle dit seizoen we1
over een lange adem bleek te be-
schikken, is ons eerste e1fta1.
Al een paar keer berichtte ik
dat een eventuele promotle ver
weg was. De eerste keer was na
nederlagen tegen St. Anna en Ni-
cator, de tweede keer tegen MKV.
Toch, en dat 1s zeker een compli-
mentje waard, heeft het team nooit
het bijlÈje er bij neergegooid.
fn de tussenliggende en resterende
wedstrijd werd gev/oon a11es ge-
wonnen. En zo kwam het er in het
laatste duel op aan Rood-Gee1
onder de duim te houden. fn een
spannende wedstrij d met hachelij ke
en spectaculaire momenten en
steeds barrer wordende weersom-
standigheden lukte dit , d.ankzi3
een formj-dabele goal van de nieuwe
goalgetter Arno Mo11. Een eelijk
spel was misschien ook voldoende
geweest maar deze'overwinning be-
zorgde Geel Iíit de tweede positie
op de ranglij st. En daarom een
hernieuwde kans op promot.ie via
MKV in de na-competitie en dan de
besllssende wedstrij d tegen een
andere na-competitie kampj"oen.

-B- -g-



Voor het halve e1fta1 betekent dit
dat ze het Pink Pop Festival zeer
waarschijnlijk zu1 1en mlssen, om-
dat de eerste wedstrijd op Pink-
stermaandag gepland staat. flet
bestuur probeert het een en ander
te yerzetten maar of dat lukt is
zeer de vraag. Maar zeg nou zelf:
niet e1k jaar kun je promoveren
terwijl Pink Pop vrijwel zeker
e1k jaar terug komt. Dus niet
1u11en maar voetballen !

Henk Roemers.

Hove4 D2 ,íAMpíoEN
Eindelijk na 4 jaar zlJn we dan
kampioen . Onze laatste wedstrijd
speelden \.{e thuis t.egen 0ostergo.
Zij stonden 1 punt achter ons,dus
we hadden aan een gelijkspel vo1-
doende. De eersÈe helft ging het
heel goed,we stonden na een kwar-
tier a1 met 2-0 voor. fn de rust
zong Heru a1: I,/E ARE THE CHAM-
PI0NS ! Maar toen kwam de tweede
he1ft. 0ostergo kwam ijzersterk
terug. En na tien minuten stond
heL 2-2. De laatste 15 minuLen
werd het heel erg spannend ! Na
een paar goede reddingen van onze
keeper,Frank Beyaard bleef het bU
2-2 en waren wlj kampioen ! ! !

I
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Het jaarlijkse Hemelvaarttoernooi j-s ter
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van
Geel Wit grootser van opzet geweest dan
in voorgaande jaren. Alle jeugdteams van
Geel Idit kwamen aan bod. Geheel zonder
problemen gÍng dat overigens niet, want
er moesten ook nog compeEitÍewedstrijden
worden gespeeld. Sommige duels zijn een
week verschgven, andere een paar uur,
waardoor het betreffende team op dezelf-
de dag zovrel compeLiLie- als toernooi-
voetbal moest spelen. Dat was erg zwaar,
maar het kon niet anders. Zo' n Loernooí
r+orden maanden van tevoren georganiseerd
en a1s daar op het laatsLe moment
cornpetitiewedstrijden Lussendoor worden
gepland den is heL improviseren geblazen.
Ondanks deze probleempjes kan de orga-
nisatie Lerugzien op een schiLterend
eveneÍnent waaraan vele jeugdteams uit
alle windsEr,eken hebben meegedaan.
Voor de organi-serende vereniging \^/aren
er enÍge succesjes Le boeken.
ZoaLs bij de A-juni-oren. In de poule
speelden all,e teams louter gelijk,
maar doordat Geel Wit de meeste doel-
punten had kwamen de Amelanders in de
finale tegen Oring. In de laatste se-
conden van de normale wedstrijd maakte
Geel Wit ge11jk, h/aarna Geel Wit de
strafschopBen beter nam.
De' Cns begonnen de dag met het competi-
Eieduel tegen VIOD, waarÍn met een
4-1 overwlnning de basÍs werd gelegd
voor het kampioenschap (dat later in de
u1Èuedstrijd tegen dezelfde vereniging
werd behaald). Meteen daarna begon voor
de geelhemden het toernooi tegen
Amel-andia, dat door de vermoeÍde helden
werd verl-eren. Een uiteindelijke derde
plaats was het resultaat.
D2 begon aan het toernooi a1s ware
kampioenen. Daaryoor was het gelijk spel
tegen 0ostergo D2 voldoende. In het.
toernooi wae D2 niet opgewassen tegen
het geweld van D1 en Helpman 2. Die
ploegen maakLen er een spannende strijd
van dat ap doelsaldo'moest worden be-
slist. Da&rmee was Geel l{it D1 net iets
beter.
k E-pupilJ.en van Geel Wit speelden
een ondergeschikte ro1, de titel in de
competitie voor E1 ten spijt..

