
+;
v,
§,*

/#
{ ^{ ^1.ssp

'§4 -'S5

ffieel
\eràr

N1ffi*lw:



V.V. GEEL WËT
nes - buren àmelend

V " V. GEEL I,{]T
0pgericht mei 1934

Terrein: Noordw'al NeslBuren
Telefoon: 05191 42537

Rek.Nr": 13"ó1"90"618 RABO i':es

BESTUUR:

Voorzif::*er D (ooiker
te1:42156

4244A

K"Molenaar
Eel: 427 4A

F Eer Schure
te1: 42254

J. van 0s

te1: &219L

J. W. Brouwer

te1: 4222A

P, Tieman

tel: 4265-"

Secret.aris

PenningmeesLer

idedstr. secr,

Leden

r."\A,/ 4§z
V V" GEEL WIT

nes - buren àmeland

1994 1995

4

torqfia6.

i?unufter

iN DÏT NIJ},,MER:

iiet onvermi jde
moet gebeuren.

lijke

Eestuursmed.ede i i noen

IaI'i et ï ï

Over en U:t.. ". "....8
Het ken verke:-e::
zer B:'eCero """10

Straf f en verzaket-s
Fiesse:.-kermis .. ".. " "LZ

Ke:-s+-zaalvoetbai-
t.oernoot.,... "....13 tm 1E

uv5gl .""" l-Y

Een en Bas. " . "23

,

À



il
ff6ï #FevÉKet u»eu ryw* É4o€r &w, *
bYuw€N.

De redact,ie van ons geacht club-
blad wordt steeds vindingrijker.
0nder het motto, hoe krijgen wij
eindelijk de voorzitter zover om
een artikel voor de clubkrant te
schrijven, heeft men nu prakLisch
de letterlijke tekst geplubiceerd
van een vergadering tussen de re-
dactie en het besÈuur. fk moet
zeggen slim bedacht en vandaar dat
ik nu de pen ter hand neem of om
eerlijk te zíjn achter het toetsen-
bord van za'fi magísch kastje kruip.
7994 trdas voor Geel l4tit een histo-
risch jaar. 0pgericht in lg34
vierden líe in mei ons zestig-j arig
bestaan, Om Èe beginnen r,Ías er op
zaterdag 7 meÍ een door leden
slecht bezochte receptie. Blijkbaar
leeft de gedachte bij veel 1eden,
dat een receptie iets is voor be-
stuurders en andere hoogwaardig-
heÍdsbekleders. Irliets is echter
mÍnder kiaar ! Het j ubileumf eest op
zaterdagavond maakte echter a11es
goed. fk heb van vele kanten posi-
Lieve geluiden gehoord. Dat bfj
Geel Wit veel goede Loneelspelers
rondlopen bleek ook nu ureer. Het
publiek had geen enkele moeite de
bedoelde personen helder voor de
geesE te krijgen. De complimenten
aan de feestcommi.ssie en de vele
vrijwilllgers 0p deze avond zíjn
zeker op zíjn plaats. Tijdens de
jubileumtoernooien had Geel Wit
niet te klagen over belangstelling "Veel deelnerners en toeschouwers
genoten niet alleen van het spe1,
naar tevens van heL goede ueer.

Wij weten nu wat de afgelopen zes-
tig jaar ons heeft gebrachL, wat
de komende zestig jaar zal brengen
ís koffiedik kijken. Zou het er
mísschien zo uitzien: Geel Wit
gaat op in een grote sportclub
Ameland waar alle sporten öp heL
eil-and in verenigd zíjn, die ge-
zamenlijk een groot sportcomplex
bespelen en waarvan de bestuurders
mensen zijn die níet meer aan het
arbeidsproces deelnemen en nood-
gedwongen iets moeten bijverdienen

omdat de sociale zekerheÍd zoverís teruggeschroefd dat de echte
armoede grens is bereikt.
Vrilwilligers bestaan niet meetretijd is ÈensloLte ge1d. De oyer_heidsÍnspannj-ng (accomodatle easubsidie) wordt afgeschaft en desportclub rurordt a1s een commer-cieel bedrÍj f geleÍd door boven-
genoemde betaalde bestuurders.
De wedstrijden worden op door de
weekse dagen, vee1a1 bij kunst-
1icht, gespeeld. Door aischaffÍng
van de wÍnkelsluitingswet en het
contj"nue draaien van bedrijven Ís
voetbal in het weekend onmogelijk
geuorden. F.V.B. nieuws en Voetbal
Totaal zijn reeds lang afgeschaft
en vervangen door computer infor*
matie en beeld p1aat.

