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HET DERDE ECHT KAMPIOEN

Het werd al heel lang verwacht, al
vaaaf de eerste competitie-dag eigen-
tijk, en het is er nu eindelijk van geko-
men- lk zal de geachte lezer niet lan-
ger in spaaning houden, het derde
elftal van onze vereniging is ongesla-
gen kampioen geworden. Slechts drie
maal werd er een gelijkspel toege-
staan, steeds weer gingen we voor de
volle mep. En dat op de laatste dag,
met fantasie-opstelling, verloren werd
van Drachten is inderdaad belachelijk
maar ook alleer maar voor de stati-
stiek.

Iu het vorige nummer kon ik nog net
berichten dat we onze directe concur-
rent St. Ànna in eigeo huis hadden
verslagen. Die kelderde dan ook op de
ranglijst etr prompt komen dan nieuwe
concurïenten boven drijven. Het was

dus beslist geen gelopen race. Elke
misstap kon fataal zijn want Frisia
deelde ook geen kadaotjes uit. Stadge-
noot Cambuur/Leeuwarden kwam op
het eiland met het halve tweede elftal
en stuurde ons met 0-2 de rust in-
Maar geen paniek want Rudolf ( de-
bus-is-er! ) Teubeo had nog niet ge-

scoord en dus stonden we eigealijk nog
steeds gelijk. Alleen wisten die Lu-
warrr-derrrs dat nog aiet. Een kwartier
na rust stonden we alweer met 3-2
voor. Dankzij ouze Douwe, in nauwe

samerwerking met scheidsrechter de

heer J. van Os, kregen ze via een

penalty toch nog een puntje mee Íaar
huis. Onterecht want dergelijke com-
petitie-vervalsing dient afgestraft te
worden met een smadelijke nededaag-

Daarna uit naar DTD. Yriendelijke
joagens maar deze competitie geen
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partrj voor otrs- Helaas hadden rve

buiten de scheids gerekend. Die brave
man deed èr werkelijk alles aan om
DTD aan de punten te helpen. Geluk-
kig hield Francisco het hoofd koel en

soleerde na 20 min naar de dikverdien-
de 0-1. De Rat kopte cok weer eens
mis en dus raak en wat de man in het
zwart ook probeerde, DTD kwam niet
verder dan tot 25 meter voor ons doel.
Met deze 0*2 werden we officieus
kampioen maar we namen eÍ geen

biertje meer om watrt het was nu zaak
de concentratie vast te houden.
Dan uit naar Cambuurllreuwarden, de
hele selectie mee, Nico nam geen

enkel risico- Alleen witte Pie§e bleef
achter, voor ons een groot gemis- De
spanning liep immers een ieder de
ogen uit en wat je dan nodig hebt is
een grapje vanje ontspannen, zo ge-
routineerde aanvoerder. Dat zat er dus

helaas niet in- Bovendien werd de reis
plus wedstrijd vastgelegd op video en
daar word je ook niet echt relaxed van-
Elke boer of scheet kan dan zo de ether
in, voor je het weet zijn al je misdra-
gingen vooÍ eeuwig vastgelegd voor
het nageslacht- Dat werd de hele boot-
reis dus grimlachen en billen-knijpen.
Eenmaal, via Birdaard, in Leeuwarden
was i*dereen dan ook geestelijk ge-

sloopt. Het geheel sjokte met de kop-
pies naar henedea naar het veld. Ik als
chauffeur moest de bus nog afsluiten-
Vraagt opeeos zo'n lief straatspelend
kindje aan mij : "Meneer, meneer, zijn
dat allemaal mongooltjes?" Dan weet
de geachte lezer wel hoe het met ons
gesteld was!
Op het veld scopten die Luwarrderrs
ons gelijk qrgsl wakker want dit keer
hadden ze eeÍt elftal dat niet kon voet-
ballen maar wel kon je*weet-
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wel. Een kolfie traar onze hand want
wij kunnen namelijk allebei. È,íet 6-2
werden de boys afgedroogd en de

