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Aanwezig: 41 leden (incl. bestuur).
Dq v-oorzitter maakË in zijn openlngs-
woord melding yan een bewogen-5aar metyeel commotie over het trainerschap van
het, eerste elftal. voor het eerst stelde
de vereniging nanaelijk een betaalde
trainer aan. Onder zija leiding bracht
Geel hiit het tot een periodetitel.
ïe.vens was er het 60-jarig bestaan ïan
Ge'el ttlit. De receptie is door r+einig
Ièden bezocht, de t,oernooien !/aren
geslaagd.
Heu jaarverslag van de secretaris, daË
eerder sÈond afgedrukt in het bewaar-
nunmer, wordt goedgekeurd met dank-
zegging aan de secretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Opmerkelijk zijn:
Lasten: hoge reiskosten (Terschelli.ng,
gebruik touringcar), materiaal/ver-
bandmÍdde1en, vergaderkosten (3ubileum),
shÍrts wassen/consumpÈiebonnen, jubi-
leum (feestavond: quitLe, tent: bi5r.
quÍÈtet t,oernooÍ: - f 3.500,--, boek:- f 6.s00,--).
Baten: cont,ributÍe (meer jeugdleden),
kantine.
0p voorstel van het bestuur sorden het
lrassen van de shirts en de consumptie-
bonnen yoor het eerste geschrapt. De
vergadering gaat ermee akkoord dat
eventueel sponsorgeld, dat ten behoeve
van het eerstë elftal wordt verkregen,
wordt aangewend yoor het wassen van de
shirts.
Verslag kascommissie,
CommissievoorzÍtter Meinte Bonthuis
meldL een negatief saldo van tl/ee cent
en spreekt, samen meÈ de clubvoorzitter,
waarderende woorden uit in de richting
van de penningmeester en secondant
Llessel Brouwer.
Niels Oud en Dennis ïtsma worden be-
noemd als nieurse kasconnissieleden,
samen met Edward de Jong.
BesLuursverkiezing.
0mdat er geen tegenkandidaten zi_jn aan
gemeld worden Johan Kiewiet, Paulus
Tieman en Jan van 0s gekozen a1s ber-
stuursleden, Kieuiet had in de loop van
het jaar a1 zitting genomen ia het be-
stuur. De voorzltter verr*acht dat ran
0s (wedstri-jdsecretariaat) en Tieaan
(jeugdzaken) het zeker druk zul1en krij-
gen,
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Hij meldt dat TÍeman en Töben onderlíng
een wisseling overeen zijn gekomen.
Ïntern kon geen kandidaat voor heÈ wed-
sErijdsecreLariaaL worden gevonden.
Van 0s was genegen deze uaak oP zich
te nemen mÍts hij bestuurslid zou
rEorden. Omdat daarmee eea oneven aantal
zou tnorden verkregen stelde M.Brouwer
zíjn zetel beschikbaar-

Voorbereiding nieuwe seizoen.
Voor de dames is samenwerking gezochl
met Hollun. Dat is mislukt, waarna bij
eigen meÍsjes aanvulling is gevonden'
Namens de sponsorcommlssie meldt
Kieniet dat de Klok en Schuurman
shirts beschÍkbaar stelleÍl, er is een

reclamebord bijgekomen en bij de

Ehuiswedstrijdà; van het, eerste e1ftal
worden r*edstri5dballen aangeboden.
De technische commissie houdt zich
bezig met de vervangi.ng van de doel-
netter op beide velden, aanschaf
nieuwe vlaggemasten, heL schilderen
van de kaatine en heL verbeleren van het
opstapje naar de tríbune.

ïn de rondvraag kwam onder andere de

plaatsing van de lichtmasten aan de

orde. Dit is niet gebeurd omdat er nog

steeds geen duidelijkheid is over de
plannen omLrent het fíetsPad- Een

voorstel om de ma§Len, in Plaats van
op het trainingsveld, oP het tweede
voetbalveld te plaaLsen, zodat daar
lichtr+edstrijden kunnen worden ge-
speeld, i.rerd afgewezen omdau de

lampen daarvoor te weinig licht geven'
Er is nog geen t.rainíngsveld in Leeu-
warden gehuurd, omdat nÍel bekend is
hoeveel belangstelling hiervoor is.
In verband met hun 25-jarig lidmaatschap
worden gehuldigd Wessel Brouwer, George
Molenaar, Jan Kiewiet en Joop de Jong.
Teveos r+ordL afscheid genomen van de

niet aanuezige bestuursleden Ïoben
en Brouwer. 0p hen Ís vaak kriLiek
geuit, maar volgens de voorzitter wa§