Ik denk dat het zo, n vaart niet
zal 1open. Toch zullen er de
komende zestig jaar grote veran*
deri"ngen Le zíen zíj n. En de
veranderÍngen zullen in veel ho-ger Ëempo gaan als de vorige zes-
Ëig jaar. Het is goed dat wij ons
dat realiseren en hier tijdig op
inspelen. Wij zj-tLen tenslotte
midden i.n het computer-Lijdperk,
ïdij hebben te maken rneL een terug-
tredende overheid en de t j.j d dat
bedrij ven continu draaien zíE er
aan Ee komen 

"

Ik hoop echter daL Geel Wit over
zesLig jaar nog steeds GeeL Wit is"
Een gezonde verenj.ging r{aarbJ"j het
plezlerig toeven is. Ik zaL her:
eindresultaat naar groÈe waar-
schijnlijkheid niet meer mee maken,
maar ik heb er a1le vertrouwen in"
Ïot slot wÍL ík, mede namens alle
best.uursleden , onze leden , vri j -rr'i11igers, sponsors, lezers van
dit blad en trouwe supporters eenplezierig Kerstfeest en een voor-
spoedig, sportÍef en gezond lgg5
Loewensen.

D " l{ooi-ker, voorzitter.

€5* &@ *&*



w*wxxr&%eÀwbffi&\Ne&M

Jubileumboek

U benE nog niet in het bezit van een ju-
bileumboek. Foei" Hoe durft U de vereni-
gíng met a1 die speciaal voor U gemaakte
exemplaren Le laten zitten. Maar vooral,
hoe waagt U het zich te kunnen veroor-
loven niet zo'n boek te kopen, terwijl
daarin zoveel bekenden voorkomen. Ja,
misschien U zelf wel. HeL boek, ge*
Liteld 060 *iaar foetbal om oasËr,
mag derhalve eigenlijk in geen enkele
boekenkast op Àmeland ontbreken. Yoor
de prijs hoeft U het niet te 1aten.
Het 120 pagJ-na's tellende boek kost
slechts 25 gulden.
Het boek is verkrljgbaar bij Koos
Molenaar, Fabriekspad 16 te Buren,
tel. 42740. Ook diegenen die in de
voorverkoop hebben besteld kunnen hun
exemplaar daar afhalen.

A J g elqene _ledenv e r gad er i n g

Het bestuur heeft besloten de voor
27 december 1994 geplande algernene
ledenvergadering te verplaatsen naar
3 februari 1995. De reden hiervoor is
van boekhoudkundige aard. Tot nu toe
wordt in de vergaderÍng van augustusf
september de begrotÍng goedgekeurd
van het boekjaar dat dan a1 enige
tijd loopt. Voortaan zaï de leden de

begroting worden Sepresenteerd in
februari,

Toegangshek

Het toegangshek aan de grote weg is
definitj-ef op s1ot. Alleen diegenen
die er uit hoofde van hun functie
moeten zijn mogen nog van deze toegang
gebruik maken"
A1le overige bezoekers van het sport-
terrein dienen gebruik Le maken van
het parkeerterrein aan het Vrije
Wilpad.
Zoals iedereen we1 weet is parkeren
op de Noordwal niet toegestaan.

Zaalvoqtbaltoernooí in Hollum

Zaterdag 22 ianuari wordt Ín de sport*
ha1 in Hollum het jaarlijkse zaaltoernooi
voor junioren en pupÍ11en van Ameland

en Schiermonnikoog gehouden. Deelnemende
verenigingen zijn Amelandia, De Monnik
en Geel Hit.
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Eair Play Prijs
TradÍtiegetrouw speelt Geel Idit een
ondergeschikte roi- Ín de strijd om de
Fair Play Prijs. In de stand van
district Noord zondagvoerbal nam Geel
Wit per 30 oktober de gedeelde 142-st.e
plaats in. fn totaal doen 262 e1ftallen
mee. Toch doet Geel Wit nog "aardig"
mee in de vierde klasse A, zoals uiL
ondersEaand staaEje bl-ijkt:
nr verenigÍng

28 St. AnnaparochÍe
49 Terscheliing

Rood Geel
1a2 Geel ldlt

GAVC

182 Blaur.rhuis
2C9 I'{KV '29
228 DTD

Dronrij p
233 Harlingen
250 Stiens
254 Irnsum

straf- wed*
punten sErijden

7

I
I

14
L4
tt
70
2A
20
24
29
33

Y
q

I
I
I
I
9
B

I
9
I
9

discoÈlteek (D

IL ïm'offill

Aaayerrg_ qompet.L_ties 1995/ 1 996

De zondagamaLeurs zul.,Len de aftrap
verrichten op 10 september 1995.
De eerste ronde van de dístricts-
bekercompetitie is op dinsdag
22 augustus"
Geel l.'lit speelL vooruiL op zaterdag
19 augustus.

Tenroonst.qlling 90 iaar FVB

Ter gelegenheÍd van heÈ 9O-jarig bestaan
van de FVB r^iordt tot en meL 9 j anuari
1995 in het Oranje Hote1 in Leeuwarden
een tentoanstelling gehouden.