Dirk Tieman D2.
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Voor de meisjes is hetzelfde verhaal
te vertellen. Ook zij eíndigden onderaan,
en dat terwijl M1 het kampioenschap in
de competitie op een (melde)haar miste.
De F-jes speelden onderlj-nge wedstrijd-
jes. Zij openden het toernooi met een
ballonnenwedstri5 d.
De resultaten van het toernooi zijn:
A-j unioren;
1. Geel Wit
2. Oring (Odoorn)
3. Friese Boys (Kollumerzwaag)
4. Emst
5. Drachtster Boys 3
6. VIOS (Oosterhesselen)

B-j unioren:
1. Helios (Deventer)
2. RES (Bolsward)
3. VIOS
4. Heracliden (Uithuizermeeden)
5. Emst
6. AmelandÍa

C-j unloren:
1. ADO r20 (Heemskerk)
2. VIOS
3. Geel tr{it
4. Amelandia
5. Helpman 2 (Groningen)

D-pupi1len:
1. Geel l,{it 1

2. Helpman 1

3. Helpman 2
4. Geel l,,/it 2
5. VIOS
6. Amelandia

E-pupi1len:
1. VIOS
2. Emst
3. Geel Wit
4. Geel Wit

Meisj es:
1. Dokkum 2
2. Dokkum 1

3. RES
4. Geel Wit
5. Geel Wit

Vanzelfsprekend hadden deze toernooien
niet door kunnen gaan zonder de inzet
van de vele vrijwilligers. Vandaar
gaat vanaf d,eze plaats de dank uit
naar alle scheidsrechEers, kantine-
personeel, elftalleiders, organisaLie
en iedereen die op welke wijze dan ook
zijn of haar steentje heeft bijge-
dragen.

l*ïe»e pËLI^JGerJ

SeNro€eNTo€P"NooteN

0p het moment dat u dit leest zal het
Waddentoernooi waarschijnlijk a1 ver-
leden tijd zi-3'n. Mogelijk i-s dan ook
a1 bekend of het Geel l,Íir gelukt is
via de nacompetltie de derde klasse
te bereiken.
Dit blad komr in ieder geval rfjdig
uit om U te beríchten van het jubileum-
toernooi voor senioren op 11 en 12
jun1. 0p zaterdag spelen de dames en
het derde en vierde e1fta1. Een dag
later is het de beurt aan het eerste
en tweede elftal.

