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EEN WEEXJE GEEt Ï{TT BESTUUR-
LIJK

Zoals U
bezoeker
van GEEL
verkeert
gedurende
in een
toestand.

aIlen, a1s vaste
van de trainingen
WfT, zult weten,
het trainingsveld
de wintermaanden

bi j zonder sl-echte

Verheugd was het bestuur dan
ook dat onze gemeentebe-
stuurders dit hadden onder-
kend. In de begroting Lgg6
besloten zi) dan ook een
bedrag vrij te maken om hetveld te renoveren. De uitno-
diging van de wethouder omeen gesprek te hebhen overhet trainingsveld kon danook niets anders kunnen in-houden dan een mededeling
over de planning van de
werkzaamheden. Ik werd ech-ter volkornen verrast dooreen wel- zeer koude douche,gezien de winterse omstan-
diqheden beslist geen pret-
)e, oftewel de meaeaàling
dat de renovatie niet meerzou zi1n dan het dichtmaken
v.l de "gaatjesrr. Na mi jnmededelingen hierover tiJ-dens de l_edenvergadering ende verbaasde reactie vanraadslid Nico Oud, bleekechter e.e.a. op een misver-
stand te berusten. De nogniet goedgekeurde notulengaven de mening van de com-missie niet juist weer. on-
dertussen heb ik van wethou-der Bakema vernomen dat dezaak toch nög goed komt enwij na de zomer over eengerenoveerd oefenveld kunnen
beschikken.
Nog niet bekomen van de
schrik kreeg het Geel Witbestuur alweer een vervelen-
de mededeling. Na afloop vande Iedenvergadering vonO eroverleg plaats met trainer
Gerard Metz, Tijdens ditgesprek bleek dat Gerard erna dit jaar mee stopt. Het

ancl sn T,e*ruicht"
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werk dat het trainerschap
met zich meebrengt is voor
hem moeilijk te combineren
met ziln werk aIs fysiothe-
rapeut.
Uitera'ard kan het bestuur
begrip opbrengen voor het
standpunt van de trainer. We
zullen dus op zoek moeten
naar een opvolger die de
door Gerard uitgestippelde
koers wil voortzetten.
Zoals u ziet een wek vo1
tumult, die voor GeeI Wit
maar gedeeltelijk goed af-
Ioopt. We hopen echter het
laatste probleem ook op te
kunnen lossen.
De eerlijkheid gebied overi-gens weL te zeggen "dat dit
niet een doorsnee GeelWit
week is. Het is niet meer
dan een indruk wat er in een
week bestuurlijk kan gebeu-
ren, naast uiteraard al-le
voetbalactiviteiten die ge-
woon doorgaan.
fk wens U allen een goed
tweede kompetitiehelft toe.
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Éotnl,'nnsTAuRANT

Verborgen Talenten 
,

Onze geroernde vereniging heeft':l:,

ilii)ïnï"t. leden rondlopen op de-vetoen'

ËïïïinJn ook toeschou*ttt te. kotnen

ÏLïàï r,.t voetbalsPelletje ?P. ::h.l:
ii:, g*t".r g"*n u"titund hebben' maar

rJ-Je ; e","g': lffi ,ï: J:B:ï",,, -ï
die bijzondere exe

toeschouweÍs mogen van rnij geÍust

komen want voor mii zijn.dat.::-l-:*'
soeciale elementen in ale bonte wereld

van de Noordwal'

eachte lezer(es) ook even
Toch wil ik de gr

;;i;;" 
"p 

de bonte wereld van de sPoÏt-

hal. In tijden van bittere koude kan^het

daar ook heel vreefiid toegaan' Laatst

il;;k er ook toevallig binnen' oP een

;;i.1d;* geloof ik' en als je toen zag

rr"ïïËËtït:'onoà"'ntn'ón 
(hon de'rden)

iets met een Uat en een tussen-netje de-

den. Echt it t<on het niet geloven' ik

dacht dat ik een exhse-pillet1e opgegeten

ffi ;;;;" *m'"i *i n2-PePerm u'u *^.,?"

volgende avond keek ik weer even stle-

tui o* de hoek en [oen waren ze nog

^.*àt À*g' Het schoot niet op' en maar

gooien met die bal !