OverwinniqB_goed voor drie PunLen

Met ingang van het volgende seizoen
za1 over de gehele wereld een over*
winning drie punten opleveren. Het
Executive Committee van de FIFA heeft
dat in a1, zi-jn wíjsheld bes11-st oP
27 oktober in New York. De FIFA was
zo tevreden met de ervaringen' opgedaan
op het werelfkampioenschap van afgelopen
zomer, daL de drie-puntenregeling tot
in de laagste klassen wordt doorgevoerd.
KNVB-bestuurslÍd Dick Langenbach,
portefeuillehouder reglementen, mochE
in het officieel orgaan van zijn wenk-
gever vertellen dat de wijziging wat
hem betreft niet nodig was, Ter argumen-
tatie haalt hij een onderzoek in
Voetbal International aan, waarin de
eindstand van de eredivisie van vorig
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jaar is vergeleken: een met de drÍe-
puntenregelrde ander volgens de huidige
Le11ing. Er veranderde helemaal niels
in de rangschikking.
Dat zal zo zijn. Toch denk ik dat er op
het veld we1 degelijk iets anders r+ordt.
Traíners zu11en hun teams níet meer zo
gauw met een verdedigend concept het
veld opsturen. Een remise betekent
Ímmers eigenlÍjk hel verlies van twee
punten. Een beslissend doelpunt. in de
slotfase maakL de scorende ploeg
ineens Lwee punten rijker.
Ja, ik zíe het wel zitten met de
níeuwe puntentelling, die in ieder
geval beter is dan het waarderen van
het. aanEal doelpunten met extra
punten. Dat is namelijk een fraude-
gevoelig sysËeem. Laten we voor het
gemak de vierde klasse A erbij nemen.
Terschelling staat onderaan en wat de
meesLe tegensLanders betreft mag dat
zo blijven. Dat zou volgend seizoen
een zeereisje schelen, a1s Amelanders
kennen we dat argument maar al Ee goed.
De rtnaaste co[currententt yan Ter-
schelling, laten we ze Blauwhuis en
Dronrijp noemen, zouden in hun onder-
linge confrontaties er een doelpunt-
rijk festijn van kunnen maken. Ook
zouden ze de nodige doelpunten cadeau
kunnen krijgen van andere tegen-
standers.
Ook ik heb even eea vergelijking ge-
maakL" Daarvoor heb ik de stand van de
vierde klasse A gehanteerd zoals die
elders ia dit clubblad staat afgedrukt 

"
Inderdaad veranderf aan de st,and
nauwelijks i-ets met het driepunten-
systeem. !{e1 zouden de onderlinge ver-
schillen groter worden. Rood Gee1,
nu drie punten los, zou dan vijf punten
voorstaan. Ook aan de onderkanÈ zou
een duidelijke afscheiding ontstaan.
Het verschil tussen DTD en Dronrijp
zou dan niet triee maar vier punten be-
dragen. Dronrijp en Blauwhuis zouden
er op hun beurt iets comfortabeler
voorstaan ten opzichte van Terschelli-ng,
dat met heU driepuntensysteem vorig
jaar a1 zou zijn gedegradeerd"

Koos M0lenaar
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De Taatste dagen van het jaar
teTlen ook voot de voetbaTTer
immer weeï zwaar. ilet naderen
van de o zo gehate en gevreesde
winterstop doet menig geelwit
shirtje ri77en zonder koude
douche.Het is net als met de
najaarsstormen en de februari*
tarnado, je weet dat ze komen,
maar nooit wanneer en hoe hef-
tig. Maar eenmaaf in december
sta je voor de -l,aatste maal oP
het veld.
vaor de jongens van het derde
en het vierde was dat dus hrs,
vorige week het geva7. De als
Taatste geplande wedstrYd, aÍ-
gelopen weekend, werd bY de ene
afqelast en bY de ander helde
de tegenstander oP het Taatste
mament af. Je kunt gerust van
een dubbele kater sPreken. Zeer
zeker wat onze stersPeTer uit
Bosnië betreft. Die kon n7, na
de nodige consternatieu nog net
meedoen met de SunterkTezen en
Herbstmeistet 6fi3. Alvorens
weer af te reizen voor zyn tes-
terende weken daar. Dat Taatste
pteziertje wetd hem dus niet
gegund" En ons dus ook niet!-aaiena heb ik myn voetbaTtas in
een hoek geslingerd, nu rest
a77een nog het atwachten.
En dat afwachten hè, dat wach-
ten op de volgende wedsttYd,
dat afwachten dat knaagt! Dat
kniert en knetPt, van binnen in
je botten. Zeer onPtettige ge'
waarwording.Je weet niet wan-
neer je weer a-I.s een iong veu-
Tentje door de wei kunt huPPe-
7en en draven, ie weet njet
wanneer Koning Winter de WB'
boer in staat steTt de staTdeur
te openen . Maar ]<om oP, niet te
somber misschien krYgen we he-
lemaaL geen winter en ToPen we
in januari aTweer te hYgen en
te putten. En maar zeuren dat
we weer niet kunnen schaatsen.

Afyn, het derde elftal heeÍt
zyn koppositie tot nu tae sreten

te behoud.en " Dit ondanks het
treede rerlrespunt uit by Fri-
sia"ValEens ny hebben uty nog
nooit zoveel punten gehaald in
de eerste competitiehelft" Jvíee-
stal komen wy pas na oud en
njeuw echt ap qang om vervoT-
gens het, kampioenschap op een
haartje na te mjssen. fheore-
tisch moet dat nu dus anders
gaan maar ik kan echt nog niets
beToven daar anze Raaste con-
current, St.Ànna 2rook niet
geneigd is punten te Taten Liq*
gen. Fel. zogenaamd weer lekker
spannend, fiaar geen geouwehoer,
ik sri]- ook wel weer eei?s gewoan
rustàg kampioen worden.