champagne kurken vlogen over het

veld- Dit beheersten wij duidelijk
beter dan die lneuzen van Ajax trou-
wens- Maar dat is wel met meer dingen
zo maaÍ daar ga ik nu niet op in. Het
feest kon beginnen maiu uiet daar in
de kantine want na twee rondjes was

het first al leeg en niemand had de

sleutel yatr een volle! Lekker strak
georganiseerd daar, maar geea actie-
Dan maar weer gauË via Birdaard naar

de,boot ; Ziíte ea Ztipe, beslist niet
origineel maar wel lekker!
Van de boot, allemaal een bos bloemen
tramens de club, en hup op de trekker-
Joelen en zingen, gelal en gebral,
Toer-de-Nes en Toer-de-Buren, tien
bossen bloemen voor Willie maar
Pietje kon nog niet mee. Op naar het

strand : zoa, zee, patat, fricandellen,
kroketten en bier. Het succes steeg mij
naar het hoofd en ik moest even afkoe-
len in het zilte nat, de rest was nog

fris.
Dan in marstempo op naÍu de kantine,
een barre tocht onder leiding yan ser-
geant vd Mey, de Framtax wordt bij
deze nog bedaskt. In de kantine is er (
hoe-is-het-mogelijk ) bier plus de

video vaa de kampioeuswedstrijd. Een

hele envaring om jezelf dan eindelijk
eens in studio-sport te ziea maar die
band moet vernietigd worden. Johan

Kiewiet verdwijnt met kleuren-tv en de

pas in gezamelde pot en we zien hem

niet weer terug. Dan is er tijd voor
oatspanning ea kan er dus weer ge-

voetbald srorden- Het zijn voomame-
lijk slow-motion beelden die Mart
Smeets vergeten heeft uit te zenden.
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Dan verschijnt eindelijk Pietje- Hij
heeft de bloemen \reer van rilillie
afgepakt, terecht, en ís ontsnapt- Met

hem en via de Framtax ( gelukkig )

maken wij onze opwachting bij Greet

en Heleen in de gewoonste zaak- De

beurzen gaan weer oP de koP, en dan

is er tijd voor bier voordat het diner

opgediend wordt. En hoewel wij rusti

aan de bar zitten, rekenen de andere

klanten snel af en hebben wij de zaak

onder controle . Ze moeten zeker de

boot nog halen. De gemoederen rakel

verhit, dit moet geblust worden, een

mooi moment voor de nabesPreking-

Richard Smit wil naar de chinees mai

moet blijveu, Luc van ïichelen wil
naar het vierde en krijgt applaus! Nic

snuift en proest en bedankt ons voor

het geweldige seizoen, toch wel wat

emoties dacht ik, of was het de PePer

van Rudolf. Daarna vallen we nog

eenmaal gezamenlijk aan eo wel oP d

biefstukken, schnitzels en kippen die

in grote getale zijn aangerutÍ- Pietje

lacht en drinkt \rant hij heeft a[- - en

nog niet.. -.., wie zijn bord leeg heef

neemt zijn stoel en bestek en schuift

aan bij een ander. Dan rpeer een bier
etr gezang-

Tot zover deze imPressie van de kam

pioenszondag van het roemruchte

derde- Uw correspondent moest toen

helaas naar huis, oP zoek naaÍ een

bank, om even bij te komen- Heel,

heel tevreden heb ik mij uit gestrekt

HET WAS EEN TOP-DAG!!!!!!!!!!
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BESTUURLÏJK

TRAÏNER

Gerard Metz wordt miv het nieuwe
seizoen de hoofdtrainer van Geel
Wit. Hij volgt Ytzen Siderius oP,
die twee seízoenen GI/í L onder zijn
hoede heeft gehad.
Nieuw voor Geel lfiÈ Ís de aan-
steliing van een jeugrdcoordinator'
Nadat de jeugrdlerders- en trainers
hun enthousiasme hadden gretoond
een dergelijk initiatief is de
vereniging öp zaek gegaan naar een
geschikte kandidaat. Díe is gevonden
in de persoon van BernY Beijaard.
Hij zal nauw contact onderhouden
met de jeugdtrainers, maakt traÍ-
ningschema's en za1 uelf teams van
oefenstof voorzÍen.