6otzoex '94 *'Q5

Aan het seizoen 1994-7995 doer Geel ldit
met vrijwel dezelfde teams a1s het af-
geJ-open voetbaljaar. De Afs zullen
echter worden vervangen door Brs.

b#ïttoPs rttuïAT,ES
Sinds enige tij d maakt JOhan Kiewiet
deel uit van het bestuur. Hij za1 met
ingang van het nieuwe seizoen het
penningmeesterschap van Frans ter Schure
overnemen, die het voorzitterschap van
de jeugdcommissie overdraagt aan Ton
Toben en daarvoor het wedstrijdsecre-
tariaat terug krijgt.

rfie ?LAy fuurPrrfi te
Prestatief ging dit jaar goed met Geel
Wit, sportief gezien was het een matig
seizoen. In de stand, bijgewerkt tot
en met 4 apri1, stond Geel I,{it in de
ranglijst van distrlct Noord Zondag
op de 181-ste plaats. De klasseringen
van de in de 4e klasse A uitkomende

1

2

2

1
teams was toen:
Plaats Naam
13 Blauwhuis
31 DTD
BO MKV '29
BB l{arga
764 NicaÈor
1Bi Irnsum

Geel i^/it
792 Rood Geel

Terschelling
797 St. Annaparochie
241 Dronrijp

straf p. I{edst.
817

11 18
16 17
16 16
24 77
26 17
26 77
28 77
28 17
27 16
40 17

- l2-
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0p deze tweede Pinksterdag zou het
derde e1fta1 eigenlijk zijn laat-
ste wedstrijd spelen tegen kam:-
pioen Dronrijp 2. Het gaat echter
nlet door en het is voor mij de
vraag of deze wedstrij d nog ge-
speeld wordt. Het eerste e1fta1
speelt na-competi-tie in BriLsum
maar ik ga er niet heen te sup-
porteren. De eventuele wedstrij d
daarna, daar wi1 1k bfj zi-jn. Een
voetballoze maandag dus. 0f niet,
\{ant om 72,05 u. gaat de telef oon:t'Met 1id van verdienste Bart Mo-
1enaar". 0f ik vanavond mee kan
spelen om de Cor Idij nberg-beker.
Eindelijk is dus het grote moment
daar. Hier heb ik jaren voor ge-
traind: mee spelen meL de j-jzer-
vreters is een grote eer !

Even na half zeYen meld ik mij in
de kleedkamer in Ho11um. Langzaam
stromen de giganEen binnen. Met
het nieuws dat ons vlaggeschip
geen kans heeft gehad tegen MKV
(0-3).0ver en ult dus. De ver-
wachtingen voor vanavond zijn ook
niet hooggespannen want Amelandia
l speelt nog competj-tie dus de
vet.eranen missen een paar actieve
spelers. Het wordt inderdaad een
redeli.jk éénzijdige wedstrijd,
door ons gewonnen met 9-0. De uÍt-
slag doet er bij voorbaat niet
toe, want het gaat om de tradltie
en de derde he1ft. HeL is de be-
doellng die te beöidigen in de
Lucky Luke-bar.

Eerst maar even plakken in de kan-
cine, dan kunnen we het seizoen
nog even nabespreken. Even na half
e1f verlaat onze voorz:.tter het
pand, ttanders weet hf j het we1tt.
Vlak daarna sommeert reisleider
Bonne ons hem te volgen. Het
schijnt dat hij een keer met Pom-
friedke op de brommer voor de
aut.o- s uit gereden is om de weg
te wij zen.

Rond elven hebben we een hoekj e
veroverd aan de bar. De gordijn-
tj es aan ons raam zijn half ge-
opend zodat wij zi-cht hebben op

Land en Zeezicht"
Strandweg 85 Buren-Ameland

Tel.05l9l-42110

EUlhísEDRur 
r;ar i Is{er v a tï krt

voor aL ur*
30mr/HffiI@I
'eigSn
a,rehltcetau:

teveas verzorgíag
ea ta.ratÍeg TEL:

NES OP AMELAND
TÉL. 42296-
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' KIEIN \ÍAAEWATER"
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de verliehte mo1en. Na enig aan-
dringen yan gelegenheidsleider Y.
0ud neemt Cor, de zingende cow-
boy zijn gitaar en het feest kan
beginnen. Links achter de bar,
half in de keuken zingt Cor,
rechts 1n het kraaltSesgordijn
zingt Sam, de jonge arend: een
creatie van het derde met de tweede
stem. Padde slaat de tamboerijn
en de Bonne Sera laat de ganse at-
mosfeer fibreren. Er wordt gedanst.