Geen bespiegelingen voar de
rest van de competitie dus " Wy
richten het vízier eerst op het
traditionele Kerstvoetbaltoer-
nooi. En hopen dat het weer
vele spectacu-laire en memorabe'
7e hoogtepunten op rnag Teveren "

En dan na heË qeknaT, gebral en
geTal van de jaar,tisselinq is
het tyd voor een ledenvergade-
ring, Dan kunnen er eerst weer
de nodige spyÀers met koppen
geslagen, cg koppen gesneld
worden.Dan gebeurt, er jn íeder
geval weer wat en rnag er ook
weer voorzichtjes aan de eondÍ-
tie gewerkt worden " En i:eeJ.
fyntjes er? hee-L subtie-l leven
ltre zo toe naar alsÍeer een j aar
vol gigantische voetbalmomen-
Ëen.
Tot volgend jaar,

Henk Roemers.
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HeÈ schijnt dat er bii Geel Wit
heel waL leden zíjn die mij, de

Kerstman, wonder wat verwachten
Ik vraag me Eoch echt af waarop
die verwachtingen berusten'

Nog nier zQ heel lang geleden werd
ik-hj.er op Ameland beschouuid aIs
een soort gedegenereerde Sinter*
klaas, in Plaats van getooid met
rnij tei en Labbaard , Potsierlij k

uitgedost in Puntmuts en een
oubóttig model kniebroek, een
soort uít zijn krachten gegroeide
tuinkabouter. Al1er ogen waren
;;;i;h., a1-1er hoop 1ras sevesti sd
Ip SÍnterklaas, de Kindervriend'
d; Goedheiligman, de Wonderdoener
[iarten kloPten vo1 verwachting '
schoenen oLf paardevoer rnrerden bij
de schoorsLeen gezeL, stoomboten
Yoeren af en aan ' Politiecordons
moesten de enthousíaste menigte
in hedi+ang houden en hoempaorkes-
ten bliezàn zj-ch uit de naden'
Naar de Kerstman taalde geen mens '
DÍe figureerde hooguit oP kerst-
kaarten of een doodenkele maal
als Hansurorst in een kinderoPe-
reLte ' Ik mocht ook Pas oPdraven
a1s SÍnterklaas a1le leuke cadeaus
a1 voor mijn neus had weggekocht'
io is popul-air worden naLuurlijk
geen tounst' A1s iedereen zích een

iolberoerte had gegeten aan specu-
1aas, de taaitaai en de PePernoten
dan mocht ik de gaatjes komen

vul1en met mijn stomme kerstkrans-
ies. Geen schijn 1ltn I3": natuur*
iijk" Eeuwenlaàg ben ik ia de ogeil
,*i. de doorsnee Amelander een

scherusfi-guur Seweest, e9n in de

grond van d e zaak overbodige mee-

loper ' een eeuwige bankzitter ' offi

in- voeEbaltermen te sPreken '

!{at heb ik me geBrgerd aan de

Popie JoPie - iiguut van een Sin-
teiklaas die zici de meest banale
stunÈs kon PermitLeren ' van rqie

de meest onwaarschijnlijke zweÈs*

verLtlen a1s zoete koek werden
geslikt: te Paard over de duU"l^*-
ii3Attt, huizen binnenkomen en ver-
laien via nauwe schoorstenen '
niets was te dol '
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En dan die ZwarLe PieEen! Hoe be-
denken ze heL? 0m Sinterklaas nog
heiliger te laten lijken, krijgt
hij gezelschap van een sLel namaak-
duÍve1s die in krom Nederlands
a11erlei stommi.teiten uitkramen.
Hoe is het mogelijk dat iemand
zich eeuwenlang aan de top kan
handhaven mel een stuk of wat goed-
kope trucs, die de eerste de beste
kermisartiest hem kan verbeLeren,

DaL de Sint het op Ameland z.o lang
heeft volgehouden, mag helemaal
een wonder heten want uitgerekend
op zíjn kerkelijke feestdag gaan
de Amelander mannen in de onwaar-
schíjnlijkste vermommingen lang-
durig en uiLputÈend uit hun dak,
verwend en bewonderd door de
vrouwen die a1 evenzeer a1le rem-
men losgooien. Je zou dan ver-
wachten dat zot Ít verwoestend feest
a1le aandacht en energÍe opslokt,
maar nee hoor! Nog ínaar half be*
komen van a1le uitspatÈingen slaat
men massaal aan het rijmen en
dichten en pakjesavond wordL ge -
vierd in een sfeer dÍe met Sunne-
klaas spelen niks meer te maken
heeft.

Ja en dan kom ik a1s Kerstman na-
tuurlij k a1s mosterd na de maal-t j. j d.
Tenminste , za was het. De laatste
jaren raakt die stomme Sinterklaas
wat uit de gratie" De mensen ratr<en
uitgekeken op zijn hokus pokus.
SÍnds de bemÍnde gelovigen er ach-
ter zijn gekomen dat de pastoor
ook Baar een mens is, is het res-
pect voor de bisschop van Myra met
sprongen gedaald " Zelfs de kinderen
rremen hem ni-et meer serieus en
steeds meer neringdoenden vinden
het niet meer de moeiEe waard om
Sinten en Pielen als parade paard-
jes van hun reclame campagnes t,e
gebruiken. Eindelijk gerechtigheid!