TRAINING IN LEEUIIÍAEDHN

Feter Borst gaat de training Ín
Leeuwarden verzorgren. De kosten
voor trainer en veldhuur worden
gedeeld met sc Terschelling, van
weike vereniging eveneens een aan*
tai spelers de trainingi in Leeur+ar*
den zal meemal<en.

TRAININGSVELD

Med.e naar aanleid'ing van de brref
van Geel wit aan het colleqre van
B en w' waarin melding qremaakt
sías van de zeer slechte staat van
het trainingsveid, heeft de qre-
meente een veldencommissie in het
leven eteroepen.
Deze commissie moet onderzoeken
hoe de problemen van Geel Wit en
ATC kunnen worden oPgelosí. Zo-
ais bekend wordt voor de tennis-
club een andere lokatie gezocht
en de gemeente meent die te hebben
gevonden in de nabijheid van de
accommodatie van Geel Wit.
B en W hebben toegezegd te zullen
proberen de renovatie van het
trainingsveld in de beqroting van
L996 op te nemen. Tot díe tíjd
acht het GW bestuur het weinigt

de beste score

* F()T0'S in I UIJR *
vergrotingen tlm?;0 x 30 cm'

* PÀ§FOTO'§ direkt klaar *
* SPORT- en STtlDtO reportages *

verrekijkers, cemera'§, films' batteriien, albums en lijsten

FOTO \IEENSTRA NES 
I

Burg. Bolmeyweg 1 tel. (4)2770 
I
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U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rababank

amffsementsparh
NEó-ÀÈr , YÉ,RDEI<sp$D tet[2378

DE RVSADVISEUR D\ENKTMN ALLES

íí,
Als het om vmeketen, hypotheken en financisingén goot

T.Töuet'
W.Wesselpad 1 te1 "429A9

zinvol om de verlichti'ng onder
hande te nemen.

RUILBEURS VOETBALSCHOENEN E.D.

Kinderen groeien hard. Kleding i's al
gauw te klein. Dat geidt ook voor
voetbailertjes van Geel Wit en hun
sportkleding.
Daarom houdt Geel líit in augustus
een ruilbeurs. Voetbalschoenen, kou*
sen, broekjes, shirtjes en trainings-
pakken die te klein rijn geworden
kunnen dan worden ingeruild voor
kledjj dat de nieuwe eígenaars als
gegoten zal zitten"

JEIJGDLEIDERS

Onlangis heeft het bestuur een gre-
sprek gehad met de jeugdleiders en
de jeugrltrainers. Belangirijkste on*
d.erwerp was de voorbereiding van
het nieuwe seÍzoen. Vrijwel alle. be-
geleiders zullen wëer hun beste
beentje voorzetten.
Alieen Antoan Metz en CotY Tiefnan
hehben besloten te stoppen. Voorzit-
ter DÍrk Kooiker bedankte hen voor
hun inzet.
In principe speelt Geel Wit volgend
seizoen van A, B, C. 2 D,elftallen,
2 E-zeventallen en meisjes.
De A, B, C en Dames sPelen hun thuis-
wedstrijden om 14.30 uur de overi*
g:en om l-0.30 uur.

àIJENDA

Om alvast te noteren in uw agenda:
Vrijdag 26 meí (daags na Hemelvaart)
wordt een jeugdtoernooi gehouden
voör A,B,C,D,E en Meisjes'
Zaterdaq 24 iuní is de vrijwilligers*
avond.

KAMP]OENEN

Geel Wit kon dit voor-iaar twee kam*
pioenen hegroeten. Zowel GEELWIT 3
als de B JUNI0REN konden de vlag in
tap hijsen.