'dat lang niet a1tÍjd terecht.
De voorzitter hoopt op een succesvol
nieur* seizoen, en spreekt daarbij de

hoop uit dat de verjonging met succes
kan worden doorgevoerd.
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De verdeling,van de bestuursfuncties is
a1s volgt:
Kooiker: voorzit,ter - PR (FVB) - con-

tactpersoon gemeent.e
Molenaar: secreÈaris - clubkrant -

programma t s
van 0s: wedstri3dsecretaris - oefenwed-

strijden voorjaar (inva1)
scheidsrechLers zondag - voor-
zitter Lechnische commissie

Tienan: jeugdcommissie - scheidsrechters
zaterdag

Kiewiet: 1id - voorzj-Èter sponsorcom-
missie

Brouwer: lid - scheidsrechter 1e en 2e
Èer Schure: yoorzitter kantinecomuissie

,-à \
.^P Y^J
lY o\,--r'\)/ \
U, q 'í'ra,rt {{ vt u'{e{v\ /\/.

MffiWë
Telefoon 42017

<.,a. FÀ_ tEEG§THA^r
6PoÈFKLsÀrN6

!tv. {<t8uBgH

VAT€T!'OIHÉÀhTÍi

kricrca$s*/r - knie,Lan&rt
crltrJ*.rkkrn

AutrclrertnTTl/ A
Het bestuur vergadert dit jaar
3 november en 1 december.
De algemene ledenvergadering is
gesteld voor 27 december.

Jubileumviering .

nog op

vast-

Voor de viering van het jubileum ter
gelegenheid van her 60-jarig bestaan
van Geel-WiÈ zijn vele uitnodlgingen
de deur uit gegaan. Helaas zijn niet
alle oud-leden op deze wijze bereikt.
Vanzelfsprekend betreurt het bestuur
dat zeer.tHet bestuur r/raagt begrip
voor het feit dat. een enkele uítno-
diging tussen r-ral en schip Ís
geva1len.

Dorpsfeest Nes.
Geel Wit kan weer terugzien op een ge-
slaagd dorpsfeest in Nes. DiE festijn
heeft de club rond f 2.500,-- opge-
bracht. Met Dorpsbelang Nes bestaat de
afspraak dat een deel hlervan wordt
afgedragen. Het Dorpsbelang heeft echter
nimmer zijn deel opgeeÏst. Dat scheelt
Geel l,lit een aardig zakcentje en het
hoeft geen beLoog dat de verenigi-ng
het Dorpsbelang zeer erkentelijk is roor
deze gesËe.NÍeuwe ideeën voor spelle-
tjes blijven altijd welkom. Naar we
hebben begrepen zitten er a1 enige
vernieuwingen in het vat. We kunnen
bijna niet wachten tot volgend jaar.
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tr.íedsrrij dba1.
Het fenómeen trrledstrijdbal lijkt bij
Ceef $rit. voet aan de grond te hebben

sekresen. Voor de eersLe vier thuis-
ieastiiiden hebben zich als sponsors

beschikbaar gesteld:

Geel Wit - DronrijP : zuivelhandel
Brour'ler Le Nes

Geel Wit - Blauwhuis; groothandel
Edes t,e Nes

Geel Wit - Irnsum : schildersbedrijf
APPelman te Nes

Geel Wit - Stiens: camping Klein Vaar-
uaEer te Buren

Vanzelfsprekend blijven nieuwe sponsors

van harte welkom. Zij dienen -even 
con-

tact oP te nemen met Nico Oud of
Joseph Brouwer.

Pupillenbal.
En'er is nog ieLs nieuws bij Geel Wit'
In de looP van het vorige seizoen
*às A" PuPif van de week geíntrodu-
ceerd. Niàuw is dat hij wordt getract-
;;;;;-op een heuse PuPÍllenvoeLbal'
die wordt aangeboden àoot schoenhandel
il;r;i;" in NIs. voor a1le sponsors geldt
namens de hele vereniging:
hartelijk dank.

Trainer.
Ytzen Siderius gaat medio november

onder heE mes. ó.ut*u" wordt de operatie
die enige maanden eer:der zou plaats
hebben, dan eindelijk een feit'
oit u"ietent dat *"1 ingat'g van november

de a1 eerder voorgesLelde Harry van

der Meulen tÍjOefi-3t< heL roer bij het
eerste elftal gaat overnemen'
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hf*t Wtr TAL€NT tN gosgs -
Een ieder weet inmiddels dat het
Èa1ent van Geel LIit ( j a naruurlUk
Douwe van der MeÍj) wegens werkl
eaamheden elders even niet te, be-
wonderen i.s op onze groene mat.
Maar h,,ij moeten niet denken dat
zíjn ontwikkeling sril 1igr.
0nlangs kreeg ik nog air-mai1
uit Boenië.
Het blijkt dat de lichrblauwe
bareLten hun eigen WK spelen.
En dat in een stadion met duízen-
den (rn ieder geval 2) toeschouwers.