Maar laËen de mensen nou alsje-
blieft niet denken dat Ík al"s Kerst*
man die sLomme ro1 van Sinterklaas
ga overnemen. ïk pieker etr niet
over om een hele spionagedíenst op
Lours te zetten om onschuldige kín-
deren bestraffend Le kunnen toe-
spreken, offi dat kostelijke snoep-
goed over de sLraat en in al1e
hoeken te smij ten of om me Ín de
onmogelijkste bochten te wringen

€€{a &s*Ë
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om toch maar vooral ongezien de
cadeautjes bÍj de schoorsLeen te
kunnen deponeren. Ze kunnen de
kerstbomen i.n. Ik bekijk het eerst
maar eens op mijn gemak en Íeder
wacht maar rusÈÍg af of er een
cadeautje af kan. Eén ding staat
a1s een paal boven water: de
Kerstman scoort en SinLerklaas
sËaat buitenspel.

de Kerstbink

STRAFÏ'EN "verzakers" Nesserkermis

Naar aanleiding van de oproep die
wij (de feestcommissle) gredaan heb-
ben in een vorige GW-krant, kunnen
wÍj het volgende meedelen"

Wij zíjn zovrat bedolven onder de
vele voorstellen voor straffen van
"de verzakers" bij de Nesserkermis.
De ingestuurde reacties iÍepen uiteen
van prettig (grestoordl tot cynisch
en zelfs mesochistisch"
SomrnÍge voorstellen waren zelts zo
erg,/streng dat bij ons de lranen in
de ogen sprongien (van mede]íjden)
tijdens het lezen van de voorstellen,
terwiji wij toch heel vrat gewend zijn
gua cynisme en sarca§me.
Wij zijn dan ook van meninqr dat de
voorgestelde straffen niet vootr
pubiicatie in aanmerking komen.

Wij hebben besloten om alle "verza-
kers" een extra kantinedienst te
§treven. Een en ander zel aan de kan-
tínecornmíssie doorg'egeven worden,
wafirna een ied.er t.z,t. zÍjn,/haar
straf kan uit stèan.

De feestcornrnissie.

KERSTZAALVOETBAI,TOERNOOÏ 1994.

Nog een aantal dagen en dan barst het
kerstzaalvoetbaltoernooi voor a1le le-
den van de voetbalvereniging Geel l{it
raeer 1os. De senioren spelen zoals ge-
bruikelijk het toernooi op tweede kersL-
dag samen met de dames en de meisjes-
pupi11en. De junioren en de pupillen
spelen op dinsdag 27 december ( derde
kerstdag ) De F- pupillen speelden hun
wedstrljden voorheen op tweede kerstdag
maar door het overvolle programma ziin
die verschoven naar dinsdag 27 decernber.
De wedstrljden op beide dagen beginnen
smorgens om 9.00 uur,zie wedstrljdschema.
Mocht er om één of andere reden bij de
teams een spelerstekort ontstaan dan
houd de organisatie het recht voorbehou-
den om spelers over te hevelen naar een
ander team. Om ook dit jaar weer

uit de kosten le komen is de inleg
voor de senioren f 7.50 per speler.

Namens de organisatie
wens ik alle sPelers,
scheidsrechters en be-
geleiders een sPortief
en gezellig toernooi
toe.

Jan van 0s

INj)I1I,ING DÀMES - MÍIISJIiS TRAMS

Kl'lRS'l lï)l'lRN0{)J 2{r l)i',(llilil}liR 1994 "

I

l

I

l

'i'eam 1.

r\nneke Ki ewi et
Mar.ja Brouwer
'I'resa v/d Mey
.loianrla Ki ewiet
Gitta Orrd
1-ouise l'Íetz
Sandra Brouwer

j'eam -J.

Team 2.

I'l-1s Brouwer
Miriam Brouwer
Linda de Kruyk
Marieke Kiewiet
Patricia Kooiker
Esther Ourl
.Jaqueline Brouwer

Ie.ary ll..

Chantal Brouwer Annet FeensLra
Marjol i in Tllhen fngrid Kiewi.eL
Karin rle Jong Anja Brouwer
I l.qr: l(oo ikc'r lvlerrti ek Krio i ker
Dianer Brouwer Marieke Bal.
Laura Oud Plarion Oud
Jelrnifer Kiewiet [,aura Boelens

*&** A4* 6ffi*



Ír:cÍelinq seniorent€am§
26 december 19?4

Lealn i
Rene de Jong
Johan Bekius
hJeseel Srcuuler
Riehard Koei.ker
PeCnc Kccrken
Rcbert Mr:sterrrlan

*o-rm ï

Far-lli Kien:.e't
Rob Kooiker
Jan D Na6tegaal
Andre Kcoiker
Jetse hlaqtegaal
i'lichei KÍeatied

r--- q
L*drlr ,

Hertin Oud
Rict"r*rd de Jonq
Ntels Oud
j*cp de Jong
Petev' Erou',ter' (S)