EÏJhíA KÀMPÏOEN.
De dames grepen net naast de titel
en ook de C 's moesten genoegen ne-
men met een tweede Piaats

DRANKEN HANDEL

Eltrr:rneewea A NEs ïË,L14Qa62

4e

§trondweg 42
9164 KA BUREN
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'jaari L lFrs woidt ,:p Àm*iarlci eeri
zaa ] vaetba I t oer nro i ,Jehoudert t u:§Èra
dr: veï€tii !{:.r}l:íerr Lie ilciniri}r: .

Ameiandia (}rr GeeI i'irt. Unda'-
l chíerÍnoni]1À:oöq ,:Ieeil s;:'oi'ti.al h":e. f t
rnoeten de ronqens van deze
vË'renl q ing ai t i -r C rta.ar l:tïIie 14.-:'': .
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l:er töeïnno i *m'.en-'cn te
orl]arir. sererr: het ene laar
:aalvoetbal in de wiriter r:;: Aln:i,=n':
en het arrder-e :l aar vel,--lvcetl;jal ]ri
ce zomei' ap Sch I É rmorri) 1k-oti.i .

Geei i.iit I-an zjCfr ïirrïrJ v1])u.eri it;
ciqlzE] cpze: .

AAI.I_ i ÀÉ'ITELDINCIN ÍjFi
O'd Ek§C Íth', I JV I i.l G {}J
0e me rmaanci is weei' a.àL'labrakeir ::ri.

C;:t betëkant dat. ho*'*lei we *c9i
met oe oude voetbal iaarqarrr: re;rql
zi ln, een 5eQi1n worclt gemaai':t e.-!n
lret nieuwe vD€t LraIseÍzoerr-
Àan- err afmeldíngen el
overschri ivinqerr noeten voL)r i iuni
op het ooridst"lurear.l ';aï: d.e l'livr'
btr:trett zL lT::"
i'1ensea. al ctubl ief t ' geef t:e
mu iat i es (1ocr aan de secrË ta"i: i s ,

i ref,sr schri f tel I 1r< ilatul:r I i 1l{.
Te vaak raordt aangenonen dat de
beste riat-r wei op *e hooqte zcL :i ilr
\uari het fi:i'; ciat iemand Íltol,r ':ï
leidersl ,f,aat voettla.i. ie;r '=Ii i--ï] lil;
fii I of zL i ije retrenlnq vocir iret
rrieuwe seizcÉn Eepreseateeici.

I.i 1 J Z IGI§G §ECRE.iÀiTiÀAl'
$ecretaris Koos l{oierraar ii*ei- t c!ïi
prive-redenen besloten te stopp*r:
rnet zr in bestuurswerl<zaaml.eden ' L'at
Deteiient r:at ni I zrch op ae
na laarsvergacter lrlq i]1et ;lerKl**:;h;ra:'
zal s*rel 1eil.
liet l-:estrrur ireelt u€Iiree;:i eer.
gesctlik*.€ orlvoi ger te hebben
gevonder! rn d.e perSctoll tJàï} ruc Ï-):;il

tiggelen. f,r varr uitgaarrd.e dat tie
leden dit peslurt cP g*noem'Le
vergtader rng zul l en bekracht i ?eil
óraa.it hr j alvast 'stage' ;:Js
bestuursl irl om qoed beslagen de
f .-lnctie over te nemen-

Ode aan Bart

Het lijkt al wel eeuwen,
Deze nan ap dat groene veld,
Beschimpt door de tneeuwen,
Voer cms de grote hetd,

Híj leek €t t€ wonen, dear
Op die aítíjd groene mat,
laidde hij geelwitte zonen,
En werd heí nooit zal,

Onvertdoeibaar vooroF ín de stnjd,
Keppen en drasien eB sc{r{en,

Yoor geleuter geen tijd,
Itríer wordt niet verloren,

Eerst onderdanig, nog jong,
Werken en dienen ert ateren,
De* kranig e* hanig,
De band ofi: kreten,

Yol aanwijzingen, §turen
von lir*s naar rechÍs naar voÍen,

De bal aan de voet, turen
En kcppet en draaien en sceÍcrr,

II*t hoofd amkaag ex de bortl vooruít,
Noait opgeuen,

Itrij dringt de tegenpartii achterait,
Nu zallen ze hct beleven.