Dat deed rnij denken aan vorig jaar' lk

weet het nog go"d' het was d.",.r|" kerst-

à.g"rqó: t'ititt was in diezeltde sport-

hal. Via ai'"t*" à*u'"n en e:n'traP be-

reikte it o* t'iittn*' iung' dtl?" railing

stonden **""n' andere hingen in de

vreemdste bochien eroverheen"Door op

miin tenen t*ïli 'iuun' 
kon-ik over de

meeste rloorotln'iït"n kjken" In het mid-

den van o"'JJ on'*uuto" ik.twee doel-

ties. In 
"ilt 

allitjt stond een keepertje en

iltj ;li d*lq;; vol*as'ene die blijk-

baarop,#;;;ofdatkeePerdewel
in dat doeltje-Uleef snan' lut::n 

O"

doeltjes it ;;;ihet speelveld'"n d1:"^'

was in ait gt;leeg' De.beide keepertles

keken nuu''Jilt*' rn-a1 bleYln in het

doel en ou'ïiono"n die trainingspakken
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ook rustig naar die keepertjes te kijken

en al die mensen op die tribune keken

ook weer naar hen en daar stond ik weer

naar te kijken. Ook toen greep ik in een

reactie naar mijn rollede pepermundes

om te kijken of het niet toevallig King,

extra strong was. Ook toen was alles in

orde en was ik dus volledig bij mijn
positiven aanwezig in de sporthal. Geen

sprake van hallucinaties, geen sprake van

nàgespeelde echthei-d maar gewoon de

vreemde wereld van de sPorthal'

Toen bewoog er opeens wat in de hoek

linksonder. Een bal rolde richting speel-

veld, een paar seconden later gevolgd

door een bonte verzatneling arrnpjes en

beendes en verhitte hoofdjes. Het geheel

passeerde onder luid gejoel de beide

doeltjes plus toebehoÍen en eindigde

diagonaal in de tegenoverligggnde hoek'

En toerr snapte ik het opeens : de F-

pupillen zijn weer los gelaten !, De enig-

ste Geelwitters die nog nooit een gras-

spriet onder hun noppen gevoeld. Die

nog nooit de kalk uit hun onderbroek

geklopt hebben. Die elke spelregel aan

hun laarsjes lappen. Maar die zich ook

met hart en ziel op bal, tegenstander en

rnedespelers storten.

Het zijn de verborgen talenten van onze

club. Ze worden gekweekt en bewerkt in

de sporthal, en daar, één maal per jaar

op derde kerstdag, laten ze een glimpje

van de toekomst zien.

Maar let op ! Controleer je pepennuntjes

voor je die der"rr opentrekt want je weet

niet wat je ziet.

#^
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HET IS NIEB ÀLT,ES ÀJÀX T{ÀT
ER BI,INKT.

!{i 11em ï ï -Aj ax, i--O Het
klinkt ons anno t-996 in de
oren als een vloek. Niët
omdat Wi11em Iï een siga4r
is en Àjax de klassieke Gri-
ekse held uit de frojaansè
oorlog, maar omdat Ajax voor
ons het symhool is van on-
overwinnelijkheid en van het
superieure voetbal waarin
techniek, organisatie, in-
ventiviteit, atletische en
zelfs artistieke kwaliteit
culmineren.
Wi1lem If daarentegen is
nergens een symbool van; het
is een ploeg uit de provin-
cie, Brabant nog wel, uit de
bovenste helft van de mid-
denmoot van de P.T.T. - tele-
competitie, prof s die al-s
amateurs voetballen, de ene
week van nummer }aatst Go-
Ahead Eagles verliezen om
vervolgens de andere r,ueek
van nummer één Ajax te win-
nen.

Deze eerste nederlaag van
Ajax sinds 52 wedstrijden
mag dan ook geen aanleiding
zí1n om de voetbalkwalitei-
ten van Wi11em ff hoger in
te schatten, maar eerder om
ons af te vragen of het '.on-aantastbarertAjax toch niet
ergens zoiets als een Achil-
Ieshiel heeft, oil nog maar
eens terug te grijpen op een
andere held uit de Trojaanse
oorlog. Die zwakke, kwetsba-
re plek betekent dan niet
een tekort, maar eerder een
teveel aan kwaliteit: in het
geval van Àjax een teveel
aan organisatie. Ongeveer
een jaar geleden werd naar
aanleiding van weer een Àjax
SUCCCS, ex-doel-man Heinz
Stuy gerntervieud. Hij liet
zich zeer lovend uit over
het niveau van het elftal
van Louis van Gaal, maar
voegde er onmj.ddelli jk en
we1 uit de grond van zijn