Dirk Kaarker

tearn 7
Edwar-d de Jong
Patníck Kie,,,,ied
l"licheÏ Kooiker
Fi-ans Klea*er'
Dirk Kienstra

team 2
PeLer Oud
Maurlse KÍerruied
Jan Brauwer
tdiliem Molenaar
l-.ion? Qnemenq

Ëerard Teuben

tearn 4
Joop Ernid
Dennis t/"srna
i',iiIfr, Bei jaar-d
Walter Kieriuied
Sip Boelens
Timo Bei-raard

team 6
The* de Haan
GerarcÍ llef;z
Stefan Klenstra
RÍchard §inid
Chnist:aan de Jong
Theo Vel"L.inan

'Leam I
Ar"no i'loll
Jan D ilud
5:.eg{r" KosÍker
Piet Kcciker
Berníe Beijaarri
Antan Kíewieri

CEINffiS - I§'!ÏSCE RE§TAUNÀNT

*§A§§§*
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renst:="at

G*§
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de beste score

# FSTO'S in I U[JR, *
vergrotingea ílw 20 x 30 cm.

# PÀ§FSTS'S direkt klaar *
s §PSR§- en.STUB§CI repoÍtages +

vorrekijkers, cafiter&'s, fiíms, batterijen, albums en

S§ §§AAN - MfuMC§R.SN§C§

§ffiN
Ë effi §ffimffi$§-w§ /u\? dH\%d-#ssd

tr§§" #.É?p e@d.d§f€#§§«e§$sfl€ §

** SrseLSe r{ &dvX A
Senioren §emoreo
poule À poule B

9 . C0 l-z 10..1"0 5-6
9. t 0 3-4 10.20 7-8
9.2A 3-3 l0. lC.

9. 30 i*4 10 .40 s'B
9.40 3-1 10.5C 7-a
9, 50 2-4 11.00 ó-8

S'&§ffi V§EN§'§RÀ NHS
Burg" Botrrneyweg 1 tel. (4)2770

ëë#§'tre §d trtr§#ë§

NoordenwegfS, 9163 EXR tr§w, ÉdS3X6S
\r'\#

voor reagaderÀog q famissd*s€

Dares/
l,leis jes
fi.2A L-2
i1.J! i-t
11 dO ?-1

li.50 L-+
12.00 3-1
i2.ia 2-4

pule B

13.40 6-5
13. S0 8*7
14 . 00 r'*6

i4. t0 3-5
14.20 5-7

- 14.30 E-ó

Seai-oreir
poule À
1? ln .-l

i2. 10 4-3
iZ.rs) 3-z
13. 00 4-t
12 l,l 1-?

13.:0 4-?

Dares/
16rs jes
14. 50 2-1
15.00 4-3
15. r.0 3-2
15.20 4-1
15.30 L-3
15.40 +-7 ff4u*$evs

Verliezers- l,S.onaars-
ronde Sea:ioren rollde SenioreD
i6 , 00 A3-84 17. 10 À1-82
i6. l0 À4-83 17 .20 è,-tsl
16.20 B4-À4 17.30 B?-M
16, 30 A3-83 17.40 A1-81
16 . ;0 A4-A3 17. b0 A2-À_r

16, 50 84-83 18. C0 82-81

*kaq *

ffic "' Ostql - q2e4/
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INDELING F PUPILLEN, 27 DECEi'tsER 1994.

Aiex

Patrick Brouwer
Dirk Molenaar
Gerard Roemers
Frank Kiewiet
Selina Brouwer

Henk Ro-emers

De\7

m"t 
'4olenaarJ.P" ter Schure

Sander Kieruied
Fiarij n Oud

§S:qrge Mqleqear.

i-leerenveen

Cartra Kooiker
Koen Eelting
Remco r,,/d Heide
Roder j-ck v /d G "

ïen v/d Heide"-!riL*-;+

Fevenoord

Patríck Hemme

Peter Roemers
René KÍewiet
Dennis Kiewiet
Robin Oud

Leo Oud

Vitesse

Karen BeYaard
Koen v. Delft
Lennard Brouwer
SÍard Bonthuis

Meinte Bonthuis

Roda J 'C.

Gerben Molenaar
Alexander Kiewiet
Martinus SPoelstra
Patrick Oud.

Psler ilegae!.

DE RVS ADVISEUR D,FNKTAAN Al-tES

@*'6

§ffi-
Als het om ver:eketen, hypotheken en Íinoncicringen goot

T.Töben
W.WesselPad I tel "429A9

bRANKE N HANDËL

Eatlurneeui€G 6 NËs YeLií*q3-64

SPEELSC}IEJ'IA F- PLIP]LLEN D]NSDAG 27 DET

De F- pupillen zijn verde:1! L' 6 tean:

te weten Ajax,fuyenoota:P'l'V " 'Roda J(

Via"r=. en }leerenveen" De jongste sprl

i".-rlta"n in <1e teams Aiax en Feyenot

;;"";;i"t een keer thuis en een wedsl

uit. De overige spelers ziln- verdeeld

vier teams *n upnien een halve compet

rie "