Kappen en draaiem en scoreil,
Eerst voor 7,
Dan 2- j,4, als noait levoren,
Gaat hij nu allee*,

In het wart de ploegen leiden,
Ziln fluit ztl klinken, ie zult he, horen,
Masr wíe za! hem beniiden,
Na'oit ncer

Kappen, dtasien, scoren!

Speciaal voor Bart ltlolenaar,
Van zijn vrie*d Henk.
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B junioren 3e klasse
Gffi. Wm *****
Minrrertga
Marrun
Ííyke1s-tïa1 luu
AVC
Ilronri jp
ru B]'ro'aàfil
VCR
Camh:ur,/Lwarden

C junioren
Ànjun
6ffi- l'rIT *
Drachten 2
VIOD
rcv ?.

3e kiasse

CambuurlLwarden
Drachtster BoYs
de Griffioen 2
Bergun 2
wTdtr

D-pupillen klas 405
5tÍens
S'lL
Sparta 59
Roïx-r
AVC
Berlikun
GE& I{IÏ *

§t AnnaparochÍe

D-pupiilen klas 454
Tzummarun 2
AVC 2
BeriÍkum 2
Lw Zwaluwen 2
Nicator 2
GF.Fï" ïíIT 2 *
Sparta 59 2
5CÍ. 3

VTERDE KLAsSE A
Harl ingen
Irnsum
Rood GeeI
GÀVC
5t AnnaParochie
DTD
GEEL WIT *

I\{KV '29
St i ens
Dronri jp
Bleuwhuis
ËC Terschel I ing

Res.Hoofdklasse fVB
FVC 3
Sneek H. 3
Zwaaswesteinde 2

Cambuurllwarden 3
DïO /Ooeterw 3
T c:/a ")

Rood GeeI 2
de Sweach 2
GEEL WÏT 2 X

Jubbega 3
Heerenveen 3
Harkema OPeinde 2

Res. T+reede Klasse
GEEL-WÏT 3 *****
LAC-Frisia 4
NÍcator 4
5t Annaparochie 2

RES 4
Drachten 4
Nieuweschoot 4
Cambuur/Lwarden 4
DTD 3
de Walden 2

ljerd.e Klasse C fVB
ONB 5
Friesland 3
Cambuur/Lwarden 6

Surhuisterveen 3
GEEL WIT 4 *

Buitenpost 2
Trynwalden 3
Dokkum 3
Lac Frisia 5
Rood Geel 5
Harkema Ctpeinde 4
FVC 5
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L7*24
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21*25
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21-i 0
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11_14

LL-:13
1.3*L3
r_3-1-1
L3-11
1t_-10
LL_ 4

1CI-20
t3-L7
LZ-L3
1i.-11
1,2-L0
8-9

!2- 7
L2- 3

9-18
9-16
9*12
a\ 44Y_II
9-9
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9-5
9-5
9*2
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Zaterdag 22 aPrii 3-995"
moesten we met de DZ Pupil*
len van GeeI-Wit te voet-
balien naar de Leeuwarder
ZwaLuwen en 's avonds mochten
we met de hele Pioegr naër
de wedstri jd Cambuur-R'E'C'

We moesten om half eif dus
eerst voetbailen bij de Zwa-
luwen" líe kvramen met 1*0 voor
door een doelPunt van Rick'
Daarna werd. het 'l-L ' daarmee
gingen we rusten. Na de her-
iatling schoot Prem een baI
op d.e Paa1, waarna Marti jn
hàm votr het intikken had 2-L
Hierna hadd.en de mannen het
hoofd meer bij de rest van de
dag dan hij de wedstrijd en
weid het dus 2-2. Na het
douchen gingen we eerst met
z'n allen eten bi j de f am'
Wcuters tegenover het station
Daar had.den ze ook voor een
Iunchpakket voor de zondag-
roorgiËn gezorgd -