-6- IEt: o,t?t-4234t
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hart aan toe, dat hij - voor
;;;" goud in d j't elftal zou
íirr.í voetballen' Hij ltd
."*àiiix heel sterk de 

- 
in-

druk aat er aan de sPelers
;;; mirrimeter ruimte u'ordt
{e}aten voor. eigen .initia-
tief voor rnProvisatie
dat waren en z)'1n voor St.uY

;;; iuist de erementen die
zorgen voor het sPeelPle-
zier.

Inderdaad maken minstens
.tX*f" sPelers bii Ajax- soms

de indrui< geprogrammeerd te

=i1". rk aenx 
- bijvoorbeeld

.uí Marc overmars, die een
weàstrija lang kan volharden
in het terugJchuiven van de
["f vanuit de lin]<er- of
tà"rtt*t=PitsPositie naar de
Iinks- of rechtsmidden of
achter. Àls je dan ziet .hoe
Àii in andàre wedstrijden
nàizij a1s linker-, hetzij
als rLchtersPits ?ijn direc-
te tegenstander buitenom en
binnendoor voorbiiflitst'
dan kun je je moeilijk aan
de indruk onttrekken dat
niet Marc 0vermars, maar
iijn" Majesteit Louis de
A]ívetende vaststelt rarell<

repertoire er wordt ge-
ipàefA. Diezelfde indruk heb
it ook bij Kanu die einde-
loos à la Wim Kieft met de
itg naar het doel van de
te{enstander balletjes terug
rai blijven kaatsen oP al
dan nieL oPkomende rnidden-
velders. Voetbal is en
blijft een teamsPor!,. .muutj" -Xunt het ook overdrijven'
íf* een elfta} draait a1s
;;; georiede machine waarbij
de sPelers voor elke tegen-
stander een bePaald scenario
ingePrent hebben gekregen'
daí -]evert dat hij een hoge
graad van Perfectie. - een
íoort onaantastbaarheid oP

die met name de aanhang fas-
cineert en vele tegenstan-
ders a1 bij voorbaat het
hoofd doet buigen'

fx

I+AAK eo€Evl

KAPs,{LoN

Ficrts KIEN5TRA rsg€ígf

teI;

GROOTE.tNDEL

ln dlcpr:ltt - sn horace -
pro&rkten
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Het is echter de vraag of
dit perfecte geprogrammeerde
voetbal de spelers en met
name de spelers die in crea-
tieve zin begaafd zijn, I op
den duur kan blijven boeipn.
Ondanks het feit dat Ajax
een werel-delftal heef t, kost
het ltaliaanse topclubs niet
aI teveel moeite Ajaxcieden
te contracteren. Geld speelt
daarbij natuurlijk de hoofd-
rel, maar in hoeverre is het
buitenlandse avontuur een
welkome gelegenheid om aan
het knellende keurslijf van
van Gaal te ontsnappen ?
Het avontuur leidt er soms
toe dat spelers zich tot
wereldtoppers ontwikkelen:
van Basten en Gul_1it. Soms
pakt het anders uit en lijkt
het erop dat spelers de
strakke regie niet kunnen
missen, Bergkamp en Jonk.
fn het eerste geval leidt de
aanpak van Van GaaI (en
Cruijff) ertoe dat spelers
bij Àjax in hun ontwikketing
worden geremd, in het tweede
geval dat spelers hun crea-
tieve mogelijkheden niet
voldoende aanspreken wat hun
pas bij èen andere club op-
breekt.

De meeste Ajaxsupporters zal-
het worst wezen of de crea-
tiviteit en het spelplezier
voldoende tot hun recht ko-
men aLs hun favoriete cluh
maar blijft winnen, maar de
topclubs zí1n er niet a]leen
om eèn zo groot mogelijk
publiek te amuseren, maar ze
vervullen ook een voorbeeld-
functie naar het amateur-
voetbal toe. Je durft het
bÍjna niet hardop te zeggen,
want voor je het weet bren-
gen ze het amateurvoetbal-
een 40-r50- miljoen in reke-
ning voor bewezen diensten,
maar met name Ajax heeft een
geweldige uitstraling en is
zonder meer een buitengewoon
stimulerende factor zowel in
kwantitatieve a1 kwalitatie-

ve zín- Hoewel Louis ^van
ààui-ïatuurrijk een trainer
i= van wereldformaat vrees
tk voor Geel Wit het ergste
ui" Gerard MeLz, geheel in
vi" Gaals stijl te werk. zou
cÍaan, volgens een variant oP

àà-'íilfspíeuk van de andere
ià"1st rr1, équiPe, .- s'?tt
;;;;: Dat liqt -aenx 

.ix niet
i; ziln aard, gelukkig' maar

à* s$elers zouden het ook

"i"t Pit x*.t en terecht ! '

Frans H.