Het spreekt vanzelf dat het team
waarin Douue speelt daar niet ver-
1iest. Alleen snap ik niet goed
waarom hij niet schrij ft hoeveel
en r.relk een mooie doelpunten hij
we1 niel scoort. Want die zullen
toch wel van hoog niveau zÍjn.
MÍsschien iets voor later.
Het tweede deel yan zijn brÍef
gaat over de joegoslavische derde
he1ft.
Dat deel is enÍgzíns verr+arrend,
aan de ene kant kreeg ik de indruk
dat Douwe hem a1 aardig had zitten
nI. gaten in een muur waaruit
handen sLeken en waaruit geschreeuw
klinkt om bier. Aan de andere
kant schrij ft hij dar de derde
helft niets voorstelr omdaE de
barkeeper geen tijd had om zijn
besLelling op te nemen
En dat kan ik me -ook ueër nlet
yoorst,ellen Írant ieder zal- toch
zijn Lalent onLdekken en hem erg
graag willen bedienen.

PS, voetbalt
Chris Rij pst

die eikel van een
ra aIr+eer. ? ?

de beste score

" FOTO'§ in tr UUR *
vergrotingen Um 20 x 30 cm.

* PA§FCITO'§ direkt klaar *

" §PORT- en §TUDI0 re,portage§ *

verrekijkers, cam€r&'s, films, batterijen, albums en íijsten

FST& VEEN§IRÀ NES
Eurg. Bolmeyweg 1 tel. {4\2774

A1 met al enige levenstekens uit,
een vër land, positief maar even
veel vragen opreepend a1s dat
het anLwoorden geeft. Douwe is
en bliift een man vo1 raadsel^
Maar ziSn laatste zi-n was heeï
duidelij k:
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van Heeckerenstraat 12, Nes-À:u

tët242,425.
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De voetbalcompeLitie komt dit jaar
waL moeizaam oP gang. De Friesche
Yoetbalbond (FVB) wordt met oP-
heffing bedreigd maar was nog net
op tijd met het, geloof ik, 75
jarig jubileum. Dat ik niet Pfe-
cies weet lrat voor j ubÍleum het
was, 1ígt ook aan het feit dat de
zgrr. festiviteiten zích voornl.
op de vaste wal hebben afgesPeeld.

Daar wesrden a11er1ei toernooitj es
op de gekste dagen van de week
gespeeld op, a1le mogelijke beschik*
bare terreinen. De helft van de
wedstrijden werd afgelast zodat
de inhaalwedstriiden oP nog du-
bieuzere tijden ingehaald moesten
worden. Van rnij n broer, aan de
r*a1 dus, begreep ik dat het een
hoop geregel en gedoe l'ras en
weinig feesE.

0p onze ledenvergadering hadden
wij begrepen dat één seniorenteam
Geel I'lit zou vertegenwoordigen
naar volgens mii heefr dat Leam
(het tr*eàde? ) de boot nooit ge-
haa1d.

Een hoop gej odel maar met oP zích
het bijkomend voordeel dat de c'om-
petitie pas in het laatsLe weekend
van de Amelander herfstvakantie
zou beginnen. Dus kon ik met een
onbezwaard hart Eet vrouw en kin-
deren de bossen in.

Helaas pindakaas ldeer gÍng er Lrat
mÍs. Ergens in de FYB-computer
stond natuurlijk dat Geel Wit
i..v.m. genoemde vakantie wel eens
wedstrij den vooruitspeelt. Het hoe
en waarom zal die computer vel
niet begrijpen maar vooruitspelen
is vooruitspelen en dus begon voor
GW 3 de competitie midden in de
vakantie. En dus werden r+Íj ,letter-
lijk en figuurliik het bos ihge-

i,'.

0nze lei-der, Nico 0ud, slaagde er
(met uaarschijnlijk de nodige
mafia praktijken) in om elf man
binnen de afrastering te krijgen'
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Tegen wÍe ze gespe.eld hebben lreet
ik nu nog niet maar het eerste
puntJe werd binnengehaald.

De tr,reede wedstrijd was uit tegen
Nieuweschoot. Dit voetbalveld
ergens in Heereveen is souieso al
moeili'jk te vind.en maar nu was een
hele wobnwijk. opengebroken om ons
te beletLen op ttj d de hredstrij d
Èe spelen. Het koste drie wande-
laars rneL hond hun zondagsrust
daar de Birwa-busjes eigenlijk te
breed zij n yoor f ietspaden, ïJe1
op Èij d , gervonnen en t}ree punten
mee naar huÍs.