Nu j-s het tij d Yoor mij om te gaan.
A1s jongste van het stel mocht ik
mee om sfeer te proeven. De echte
geheinen blijven voor mij verbor-
gen. Met de Polo vo1 Yoetbaltassen
rijd ik oost aan.

Henk Roemers.

^wL.wfi 
i42 lv c .

Zaterdag 9 april moesten wij (M2)
tegen FVC voetballen. FVC kwam met
de half 10 boot, terwij 1 we pas
om half 3 moesten voetballen. We
begonnen iets later dan half 3 met
de wedstri j d. Ide hadden a11een 1

mj-sser, Diana was er niet. Maar
Laura Boelens verving haar. De
wedeLrij d tías heel leuk en de
meiden van FVC waren heel aardig.
We zagen dat we de r+edstrijd we1
konden wi-nnen, dus dit \das onze
kqns om eindelijk te scoren. De
eerste hclft had Sandra l doelpunt
gescoord. Laura scoorde 2-0. Na
de rust had Sandra er nog 3 b j- j -
gemaakt en Ilse had er ook 1 ge-
maakt. De scheidsrechter was
Meinte BonËhuis. Toen ging het
fluiÈje en we hadden met 6-0 ge-
wonnen.

Groetj es M2.
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En andermaal is het Geel Wit niet
gelukt orn te promoveren naar de

derde klasse. Een prachtig slot
van de competitie, waarin het
door zet Lingsvermogen Geel \'iit
menÍgmaa1 door de moeÍ1ijke fase
sleepte, leverde een tweede
plaats in de zowel tweede
periode a1s de totale ranglijst
op. Dat betekende nacompetltie.
De confrontatie met MKV '29
1Íep uit in een anti-c1imax.
Vanaf het begin maakten de

Leeuwarders duidelijk wie, op

grond van deze wedsLrij d althans,
de meeste aanspraak maakLen

op de overwinning.
Het eerste doelpunt viel overl-
gens Yer in extra tijd, die rijke-
1j-j k werd bf j eetrokken voor de

vele blessuregevallen aan

MKV-zi-jde. Geel Wit begon de

tweede helft aanvallender en dat
leverde MKV countermogelijkheden
op. AI gauw in de tweede helft
was het tweede doelpunt een feit
en was de strljd vrijwel beslist.
Dat was het helemaal toen het
3-0 werd. Geel Idit was machte-
loos en speelt dus volgend
seizoen weer in de vierde
klasse KNVB.
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Als het om vezekeren, hyporheken en finoncietingen gool

T.Töben
W.Wesselpad 1 tel .42988

Geet-WlÏ wrNï
W€I- DE Ir/,ADDENCUP

Voor de tweede keer in twee

maanden waren onze westerburen
op bezoek, nu in het kader Yan

het Waddentoernooi. A1s enigen
slaagden ze er in Geel 1.{it een

punt af te snoepen. Verder dan

0-0 lieten ze het niet komen.