Dé gfe-oa+zà'A MeQ9

Zus*ë ,'4,À)ÉS:fE[ï
Loc-rr 3 I ve(?LrEST
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ZO STAAN lVE ER VOOR:

.senioren:

4e klasse A IO{VB
Geel \&it l, plaars 6
Res.Ho«ifdklasse FYB
Geel Wit ?, plaats 6
Res. le Klasse B
Gcel Wit 3. olaats 7
Res. 3e Kludse C
Geel Wit 4, plaat.s 4

junioren:

2e Klasse D
Geel Wit A l, plaats I
Je Klasse A
Geel Wit Cl. nlaars I
4e Klasse E
Ceel Wit Cl. nlaats 6
Klas 404
Gcel Wit Dl. plaats 7

Klas 424
Ceel Wit D2. plaats 7
Klus 509
Gcel Wit El. nlaats 2
Klas 550
Geel Wit E2, plaats 8

DA]\{ES: 2E KLASSE B

Gcel Wit l, plaats I I
I\IEISJES, KLASSE 782
Cucl Wit M I, plaats ó

VOCRJAARSINDEI,TNG
A1, CI EN C2.

2e klasse D (108)
Temnard Al,
Ropta Boys Al
Oosterso A I .

Ceel \Vit At
Suameer Al
SC Flarmngo Ai
Dok.l.crrn Al
A.S.C. AI
Friese Boys Al
BuiÍenpost ,A2
SC Kootstertillc AJ

3e klasse A (306)
Stiens Cl
L.A.C. Frisia C2
D.T.D. Cl
Geel lVit Cl
Ouwe SyllC.V.O Cl
V.I.O.D. CT
Sparta '59 Cl
A.V.C. CI
Wardy Cl
AniLrrn Cl
T.T.B.C. C2
Oostergo C.1

4e klasse A (314)
Nrjland C2,
R,E.S. C2
Black llovs Cl,
Arum C1
Rood Geel C3,
Tzum Cl
Friesland C2
Bclsrvardia C2
Geel Wit C2
Zeerobben C3
Blauw Wit '34 C4
L.A.C. Frisia C3

I,ÍET ZrN ÀLIrE§, IIET KÀN.,..
Zondagmorgèn ZL januari
L996, de dag na twee inspan-
nende, maar vooral ontspan-
nende avonden
Met spierpijn maar zeer te-vreden zet- ik mij achter dePC om u te berichten vanhetgeen ziclr beide voorgaan-
de avonden wel heeft àfqe-speeld. '

Nu. zaL het geen groot nieuwszL)n, beste lezer{es) want
ongëveer 7OZ van u al1en r4ras
op dezelfde plaats dan ik,namelijk in sporthal De
Slenk te Nes.
De plaats waar zich al1es
afspeelde.
Straatvolleybal, een nietgeheel nieuw begrip maarvoor ons Nessumers en Buru-
mers wel de eÈrste maal dateen dergelijk festijn zíeh
aandi-ende op het oosten van

)
)

het eiland.
Achtenendertig vol leyba l--
teams, gevormd door de bewo-
ners rran verschillende stra-
ten uit Nes en Buren kwamen
allen tezamen om zo nu en
dan jubelend van vreugde hungevoelens kenbaar te maken.
Het toernooi opgezet door
sportclub Nes-Buren, werd
een groot succes.
Was het volleybal dan niet
altijd van die klasse die
men op televisie zíet van
onze nationale mannen- en
vrouwenteams, het kwam toch
een stuk in de rÍchting.
Belangrijkste was echter datbijna iedereen aanwezig was,
dat i-edereen enthousiast
meedeed en dat toernooi oprolletjes liep, hetgeen eenhele prestatie genoemd magworden, want uit ervaring
sprekend mag ik we1 zeggen
dat er nogal_ wat haken en
ogen aan zit oa zoiets te
organiseren.
Om met Smeets te spreken,I'Organisatie Chapeaur' .
We hebben geneten.
U verknochte Geel Witter