UITSLAG
TiJD

11"30
11"38
1.1"46
'I I r^/,

i2 "O2
12.i0
i2"18
72.26

\,{EDSTRlJD

P.s"v. - Vitesse
I{eerenveen - Roda JC

AJAX _ FEYENOORD

Vitesse - lleerenveen
P.s.v. - Roda JC

FEYUNOORD _ AJAX

Heerenveen - P"s"v"
Vitesse - Roda JC

L2.45 Pri isuie reÍkit'g" .1n-d:
zaal [net, ereronde van het ]on{
talent"

van lÍèeckerenstraat 12 '
tel;42425,

bo*ltng

armíbe nnëntsparÍr
NËó-Àe,r , vgRDEksRÉ{§ ret-*2378

Strandweg 42
9164 KA BIJEEN

6e

*16*



ii\iDlii-iNri JUNIORFTN B + {:.27 DF,C" -94"

INDELING PIIPILI,EN D + E, 27 DI::C.'94.
1'eem 1 .

Marti-jn Íloelens
f'eLer Boelens
Denn ís Rulró
Lex Kieuieri
Pa.squinel Kolk
l'iruI v/tl ïdaJ.

Rrchard Veltman

-Iseq,-L"

Edlui n Brour,re:r
Sip de Jong
Wessel Edes
Cerard Kieurj et
iYauri ce Pij pers
Iierman L. Schtrre
Colin Yt.sma

1'eam 2 
"

'faryarii Boelens
Stefan Edes
Siprían de .Iong
Ant.on Klcw:ir:i-
li<ld i e Poog
S;rnrlr-.r'l4r:l.z
Jaap ldouters

J'garn 4.

Theo llrorrwer
1'heocioor cie .Jong
Robert fiíenstra
Jaap Kor:iker
Marri ik rle l,lincl
[] r:r,,,i. n 0ud
li cní', K i.ervi erl

I.'rank lteyaard
Jos Bcyaard
.Jacco Rrotiwer
Rernard Bakker
St-efan de Knryk
John Ouri

'-['r:am 3,

Arnol d Brouwer
idil I íam Beyaarrl
Lars RroLnver
Chas v/d lleuvel
ïÍr:i n I'losterilan
li.jor.s Kicwict

I'ei:m 5,

Iryil liam tle .Jolrg
ll i r:k de ,Iong
Sy brand de .,iong
i\lark Ki er.,,i t t
Ri ck llJhcn
AnrlrÉ f'i eman

li'oll 7-"

.Jaii Ki eroriet-
i'iel.er Mo.sLerman
írrank rlc Kr rrylc
Mart ln I'letz
iidwin't'Jemer
iiri l< ter Schrrre

Team2.

Dely Boelens
Èíarti.j n Beyaard
Jan Iingel-s
1^/i1rik I3eyaard
lieru Metz
Gert Jan Spoelstra

IeaL4.

Daniö1 Brouwer
Mark Flanj e
Toby v/d Gee.st

'leroen Ki ewi et
ldol I'or rlo Roe
I)ouwe v/d I'ley

'I'eam (r,.

Leo Ki.ervi ed
]'rem Rrouruer
IIarm (r:oi ker
Casper Krui zinga
Dirk Tieman
.iosé Ki ewiet

l'e-g*. Q-.

P.íet-er Kooi.ker
Allard 0rr11

Marrr'íls I{etz
l']au1 Metz
Cert jan Poog
George Wildervank

.---

SPEELSCHEMA B/C JUNIOREN DINSDAG 27 DEC"-:__- -_
De B/C jr,rnloren zijn verdeelcl in 4 teams,en spelen een volledige competitie,

TIJD

9.00
9"10
9.20
9.30
9 "40o<n

10.00
10.10
10"20
10"30
10"40
10.50

WEDSTR]JD

1-
-l-
)
1-
3-
.)

4-
3-
4-
1-
4-

?_

4
3
4
1

4
1

3
)
1

3
2

11.15 p: Í jsu.itreileÍnqg
,..- * lóae. t
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,t VAN FffiECKE
* galerie * brasserie,

JOSEF

Vrijdagavond een uur of half
acht, ik ben even op de
f iet.s gestapt om een eind j e
rond.
Als ik de Noordwal opdraai
hoor ik in de verte a1 wat
geschreeuw. Logisch eigen-
lijk want Geel Wit moet na-
tuurlijk trainen.
ïk besluit er even een kijk-
je te nemen. Zo gezegd, zo
gedaan. Met de kont op de
stang van de fiets kijk ik
staande op het terrein van
High Chapparel naar de in-
spanningen van onee jongens.
Het gaat er aardig toe. Ze
doen redelijk hun best,
hoewel er weI enkele snui-
ters een beetje met de pet
naar gooien, maar aI met a1
heerst er een sf eer van l,íe
moeten d,r wat aan doen.