De derde wedsLrijd uit bij Nicator
werd ook gewonnen. Dit mede ondat
de neest, vreemde figuren scosrden
( b. v. leider Nico Oud) . Onvoor-
stelbaar dus gauv vergeten. ZeLf
moest ik toen, meL 2OA% gaten
dichten op het niddenveld van Geel
líit 4. Het was een zware bevalling
ondat je nieL alleen op de tegen-
st,ander maar ook vooral op je
medespelers moet letten. Toch werd
ook deze wedstrijd geuonnen, o.a.
door een formidabele kopbal yan
bondsrldder Bart Molenaar.

de St.
d zaek
zodat

e compe-
het

ook het
ren Ís

En nu moet, ik naar Hollun want
ik geloof dat Amelandia 1 zich
voorgenomen heeft Legen a1le
e1ftallen van Geel ffit. te spelen,
Weg vrij weekend, op naar de vuur-
toren. Maar misschien zj.t er wel
weer een verhaal in.

Henk Roemers.

Loox r.rÀAr? " w g;e,KE:Lr " 
-

Geel l.iiU kan ni-et promoveren van
de vierde klassen naar de derde '
Dat was de nogal ontmoedigende
conclusie van de sPortredac.teur
( Koos? ) Yan de Nieur^re Dockurner
Courant. A1 20 jaar 1ang, één jaar
FYB daargelaten, stellen sPelers,
elftalleiding en trainers a1les

nqu a11es? - in het werk, maar
het r,ri1 maar niet lukken. lryte1

draait het e1fta1 jaarlijks tot
de laatste wedstrijddag nee in de

Eop, er worden Periode kamPioen-
s.hupput binnen gehaald, beslis-
singswedstrijden gesPeeld, maar
promoveren? niks hoor. A1s het
erop aan komt,, doen zich niet na-
der te defini§ren, PsYchische
rrerlanmi-ngsverschij nselen voor
die het elftal weerloos naken en
de eerste de beste slaaPdronken
horecaffer de gelegenheid bieden
de Geel WiL defensie voor j.oker
te zeÈten.

De enige rur"ài" lijkt in de eer*
ste faÀe van de competitie zovee'L
punten te vergaren' een dusdanige
ioot"ptong ín het klassement oP

te bouwen, dat er rechtstreeks
via een kampioenschap Sepromoveerd
kan worden, hoeveel er in de laat-
ste wedstrÍjden dan ook mis mag
gaan. Eén ding is duidelijk: oP

een beslissingswedstrijd hoeYen
we het ni-et meer aan te laten ko-
men; daarin zí jn !íe ge\'ioon te
kwetsbaar.

Dat promotie ook dit jaar niet
lukte, lras in dubbel oPzicht een
teleurstelling: onder de vakkun-
dige leiding van Siderius is er
duidelijk een andere wind gaan
waaien. A1 na enkele c'onPetiewed:
strijden kon de kritische toe-
schouwer konstateren, dat' de sPe-
lers meer bewogen en be'te,r dan 'in
voorgaaade' jaren, 1ích 'bewust wàr'erl
van hun taak., Àan het sPel lag
duideliik een bePaald taktisch
concept Een grondslag. En daE liIas

gelukkig - geen overwegend v€r-
dedigend concePt. Vaak is het zo t

dat het sPel er Yoor de toeschou-

Vervolgens speelt heL der
Anna in een thuiswedstrij
(en dat na de Burekermis)
deze moeizame start van d
titie in ieder geval door
derde, maar naar ik meen
vierde, zonder kleerscheu
yerlopen.

_ B_ _3_
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wer minder aanLrekkelijk op wordt,
a1s de trainer de spelers duide-
lijk omschreven opdrachten geeft.
DiL seizoen wekten de èpelers van
het. eerste de indruk beter dan irl
voorgaande jaien te weten wat ze
moesLen doen, zonder dat dit leid-
de Lot starre, fanLasieloze manj.er
van spelen.

Je trapt een open deur in a1s j e

opnerkt, dat de technische ba7-
vaardÍgheid bij 4 of 5 basissPe-
lers nou niet bepaald hun sterkste
punt is. DesalnietLemín sPeelden
deze mannen een nutLige Partii,
zonder dat het nodig was de Lech-
nische tekortkomingen meL Ëe hard
Íngrij pen te compenseren ' Er uerd
hard gewerkt en vooral daaraan is
het te danken dat Geel Wit het toL
een periodekampioenschap heeft ge-
bracht. Àan dat harde werken lag
natuurlijk een degelijke conditie
ten grondslag en daaraan hebben
natuurlijk allereerst de sPelers
zelf. gewerkt, maar ongetwijfeld
heeft trainer Siderius voor de
nodige impulsen gezorgd.