- Lo- - ll-
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zult zich afvragen wat heeft
eÏ;-.rràm.ur meÉ Geel wit- te
maken. We1nu helemaal niks'
*ï.t"t"r heel veel' want 11=
ï[-i"àà"x dat we el]te zondag

io, i--.- qt""t aantal .itoe-
schouwers oP onze tribune
;;;à;; hebbàn, die za--en*
irrousiast zouden reageren en

.ï- ,ï- oi: betrokken zouden

Ii:" "r= 
-d"" beide avonden'

à; was Geel wit een nog

orotere familie dan nu".
i"[""iriix hebben wii ons

kersttoernool, een "i",t' -wegtà- cijferen gebeuren brnnen
de club.
t;^;- 

- 
zou het niet .aardig

zijn om evenals nu is ge-
I"Éi"at ook niet voetballers
Ii'-q*"toPte voetballers eens

à; Éans 
-te qeven om oP een

mooj- ,o*"t'É*kend allemaal
;;--voetbalschoenen aan te
trek]<en en twee dagen lang
i;-;i; geval een ,buurtvoet-
Ëtrtoàtí""i" à }a het rrstra-
àI"àiiàvbaltoernooit' te or-
craniseren . - --&
fi.fficht blijft er . nog- wdL

talent u.r,-'d" strijkstok
hangen evenals eergister- en

gisteravond '
In ieder geval denk ik we1

à.t fr"t de club niet zaL

schaden '

Nogmaals het tJaren twee zeet
oeslaagde avonden en zeker
í"o. hórhaling vatbaar'

a1len, het kan !

Berny Beijaard in zijn sas
aIs jeugdcoördinator

Het had niet veel gescheeld
of Berny Beijaard was dit
jaar jeugdtrainer bij Anjum
geweest. Wim Mulder, d€
hoofdtrainer van de wit-
blauwen, kende hem nog van
z:ln periode bij vv Dokkum,
toen Berny in de Bonifatius-
stad trainde en bij de
groen-witten meetrainde. De
afstand vormde een struikel-
blok en dus ging Berny's
avontuur in Ànjum niet door.

Niet veel later klopte Ge-
rard Metz bij hem aan; of
hij jeugdcoördinator van
Geel Wit wilde worden. Lang
hoefde Berny daarover niet
na te denken.
GeheeI onvoorbereid begon
Berny namelijk niet aan zi-1n
klus. Begin jaren negentig
volgde hij opleiding aan het
CIOS 1n Heerenveen, I,Ieteen
daarna kreeg Berny een baan
aangeboden, maar hij had de
pech dat hfj onder de wape-
nen moest. Na zijn dienst-
tijd dook Berny op Ameland
de horeca in, om te r,'lerken
we1 te verstaan. Aanvanke-
lijk deed hij dat zowe:. op
de veerboot als in Dug Out.
Dat betekenden werkdagen van
half een 's rniddags tot zes
uur 's morgens. Voetballen
in het eerste elftal van
Geel Wit was er derhalve
niet meer bij. Inmiddels
werkt Berny alleen in de
weekenden in Dug Out en kwam
de uitnodiging van GeeI Wit
als een geschenk.
r'ïl< kreeg als coördinator te
maken met veel leeftijdsca-
tegorieën, van À tot en met
F. Dat vereist een gevari-
eerde aanpak. Tot de winter-
stop ben ik overwegend ori-
enterend bez:g geweest. Ik
heb gekeken wat er fout ging
en wat er kon worden veran-
derd. Wat mij opviel was dat
de jeugd weinig respect had

Met z'n

Jan r,.

oc+4t :::" 
-

- lL- _t3_

--



voor de teidinq' Dat was het
eerste wat rk" wilae- recht-
zetten. Tegen de leiders zeg