Na éen wandelÍng over de Nieu
stad. en nadat Tonie oP kraam-
visite was greweest konden we

rÍchting zwembad De Blauwe
Goif, waar we ons vermaakt
hebben tot een uur of vier'
Nad.at we de tassen naar de
f iat van d"e voorzitter hadder
gebracht (daar sliePen we)
Éijt ** Patat en andere lekkc
dingen gaan eten bij Eilijs
aan de Rondwegr.
Tegen half zeven gingen we ol
weg naar het stadion vo-or de
weàstrijd van de dag' MartÍjt
Beíjaard was de wedstrijdmas'
catte. Vijf andere sPelers
mochten in de rust PËnalties
nemen oP de reservekeeper val
Cambuur. Marti jn rnoesl een
camhuurtenue aan èn hi j nroch'
eerst met de wisselsPelers
het veld oP om in te traPPen

9-13
B_T:Z

9*r-2
È_a

9-8
8-7
3-/
,*t
B-o
9-6

E-pupiilen klas 509
Enoekster Eoys
FC Birdaard
GIFII- WIT *
Dokkun
VICD
Trynwaldster Boys
VCR
Trfnwalden

E-pupillen klas 543
fuoekster Boys
ASC 2
Oostergro 2
B.ritenpost 4
Kollum 2
GF1íJ, $ÏT 2 *
Ànjun 2
Blija MP

MEI§IES klasse 783
VIOD
St Annaparochje
Robr
ffiL T{IT X

Harlingen

L3--19
I I 1aLL*L /

10-i4
13-11

r"i* 9
1l-- 6

'13-20
13-l_8
1L_L7
LA_L4
1Z*L2
L2* I
i2- 7

7-L3
7-!L
8-8
'7_ 1

7-2
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Daarna ging Martijn met de
scheidsrechter de beide
girensrechters en de beide
elftallen het veld oP.
Hi j mocht de toss doen, d.aEr-
na kwam hij weer bij de rest
van de ploeg oP de tribune.
In de rust mochten Prem,
Rick, A1Iard, Jos en Douwe
strafschCIppen nemen voor de
penaltiebokaal.
Er werd drie keer gescoord
en kwamen heleas niet in aan-
merking voor de bokaal.
Cambuur won de wedstrijd
door een doelPunt van Leon
van Utrecht in de tweede
he1ft.
Na de wedstrijd kregen we nog
wat te drinken.
Toen Martijn en MarrY er weer
waren zi jn we nog tot 11" uur
op de kermis geweesl.
Toen naar de fiat om te slaPen-
ZondagsmorËrens eerst onze
lunchpakketten oPgegeten.
Daarna naar de boot gereden
want het 4e moest ons busje
mee naar een uÍtwedstrijd.
Om ongeveer kwart over tien
kwamen we een beetje moe maar
voldaan weer oP het eiland aan'

fts.

Reeweg 29 9163 GT Nes
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JOSEF

Het is ongeveer half drie tiid
om te gaan. ïk staP oP mijn
fiets en rijd Nes uit. oP de
Noordwal is het niet druk.
Voor mii rijden een man en een
vrouw rustig oostwaart.
ïk kom dichterhij en ontdek
dat het Josef en Maria zLln'
Bij hen aangekomen kijkt Josef
om en zeqL itHoi ook weer even
naar 't stadionr'.
ïk antwoord bevestigend.
Ja jong ik hen vandaag onder
geleide gaat Josef verder.
Èet was mo«:j- weer dus zegE
de vrouw tegen mij trik ga even
mee naar tt veldrl
rJan , zegL Maria rrik ben we}
eens nieuwsgierig wat. zich daar
allemaal af sPeelt. rl