Ondanks de accënten oP taktiek en
conditÍe, kun je niet stellen dat
de techniek het afgeloPen seizoen
een verwaarloosd onderdeel was.
Dat zag je aan die sPelers die a1
vanaf het begin Yan hun voetbal-
loopbaan bij Geel I'íit een ruime
matë van balvaardigheid hebben ge-
demonstreerd. Zíi raakten in dit
elftal van werkers en doordouwers
zeket niet op een zijspoor' maar
kwamen uijns inzi-ens beter Eot hun
recht dan voorheen. Ik denk hier
vooral aan JooP Smid, die een van
zijn sterkste seizoenen speelde en
aan Àrno Moll die vooral in de
laatste wedstrij den veel meer §uc-
cesvolle iniuiatieven ontplooide
dan we een aantal jaren van hem
gewend zíjn geweest.

Hoewel Geel Hit oPnieuw de boot
naar de derde klasse heeft gemist,
kan er Loch een overwegend Posi-
Lierre conclusie uorden geLrokken.
Trainer Siderius heeft uÍt qua
speelwijze en talent onderling
sterk verschillende sPelers eer
redelijk honogeen team hteten op te
bouwen, dat, de abominabele thuis-
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wedsÈrij d Eegen het zwakke St. "'

Annaparóchie-daaigèlaten, uÍL de
uedstrij den haalde lrat eri.n zaË.
Voor her eerst sinds jaren werden
niet ee$ aantal wedstrij den !Íe8-

voortdurend een overr*icht had
en waarin een of enkele onoPlet-
tendheden de (negatieve) uitslag
bepaalden

Yoor de lroulre Geel Wit. aanhang
moet het dan ook een geruststel-
lende gedachte zijn, daE het con-
Lract met Idzen Siderius onlangs
meL een jaar is verlengd.

Frans Hulsebos.
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De herfstvakantie $as weel achter
de rug en dus konden de F-PuPil1en
de ,ràt in. De oudsten gingen heL
veld op en Teun Metz de trainer
ging met deze knaPen mee ' nog
bedankt Teun.
Nu hàd ik geen trainer voor de
derde' grolep, maar gelukkig stelde
Jan v/i Heide zich beschikbaar'
En kon ondergetekende de eersLe
Luee groePen trainen.
trIe heÉben-dit jaar weer 28 pupil- : '

len.
De Erainingstijden zíjn Yan 16'30
tot 18.30 uur oP de maandag
middag.
De bríef5es met de aanvangstÍjden
van de tiainingen r*erden veer door
Meinte Bonthuis verzorgd.
Tevens rieP hij de Pupillen oP om

een mooie Lekening te maken die
dan in de GW-krant gePlaatst
wordt. Yerder uens ik iedereen
een Prettlg voeÈbalseizoen '

F. ter Schure.

VEÉ§E L IN G
ZAALL)F^EN

Vanaf 10 okt. t/n 27 mrt' ,

maandag 16.30 18.30 F-PuPi11en '

Maanden dec. - jan. - febr'

woensdag:17.00 19.00 uur'

1 7 .00 17 .4A D2

77 .40 18.20 E1

18.20 19 .00 E2

donderdag:17.00 19.00 uur'

i7.00 L7 ,44
17 .40 18.20 D1

18.20 19.00 Meisj es '

Vierde klasse A KNVB 94-95
Rood Geel
Harlingen
GAVC

frnsum
St. Anna Parochie
MKV ,29

Geel Wit
Stiens
DTD

Dronrij p
Blauwhuis
SC Terschellíng

Res. hoofdklasse FYB 94-95
Zwaagwestelnde 2

de Sweach 2
FVC 3
Sneek H. 3
LSC 1890 2
Heerenveen 3

Geel Wit 2
DIO/Oosterrvolde 3
Cambuur/Leeuwarden 3
Harkema Opeinde 2
Rood Geel 2
Jubbega 3

Res. tweede klasse B FVB 94-95
RES 4
Geel Wit 3
LAC FrisÍa 4
Drachten 4
St. Annaparochie 2
Cambuur/Leeuwarden
Nicator 4
DTD 3
Nieuweschaot 4
Zwaagwesteinde 4
de Llalden 2

Derde klasse C FYB
Geel h/it 4
Bui.tenpost 2
Friesland 3
o$iB 5
Harkema 0peinde 4
ïrynwalden 3
Dokkum 3
Cambuur/Leeuwarden
SurhuisÈerveen 3
LAC Frisia 5
Rood Geel 5
FVC 5

94-95

6-
6-
6-
6-
6-
6-
6-
6-
6-
6-
6-
6-

11
10

9
9
ö
7
5
4
4
2
2
1

4- 7
4- 6
4- 6
3- 5
4- 5
4- 4
4- 4
4- 3
4- 2
3- 1

3- 1

3- 0

4- 6
3- 5
4- 5
4- 5
2- 4
3- 4

/._')+J
./._e+J

3- 2/._ö
3- 1

h- 7
/._1

4- 6
3- 4
3- 4
),-2

4- 3
t- /.