Plotseling duikt er een fi-
guur uit het duister op en
tikt mij op de schouder. Zo
sta je hier de zaak te be-
spioneren ?
fk kijk om en ja hoor daar
is ie weer Josef.
Nou nee, probeer ik nog te
zeEgen maar Josef neemt het
woord over om het vervolgens
ook niet meer af te staan.
AIs je dat zo ziet, dan denk
je toch, deze mannen kunnen
niet verliezen merkt hij op.
Er zí3n toch nog wel een
paar bij die er op een be-
hoorlijke, zeg maar rustig
op een onbehoorlijke manier
de kantjes af lopen bromt
hij.
Op trainen gaat
we1 aardig maar
zondag als het
komt. Ja dan is
meestal wel even
niet dan?

het altijd
hoe z:-t dat
er op aan
het vèrhaal
wel anders,

AIs ik het e'erste of het
tweede van Geel Wit zondags
zie voetballen en ik verge-
lijk dat met enkele jaren
terug dan bekruipt mij toch

nÍ ouwbouw-.onde rleoud.*ve rbouw
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altijd het gevoel dat er
iets met Geel Wit aan de
hand is" Ik bedoel dat er
een verschil is tussen nu en
toen en helaas moet ik: con-
stateren dat het spel etr
nj-et beter op is geworden,
ei-genli jk slechter ondanks
de licentie.
En als ik dan kijk wat er de
laatste jaren aIlemaal tot
stand is gekomen, nou dan
vliegen mij de vraaEtekens
wel eens om de oren.
De gehele accomodatie, het
materiaal, een geschoolde
trainer, €F is geen nee te
koop.
Maar met talent zijn we er
niet op vooruit geEaan. Jam-
mer, jammer.
En er staan volgens mij veel
te veel Eoede voetballers
buiten het veld, die commen-
taar te geven op hun mis-
schien iets mindere colle*
ga's die dan nog weL spelen.
Dat is niet goed.

Doen die jongens aan een an*
dere sport ? ïn de zaal ze-
ker, dat is warmer. Maar
goed dat daar in de kantine
geen bier is, want dan kon
je GeeI Wit helemaal wel
vergeten.

Verrek moet je eens zien, is
dat l{il-1em Kooiker niet die
training geeft ?
ïk meende dat Siderius een
mannetje van de wal had die
hem zou vervangen
of is die misschien ziek?
Dus dan zijn we weer bij af.

Die met dat korte haar en
die vreemde korte broek
die gaat er ook hand in en
dat op de traininE. Is dat
nu nodig, of doet ie dat om
te zorgen dat hij zondag een
basisplaats heeft.
Zo van, vandaag de concur-
rent uit schakelen en zondag
een basisplaats.
Conditioneel z:-L het meestal
wel goed bij onze club denk
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je ook niet ?
Dat is trouwens maar een
geluk ook want daardoor pak-
ken ze meestal de tegenstan-
der "
Wat me ook wef cpvait is dat
er knapen in staan die van
hun zelf denken dat ze hart-
stikke goed zijn. Een beetSe
ei-gendunk is wel eens goed.

Fiaar al-s die eigendunk te
ver gaat, nou dan beEint het
rvel te stinken en dat is
na+uuurlijk net het teEen-
ove::gestelde 

"

De term rrstraattalentir is
inmiddels ook we1 achter-
haald.Waar zLe je vandaag de
dag nog jonEens op straat
een balletje trappen.
Zie jij ze noE wel, nou dan
zie je meer dan ik,
Àls ze trappen, dan trappen
ze ergens anders tegenaan,
dan tegen een bal en dat
komt l-ret voetba 1 niet ten
goeCe dat kun je rustig van
mij aannemen.

Kijk die met die rooie kop
nou eens weer het lijkt we1
een stekpaaltje za stijf en
stram.
Die trainingkleren ook man
je wordt er toch ziek van.
AIs je dat zootje zLet rond-
stappen Iijkt het wel een
lappenmand "

Souplesse is ook ver te zoe*
ken dat zíe je zo wel.
Ja als je je al slecht bewe*
gen kunt, dan wordt fatsoen-
lijk aannemen van de ba1
natuurlijk ook een hele
toer "

Wat denk je zullen ze nog
een klein partijtje spelen ?
Denk je van wel, nou dan
blijf ik nog even, want daar
kan ik nou echt van genieten
ik zoLt haast zeqgen dat vind
ik nog mooier dan een compe-
titiewedstrijd 

"
Dan doen ze vaak zulke mooie

e1 c@ av *



dingen met de 
^ .bal, dat jedenkt hoe krijgen 

"* 
- fr"tvoor elkaar.

Door er op +_e trainen ?Ja je zult wel gelijk heb_ben. Het kan mij frl..r*r,=
-ook geen donder strref 

"n, ikhou van 
".I aardig --i'rui_

ningspartij t3 e "

Zíe je wel dat bedoel iknou, zarn vloeiende ééntwee, dat is pas voetbal.ivloet je die lange nou eenszien- die p.s*""rÉ zijn cof_leqa,s alsof ze er niótstaan" prachtig. Dat moet ieovermorgen ook eens doen,want. dat is mooi om te zien.Goed voor het publiek, wantdat is de laat§te tijd tochal zo aI zo negatief.

I:: jong, dat wordt zondagwlnnenr neem dat maar vanmij aan.
Moet je kijken wat een goa1"

Josef hromt nog wat enslaakt nog enkele verruktekreten, zucht een keer en
7egt, ik heb het we1 gezien,ik ga naar Maria
Hij springt op zijn fiets enverdwijnt schielijk in hetduister.
je.
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