Van de overige ploegen onder-
vond Geel 14/it geen tegenstand.
Van Amelandia was dat begrij pe-

1ij k. In verband met competitie-
verplichtingen van het eerste
huppelde een tweede selectie
over het veld tussen Nes en

Buren. Geel 1.{i-t won met 3-0.
Eenzelfde score werd ook bereikt
tegen De Monnik (SchiermonnikooB),
terwij 1 Texel met 1Íefst 4-O

werd opgerold.
Zo kon Geel \,{it toch
aardige Eroostprlj s

nemen.
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Ik zit even in de zon op het
bankje bij de Buresteiger.
Ha11o klinkt een opgewekte
stem, ook weer even uit de
sLeur, grroot qelijk want /t
is nu mooi- weer en dan moet
je er van genieten nietwaar?
Josef is naast me komen zít-
ten en is zichtbaar in een
goeie bui.
Ook naar het Geel Wit feest
geweest in de Boeg vraagt
hij.
ïk knik, ik ook, zegt hij
glunderend het was prachtig
ik heb me rot gelachen, wat
een talenten.
I.Iaren ze op het veld ook
maar zo bijdehand, jonEe
jonge dan hadden ze dat MKV
gemakkelijk even opgerold.
Want ik heb weI gehoord dat
het weer pet was. Dat Bar-
celona is ook watrmet de
Cruijf en de Romario, Een
wedstrijd winnen, met geluk
kampioen, dan in de wolken
en daarna mooi voor de kont.
I{at een weertje nj-et, ben je
ook nog bij het waddengebeu-
ren geweest ? Nou ik niet
hoor nij te ingewikkeld, je
wj-st niet waar je eerst of
laatst moest zijn" Wat zeg
je Gee] Wit met voetbal qe-
wonnen ? Dat is goed, ik had
ook niet anders verwacht.
En Ameland bij het totaal t-
Lijkt me ook logisch met
zoveel talenten op een'hoop.
Ik ben trouwens blij dat het
even rustig wordt'op de ve1-
den, nu nog een paar weken
tv, met voetbal en de tour
en dan lekker met vakantie.
Waar ik heen ga ? Dat weet
ik nog niet maar ik zeg het
ook niet. Stel je voor dat
ik jou daar ook nog tegen-
kom, dank je hartelijk.
Nou ik stap $/eer eens op.
Prettige vakantie.

je.

de beste score

* FOTO'S in 1 UUR'r
vergrotingen rlm20 x 30 cm.

* PASFOTO'S direkt klaar *
SPORT- en STIIDIO reportages *

films, batlerijen, albums en lijsten

FOTO \MENSTRA NE§
Burg. Bolmeyweg 1 tel. (4)2770
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SPECIALITEITEN O.A.:- SïEENGRILLEN
- AMELANDER LAMSVLEES. DIV VLEES- EN VISGERECHTEN

Eet GEEL-IÍIT uieuws ve!-
scbijuÈ 9 tot 10 keer perjaar.

Oplage: p1m. 350 exemplaren.

Àboanement G w aieuws:
f 15r= per jaar

Àdverteutie G lI uieuws:
f S0r= per jaar.

}ÍEDHTERNERS GEETJ IÍTT UIEI]IÍS:

Red,aktie! Fraas Eulsebos
Koos !íoleaaar
Eeak Roemers
iraa Eppi:rg

Eind Red/
Lay Out: JaD Eppiag

llpewerks ceppy Veltmaa
. Coty Tieaan

Off,set-
drul<: Rudy Bloeu

Dolf Kieastra

!ÍonÈage: Frans ter scbure
Ben de Kruijff
Nico Oud
fda Kiewied
Lirc van Íiggelen
Jozef Brouser

Bezorging NES:
rÍillen Beijaard
Do]'f Kieustra
Frans ter Sch,ure
Peter poluer
Beuao Fgmea
Fr:as Kiesied

Bezorgiag BIIREN:
Eessel Brouwer
Bea de Xruijff,
George l,íoleuaar
Koos Uoleltaat TËD

Be z orging EOLITIII(-BÀLL0I
Eeak Roeuers

met de Lange en de Sne11e
gewoon effe be11e

Henk: 42686--0eke : 42860

Aok geschik voor reunies en partijen
Het gehete jaar geopend.
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Voor een dagje wadderen<l
I

WADVAAI?TEN
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snackbar

De Bakkerij
Hoofdweg 4a, Buren,
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