3- 2

3- 0
4- 0

AA _ t3_



StaN oÉN
H:ÏL.RESTAURANT

Tel. 05191-420L6

B-junioren 3e klasse
Drachten 3
ASC

Eastermar
Noordbergum
Geel Wit
RIdF 2
BCV 3
SC KootstertÍ1le
Harkema Boys
SC Twijzel
Jistrum
SC Veenwouden

C-junioren 3e klasse
0ostergo
Anjun
TTtsC

de Lauwers
vvT
Rij perkerk
SC Veenwouden
YIOD
Geel Hit
!ruw
Bergum 2

Be Quíck D 3

D.pupillen klas 404
AVC

Geel I,*I1L

Ternaard
I'Iykels Hallum
Minnertsga
lJardy

D-pupillen klas 456
CSL 2
Geel ltlit 2

Lr.rd. Zwaluwen 2

SC Franeker 5

Sparta '59 2

Minnertsga 2

E-pupi11en
LAC Frisia
Friesland
Wardy
DTD
Geel Wit
I{KV ' 29

klas 506

Gnj94
4-6
3-5
3-5
t -<

4-4

4-3

4-2
2-O
3-0

4-B
3-6
t--A

4-6
4-6
4-6
l+-4
/,-2

J- I
4-O
4-0
4-0

4-8
3- 4
3-l+
4-4

4-0

4-B
J+

/. - ').

3-0

t.-Q

4-8
4-3
1-"))L

J_I

4-0
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FRAM Tax

Ameland
Achterdijken B0 9163 JV Nes

Telefoon 4201O

fxupeaus STRF.NBNFA 48 N€5 l€r 4z-d5o

K9RM I5. NES

Nu de kernis weer a1 een tij dj e
voorbij is, wi11en wij a1s feest-
coromissie hierop even terug komen.
Bei.de verenigLngen hopen deze
samenwerking in de Loekomst op
dezelfde wijze voort te zetLen.
Allereerst r+111en lrÍj de plezie-
rige samen!/elking met Dorpsbelang
Nes noemen.'Bij een onlangs gehou-
den vergadering van Dorpsbelang
I{es, waar met name de samenwerkÍng
Eussen Dorpsbelang Nes en Gee1.I{it
aan de orde kwam, werd van beide
kanten aangegeyen dau de kermis
naar vo11e tevredenheid verlopen
is.
Yervolgens wi11en wij a1le vrij-
ri11Ígers yan harte bedanken voor
hun medewerking. I*/aË Eu oog res-
teert zíjn de vrijwilligers die
niet zi-jn komen opdageu (of waar-
voor geen vervanger voor kwam op-
dagen).
In hel schrijven over de kermis
(r*at a1le vrijwillÍgers hebben
ontyangen) stond onder andere dat.
degene die nieL zou konen opdagen,
oP Bepaste wijze gestraft zou wor-
den.
Omdat het vooral de vrijwilligers
betreft die we1 aanwezig waren op
de kermis, hebben wij het volgende
bedacht. De we1 aanï./ezíge vrij-
ui11ígers mogen een straf bedeaken
yoor de vrijr+i11igers die verzaakL
hebben. Dus elke vrijwilliger kan
een straf bedenken Yoor één of
meerdere " verza(a)k(st )erstt .
Omdat iedereen elkaar goed kent
(en dus goed weet wat iernandsttwensentt zijn) lijkt ons dit een
aangename oPgave.
De procedure is verder als volgt.
A11e vrijwilligers die tijdens de
kermis actief waren dienen voor 15
november a.s. hun ecraffen schrif-
telijk aan de feestcoumissie ken-
baar gemaakt te hebben. De feest-
commissie bepaalt vervolgens de
straffen voor de verschillende
vrijwilligers. ïN een volgende
G1{-krant zaL op de verschillende
straffen worden teruggekomen.
De straffen dienen we1 verband
te houden meL werkzaamheden van/
voor Geel ï,rIit.

'/e-4,*e. ég een ,é**l
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Hieronder vol.gen := :-:-..1 van de
vri j willigers die .''=::: - <t. hebben
De namen waar (+) .--:.--=: sLaat
krij gen de helf t ïa,-. -: straf ,

omdat zij maar ged.'.i:=..:= de helft
van de tijd aanwez:-; .=:en.

Marieke Bal.
Berny Beyaard.
Timo Beyaard.
Sip BoeIens.
Peter Brouwer ( voe t ba11er ,

oYergekomen var de A-junioren)
Theo de Haan.
Karin de Jong.
Dlrk KiensLra (à)
Richard Xooiker.
Koos Molenaar (GW-boek) (+)
Jetse Nagtegaal (+)
Jan Dirk Oud.

Namens de
zonde gees
gewenst !