Als ik hem, zë knikt naar Josef
zondagsavonds mag gelovellr dan
is heÈ wel een zoot1e bij Geel
wit. Dus maar eens even mee.
Mens hou je nou eens stil bromt
Josef, ik krijg ër geen woord
tussen. À1s dat straks ook zo
is dan kun je beter weer naar
huis gaan, urant we hebben niks
aan ménsen die ër geen verstand
van hebben. Maria glimlacht.
rnrniddels zijn we bij het veld
aanqekomen. De fietsen achter
het qroene hokje.
Frans ter Schure verkooPt ons
een kaartje en een Paar iongens
een programma.
Moeten vrouwen ook betalen
vraagt Maria. Ja mens wat dacht
je dàn, dacht je dat GeeI wit
van de wind kan leven knort Josef'
Kijk eens naar de overkant, die
grote tribune, die moet ook
Éetaald t*orden en de trainer en
dat nieuwe ding waar ze de krant
mee draaien kosti'i ook geld.
Nou rustig maar Jo zegL Maria,
wind je niet op ik snaP het aI.
Nog mooi zegt Josef, heb je dat
in ieder geval oPgestoken hier
op het ve1d. Maria glimlacht,
We zoeken een Plaatsje langs
de lijn, tussen de trouwe toe-
schouwers. Ze z:.ln er allemaa1
$/eer. Komen die lui nou elke

7&.w
tuÉ§-*rl
7&,t q327o

een baríp

FRAM Tax

Ameland
Achterdiiken 80 9í63 JV Nes

Telefoon 42414

FIAT)IO E}OEI-E]\lS

KoLKWEG 1A irEs tel. 4ZBZo

uw adrgs voor:
radio, televisie, video

huishoudel.iike aPParaten,
telefoon aPParatuur,
antenne sYstemen-

42484
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zondag Jo, vraagt Maria.
Ja mens, elke zondag en nou
stil want ik moet }cijken.
De wedstrijd begint en Geel Wit
heeft er kennelijk zin in want
ze starten feI.
Binnen enkele minuten de eerste
kans maar de baI gaat övër.
Dat ze die bal nou niet wat
lager schoppen dan had de keePer
hem zeker niet gehad bromt
Josef . Dan volgt er een t'ijdje
van middenveldspel over en weer.
Het begint Josef te vervelen en
hij brult, hé ziin ju11ie in
slaap gevallen, komt er nog wat
van ? Rustig Jo zegt- Iularia
Mens bemoei je er niet mee, heb
ik daar nu voor betaald ?
gromt hij terug.
Plotselinq een aanval van de
tegenstanders. De Geel Wit ver-
dediging sLaat even niet oP te
Ietten en doelpunt.
WeI potverf hier en Potverf daar
schreeuwt Josef daar heb ie het
aI. Staan ze weer met de ogen
dicht te loeren. Zou je ze ni-et
een week op water en brood zetten?
Dit gaat niet goed die lui zijn
twee klassen beter.
Even Later echter een aanval van
de Geelhemden, de ba1 gaat naar
rechts wordt onderschePt door
Ed deze wacht niet en gooit de
ba1 voor de pot.
Àls een duveltje uit een doos;e
is daar de kleine toni die niet
wacht en vernietigend uithaalt.
De bal verdwijnt in de kruising.
Doelpunt, 1-l-.
Ja dat is het Marie, schreeuwt
Josef, daar heb ik het dan over.
Daar kan ik enorm van genieten,
zutlce akties en dat kunnen de boys.
Dat is pas voetbal ! I
Even zo doorgaan jongens en je
rolt het hele zootje oP.
Maria glimlacht.
De scheids fluit voor de rust.
Haal even koffie Marie, zeql
Josef, dan kan ik even met de
experts praten hoe het nu verder
moet. Waar moet ik dat halen Jo
zegL Maria. fn de kantine natuur-
fijX is het antwoord van Josef'
Dié jongens staan daar ook niet