í["'ii;. àat 
- ze het fout

'doen, ik aoe wèI voorstellèn
hoe het anders kanrt '
Praten doet S"tttY . niet 

-aI-iàËi-'-*"t de reiding ' maar

ook met de spelers. 
-ën 

I des-

noods, met à" ouders ' - 
rtJe

ÏIIi"'d"--' ]<inderen mee laten
denken. Dan i"g ik: w-at treb-
ben we toen 

-tÉg"tPto}::' En

il; àuu" de vingerties om-

ilËÏq ,"-;;' weten net wéIi'' ook

za.- BernY nàt niet -nalaten
ouders te wijzen oP hYl ge-

draginget'- ., ó' uitlatingen
Iangs de I r1-n '
BernY is d; vaste - 

trainer

"à" 
tr. En niet zonder suc-

ces, want .'ond"t guntYSlf ies
is de ,'t:uti=teeis winnend

I r s " : 1 :l1i ^" l"I*f "u 
"o'io#:ï=den kamProet

;;;q;l;at 
'rret 

minder ' toch
is BernY ;;; oordeel dat
aIIe teams àt"t de breedte
ovèr een goede selectie be-

I"hikk"t: iEr zijn geen

;;;il; schakers meer ' omge-

keerd oraaït het team ook

niet meer ;e een Paar goede

sPelersrt'
De kleinsten moeten no? veel
Ieren, zo 

-1" BernY gebleken
tiidens ";; 

uiCwedstrijd:
;;í; lonsetjes- l"b1:1 een

heel and"rL-'uetevingswereld'
ze kilken wat om. zíc}:, heen'
maar ook dJa; zitten . er aI
;;;- Paar tussen die .het
sperretje 1;-;" gaten xrii-

Bii"; BernY inrniddels ook

weer in d; eerste. serectie
is oPg"noí*'' is hi.j zes da-

gen P"t *""it oP -het 
voetbal-

veld te vrnden' Door de

xii""P"tat'ie van Meinte
Bonthuis n"Lrt hij inmiddels
;;il- d" tiainine ":.1 E2 oP

zich g"''*"t ó nij.. bege-

leidt '""ï''iË' 
Ytsma ' die' tus-

sentijd-s ;;i Ieiderschap van

Pr neótt overgenomen'
Hiermee is 

- 
^-"t""tt 

n-"" Ias-
tigste lË"g'àG"* genoemd '

Jong
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'ln. zí1n er een paar h,ij die
denken dat ze net betei we-ten. ïk zei: volgende weekkom ik niet, maàr dat isgeen probleem want julIie
weten het a1lemaa1 wei. !{ievan jullie neemt de training
over? Met een psychologischà
benadering kom je verdór danstraffen met rondjes lopen.
Dan hadden we beter een at-letiekvereniging kunnen wor-
denrr.
De À,s vereisen een heelandere behandeling. Het zí1nde jongens die nàrny tegen-komt a1s hij werkt in DugOut. rrDan zí1n we gelijk, ophet voetbalveld ziln er an-dere verhoudingen. Tot nutoe heb ik met de Ars éénkleÍn akkefietje meegemaakt.Die jongen heeft zí3n excu-ses moeten aanbieden aan descheidsrechter" Als ze daarniet meteen oog voor krijgen
wordt het normaalrr.
Dat een aantal À-junioren alregelmatig in het eersteelftal opdraaft vindt hijgeen probleem. r'Wi j L/arenook zestien toen we daarindebuteerdenr, herinnert hijval zijn lichring. Wat hiJtuel betreurt is dat een deelvan de sel_ectie vanwege stu-die niet op Ameland kairtrainen. Dat komt de eenheidniet ten goede.
À1 met aI heeft Berny heta1s coördinator prima naarzijn zin" probleempjes horen
erbi j. rrDat is à; uitda_ging", vindt hij. En als heta?n hem ligt gaat hij dieuitdaging volgend =óizo*nweer aan.

Koos Molenaar

7a(*.. ég een r'qJ
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Cl - junioren klaar voor tweede helft'

Net als de A - junioren werdenide Cl -

il;;t; van Gàel - Wit herfstkarnPioen

ïalverwege hun cornpetitie' De laatste

wedstrijd thuis werd afgelasl e1 dlt.was

iu***i. Wat is er nu tnooier dan hier op

,qmeland de eerste seizoenshelft winnend

af te sluiten. En dat natuurlijk samen

even te vieren.