(De straffen kunnen
i.ngediend worden bij
I,lark Brouwer of Luc

SfANDg N vÉr€v<zLci

feestcommissie een ge-
t en veel succes toe-

schriftelij k
Jan Brouwer,

van Tiggelen. )

lvt

E-pupj-11en klas 534
Dronrijp 2

llinnertsga 2

Zeerobben 3

CSL 2
Geel Wit 2

\larga 2

Dames derde klasse B

\{ykeIs Hallum
Anjum
Be Quick D2

VlOD
Geel t{it
Zwaagwesteinde
Bergum 3
Holwerd
Marrum
Wardy
FC Birdaard

Meisjes klasse 783
Bergum
ONB

Dokkum
VIOD
Geel Wit

2J

4
1

aJ
5
/+

-6
-6

-4
-0
-0

4-8
4-5
1-1,J+
3-4
3-4
JJ

LL

J- L

4-2
4- L

4-0

3
1

2

J
1L

--)
-3
-2
_L

-0
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Onlangs ^'erd ik er op aangesproken dat
het weer eens tijd werd yoor de ver-
schijning van een nieuwe editie van heÈ
onvolprezen c1ubblad. I{e1, dat vond ik
ook, maar 7k zat me af te vragen wat
daar dan zoal in zou moeten staan.
Zoveel was er namelljk nog niet ge-
beurd.
Het eersEe had een paar wedsErijden ge-
speeld =n daarin een opmerkelijke presta-
tiecurve aan de dag gelegd. De overige
teams waren ingeschreven voor het ju-
bileumtoernooi van de FVB, maar kvamen
xiet in acEie.
iàór kan ik het wel eens over hebben.
In de winter van 1913 sm:edde de KNVB
afdeling Friesland het plait om, in ver-
band met het 9O-jarig bestaan, een
toernool te houden waaraan het li.efst
alle leams meededen. Het eerste pro-
bleem voor de verenigingen was om a1
in februari aan te geven met welke
zeven- en elftallen je het nieuwe sei-
zoen i-ngaat.
De overweging voor Geel l{1t om in te
schrij yen was dat anders de teams drie
weken aan de kant zouden staan. Voor
de jeugdploegen komt daar de eilander
herfstvakantie overheen en zie daar,
ruim een maand geen voetbal in de tijd
.,'an het jaar die daar het meest geschikt
i-cor is.
iiaar toen kwamen de problemen. De FVB
:ad besloten dat alle wedstrijden op
:nkele complexen moesten worden afge-
l''erkt, en u raadt het al , nieE op
Ameland. Bovendien waren de duels niet
a11een in de weekeinden gepland, maar
ook door de week, Dat was voor Geel l{it
vanzelfsprekend onhaalbaar. A1s op-
lossing werd bedacht het spelen van
twee of zelfs drie volledige wedstri;den
op een dag. Dat werd door de diverse
elftalleidingen voor absoluut onmogelijk
gehouden. Temeer omdat het enige hele
zaterdagen zou kosten.
fn fasen werden de teams teruggetrokken
totdat er helemaal niels meer van Geel
WitÍs inzending over !/as. Sneu Een op-
zichte van de bond, maar díe had na-
tuurlÍjk kunnen weten dat wij een zon-
dagverenigíng zijn, en dat was nu juist
de enige dag waarop niet werd gespeeld.
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Voor nog meer verwarring zorgde- de
bond met de Íntroductie van een nieuwe
coEpetitÍe-opzet voor de jeugd. Be-
gonnen wordt met een korte compeLiEie,
waarin de krachtverschillen r*orden be-
keken. Daarna volgt eert langere,com-
peËÍtj-e die voor meer spaaning moet
zorgen. Yoor de pupillen ontstaat daar-
mee de ongelukkige siEuatie dat vlak voor
de winterstop met de nieuwe competitie
wordt gestart. Deze competitÍe wordt dus
in tweeën gesplitst en dat lijkt, me