1/oóR
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voor de 1o1, die wilLen ook wel
een paar centen voor de club
verdienen. Want die zijn er wel
nodig kijk maar naar de over-
kant, dë tribune en de trainer
wi1 zijn geld ook rtrel en dat
apparaat voor de krant zar- ook
we1 betaald moeten worden.
Ja dat, zeí je net ook aI zegt
Maria en gaat koffie haIen.
Nou jongens, ,wat za1 het, worden
het lijkt er op dat het goed
gaat vandaag
uiet te optimistisch Josef,
probeer ik nog te zeggen maar
hij snoert mij de mond met:
Doe toch altijd niet zo nega-
tief man, bekijk het ook eens
van de andere kant.
Maria komt terug met de koffie
Josef glundert neemt snel een
grote slok en brandt zí1n mond.
Potverf wat is'die rotzooi heet
schreeuwt hij. Je kunt er beter
je handen aan Írlarmen dan het oP
drinken. Dan is het toch nog
ergiens goed voor zeg ik.
Ja lul maar, maar ik heb de
blaren in mijn mond. Mlsschien
praat je dan r*at minder glj-m-
lacht Maria. Och mens kijk
Iiever rant het begint weer
bijt, Josef haar toe.
De scheids fluit en de tweede
helft neemt een aanvang. Het
Iijkt er inderdaad oP dat Geel
Wit het heft in handen neemt.
Leuke acti-es volgen elkaar oP.
De stemming van Josef wordt
beter. Maar helaas §:€en doel-
punten. Het publiek denkt ook
dat er iets meer in zit en
Iaat dat merken. l

Josef schreeuwt het hardst.
En dan a1s heel Geel Wit
naar voren vliegt wordt de
aanval onderschePt en .komt er
een lange hal vanuit de de-
fensie van de tegenstander
ever al1es heen en komt de
spits oog in oag met onze
keeper. Helaas Pindaicaas, L-z -

;osàf barst bijna, zíe nou wel
altijd zeg 1k het weer, wel al
10 Geel Wit kranten lang.
Maar wat helPt het, geen
ene moer.

*l? -



Wat doet de trainer, geen
ene moer. lr7at doet het bestuur,
geen ene moer. lTat doen de
spelers geen ene moer.
tíat,doet het publiek, ook
geen ene
moer. En wat staat er in de
GW krant, geen ene moer"
Hoe r,trillen we ooit uit die
vierde klas .komen, door zo te
spelen ? ïk kom hier niet weer
dat kan ik je nu aI vertellen.
Dan kunnen r./e eindelijk eens
een zondagje doen waar ik zin
in heb Jo, zeql- Maria schijn-
baar tevreden.
Àch mens begin je ook a1, hou
je er buiten, a1s je niet mee-
gegaan was, vras het misschien
niet zover gekomen.
Even later fluit de scheids
voor het einde, Geel Wit heeft
ongelukkig verloren. Helaas,
Kom Marie zegE Josef lre gaan
naar huis, Ik hoop dat er
vanavond nog wat goeds op TV
komt. Om zeven uur een ver-
volgserie zegt Marie.
Àch mens ik bedoel voetbal,
snap dat dan.

Nou jongens tot volgende week.
Josef en Maria verlaten mopperend
het veld en laten ons in discussie
achter.
je.
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SPECIALITEITEN O.A.:
'STEENGRILLEN
.AMELANDER 

I-AMSVLEES
'DIV VLEES. EN VISGERECHïEN

Eet cEEL-fff nieuys ?Ér-
schijat 9 tot 10 keer perjaar.

Oplage: p1u. 3S0 exeuplarea.

Àbonneoeat G lÍ aieuns:
t, 15.= per jaar

Àdverteatie G B llieu§s:
t 50r= per jaar.

-.-__=_
}íEDEIÍTREEN§ CE TJ ETÍ I{IEUFS:

ReÈalcÈie: Fraas Eulsebos
[oos ttoleaaar
Eeulc Ro€Earg
Jaa Epping

Eiud Beö/
Lay Out: ,faa Epping

llpexerk: Geppy Veltnaa
Coty Eiauaa

Offset-
érukr Rudy Bloen

DoIf Eieastra

I{outaEe: Frans ter §cbure
Bea de Bruijff
Nico oud
fda triewied
t'uc van Tiggelen
Jozef Brouwer

Bezorgiag §ES;
IÍi11en Beijaard
Dolf Eieastra
Fraas ter §chure
Peter Fonner
EeDlo Foroer
Fraas Kiesied

BeaorgirE EtrRgN3
Eassal -Btourer
Bea ée Xruijff
George Uolenaar

B e z or giagr EoIJIrIru-BAI.tuu
8qnlt noèlrers
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