geen goede zaak.
HeL is overigens nog steeds niet geheel
duidelijk hoe lang die eersLe compe-
t.itÍe zal duren. Houdt die na vijf of
zes roredsLrij den op?
En dan ons eerste. De verr+achtingen
lraren hooggespannen. ïk kon mijn
ni.euwgierigheid niet bedr.rÍngen en belde
om half rrijf naar de kantine van
GAVC. Ik kon mijn oren bijna nieL geloven
toen ik de uitslag hoorde: 8-3. Ja,
zoveel Èegentreffers had Geel LIit nog
nooit in eea wedstrijd geÏncasseerd.
Ïk kon er niet bij, hoe uas dat mogelijk?
Dat nerd me later verteld. Bij een
achterstand gooÍde Geel Wit a11es
op de aanval en dat pakte verkeerd
uit. Ja, dat kun je r+el zeggen.
Het herstel kwam tegeo Dronrijp, ook al
was heÈ spel nog nieL om over flaar
huis te schrijven. Geel tr/ít schreef his-
torie in positieve zin door met 7-1
van Blauwhuis te winnen. Ook dit uas
opmerkelijk r*ant in de KNVB hadden de
Amelanders er nog nooj.t zoveel in één
kedstrijd ingeknald. Ik zou geen Geel-
lditaantanger zijn als ik ook hierbij
geen kritlsche noot zou laten horen.
Na een leuke eerste helft volgde een
romnelíg tweede speLdee1, waarin
Blauwhuis niet ver van de gelijkmaker
was verwijderd. De 3-1 was voor de be-
zoekers de genadeklap. En het r./as niet
Geel tríit dat opeens de sterren van de
hemel speelde, Ínaat Blauwhuis dat het
hoofd lÍec hangen, als we de kritici'
mogen geloven. Zou het zo ook nlet in
Grou zijn gegaan, vraag ik me dan af.
Als GAVC roch in sLaat is geweest om

Geel ltlit zo Le vernederen dan is de
prestatle van de geelhemden tegeh
rrAngstgegnertt Blaur.rhuís er toch ook een
van formaaÈ?
DaL zou je zeker gaan denken a1s een
week laLer Harlingen het eerste punt
wordt afgesnoept. En als die scheids-
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rechter eerlijker had gefloten dan had
Geel l{it zelfs gewonnen, is mij toege-
fluistero. We begonnen er dan ook
goed in Ee geloven met de reis naar
DTD in het vooruiEzicht. De Jelsumers
hadden nog nauwelijks iets gepresteerd,
maar daarin kwam tegen Geel Wit ver-
andering. We werden kansloos met 5-0
yan de mat gespeeld. De ro1 van Geel
Wit dit seizoen j.s daarmee neergezet:
een bescheiden middenmoter.
Dat werd bewezen tegen Irnsum, lraarvan
met 3-4 werd verloren.
De sfeer bj-nnen de ploeg houdt gelijke
:red met, de prestatÍes op het ve1d.
Zolang het goed gaat hoor je niemand
ergens over. Va11en de resultaten
tegen dan j-s het ach en wee en weet
ook opeens iedereen waar heE aan 11gt.
DaL rolt 's morgens vroeg (of laat) uit
de kroeg en meent, een paar uur later
een acceptabele partij te kunnen speien,
is de meest gehoorde kritlek. Er zi1n
ook die menen over speltechnisch in-
zlcht te beschikken en achteraf kunnen
vertellen wie a11emaal op de verkeerde
plaats hebben gestaan of zelfs niet
eens mee hadden moeten doen.
En inderdaad, de kritlek 1s het meest
op zíjn plaats a1s her slecht gaaL.
Maar laten we wel zijn. A1s Geel tríit
.l-outer pri-ma wedstrijden zou spelen dan
zou het niet in de vierde klasse,
maar in de eredivisie spelen. En
daarin is zelfs Ajax niet in staat a1le
duels wi-nnend af te sluiten.
Wij zijn met zijn a11en realist genoeg
om te begrljpen dat we nu over een
utopie praten. Geel Wit hoort
gewoon in de vierde klasse thuis, maar
wat. zou een promotie na twintig jaar
op dit nlveau te hebben gespeeld
mooi zijn.

Koos Molenaar
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UEDEÏTERKERS GEEL FIT Nf EIIÍÍS:

Redaktie: Frans Eulsebos
Koos l{oleuaar
EenJ< Roemers
Jau Epping

,Iaa Eppiug

GePPy Veltman
Coty Tieman

Rudy Bloem
DoIf Kienstra

Frans ter Scbure
Bea de Xruijff
Nico oud
Ida Kier*ied
Luc vau Tiggelen
Jozef Broulrer

Bezorg:ing NES:
ÍÍil1en Beijaard
Dolf Ki.enstra
Fra[s Èer Scbure
Peter Former
Benno Former
Frans Kienied

Bezorging BUREN:
IIessel _Brouser
Ben de Í,rraijff
George !íoleDaar

Bezorgiug EöLLUH-BÀtrLUU
Eenl< Roeners

*b*.

Eet cgEL-rrlt
schijut 9 tot

aieuws ver-
10 keer perjaar.

Oplaqe: phu.

À.boDueme[t c
f

Adverteatie
f

350 exemplareu.

lÍ uieuws:
15r= per jaar
G F uieuws:
50r= per jaar.
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Ameland
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Eind Red/
Lay out:

EypeÍrerk:

Offset-
druk:

Montage: een dagj e wadderen

=l

met de Lange en de Snelle
gewoon effe be11e

Henk: 42686*-0eke: 42g60

Ook geschikt wor reunies en partijen.
Het gehete jaar geopnd.
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