Geel -V/it heeft dit jaar tv/ee c -elftallen'

Door het wegvallen'van de B - junioren

í;il hierva-n een paar rnet dispensatie

mee Uij de c's' Het Cl - elftal heeft een

selectiË van dertien man' Dit heeft als

voordeei dat iedereen vrijwel elke wed-

strijd meedoet. Dan hoef je dus nieniand

telóur te stellen en bovendien raakt tnen

aardig oP elkaar ingesPeeld'

Dat is aan het spel ook te merken' Hoe-

wel de één natuurlijk altijd wat meer in

zijn mars heeft dan de ander, presenteren

dË c's zich als een evenwichtig elftal' De

jongens spelen met elkaar en voor elkaar'

be"coactring onderling is goed en dat

alles tezamàn leidt tot combinatievoetbal"

Voeg daarbij een gemakkelijk scorende

spits"die besiist niet veel ruintte nodig

làft zoals Paul vld Wal en de ruinre

overwinningen zijn daar' En dat tegen

Cl - elftallen van verenigingen als DTD

en Stiens, vergelijkbare cltrbs orrtdat dat

tegenstanders zijn van Geel - Wit I '

En wie zijn dan de tnannen van de toe-

komst? Richard Veltman lijkt voor het

Joel geboren, de achterhoede bestaat trit

Hernón ter Schure, Erwin Oud' Stefan

Edes en organisator Sip de Jong (lioe is

teimog"tiit hè Dirk)' Het middenveld

wordt 6estierd door Anton Kiewiet' Jaap

Wouters en de terriërs Lex Kiewied en

Peter Boelens. Voorin de al genoemde

spits Paul van der Wal, op nraat bediend

dtor Sander Metz, Theodoor de Jong en

Collin Ytsma.

W*oleararlel
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U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rabobank

bo*ltng

arn8se mentsparh
NEó-Aer , YERDEIcÈAD re&2378

Deze jonge honden worden begeleid door
het onvolptezen duo F. Kiewie(d)(t).
(Even denken ."....ja, bent u eruit?)
Frans en Foppe besturen het keppel met
strenge, edoch rechtvaardige hand. In die
hand moet wel eike uitwedstrijd een

HEMA-worst uit Dokkum verschijnen
anders is het niet best. De trainingen
worden verzorgd door Bernie Beijaard en

Patrick Kiewied. En dat doen deze man-
nen beslist niet verkeerd. Want de C1-
junioren trainen graag, met een opkomst-
percentage van vrijwel 10A%. Dat bete-
kent dus dat het niet alleen afzien is,
rnaar ook genieten.

"Say no nrore! Say no rnore! zoals de
Belgen zeggen. De geachte lezer(es) weet
genoeg. Het Cl - elttal is één van de
Geel - Wit elftallen die goed op de rails
staat. En dat zieje aan het spel, daar kun
je van genieten. Het enthousiasme van de
coaches trilt door in mijn pen. Kornt dat
zien! Komt dat zien! Op de zaterdagrnid-
dag spelen ze thuis. "Say no more! Say
no more! "

Henk Roerners

KÉC TEN SL€.€D

DE RVSADVISEUR NENKTAAN ALLES

t.'i

lï_
Als het om venekeren, hypotheken en {inontieringen goat

T.Tóben
l{.hiesselPad 1 te1 '42989

DRANKEN I.IANDEL

Ettloraeewea A NËS ÏEL:44'362

Strandueg 42
9164 KA BUREN
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WIST U

dat Buren een SuPerHaan
heeft;
dat Rene van GW L 'inmid
dels huisvader is;
dat Richard van GW 2 er
gens met zt-)n vinger in
za|-;
dat MurI< van GW 3 MCL met
een bezoek vereerde;
dat SiP van GW 4, vroeger
een uitstekend doelman
hras i
dat het nu wel eens tijd
wordt dat een bestuurslid
eens een vaste rubriek
krijgt ln dit blad;
dat ze zelf een aan mogen
wij zen

- aal de kantine ltrel rede-
lijk draait;
dal er zondagen zijn er
**"t Publiek in de kantine
zit dàn oP de tribune;
dat zakelijk gezien het
beter was geweest om d.e

kantine te vergroten l'P"v
de tribune te bouwen;
dat het trainingsveld te
rumoerig wordt;
dat het Parkeerterrein te
ver van het veld ligt;

- dat men daarom wel 1"00

meter moet loPen;
dat dat eigenliik te gek
is oP een vrije middag;
d.at daar Politiek aan 9e-
werkt gaat worden;
dat je ook toch niet meer
te voet naar de kerk gaat;

- dat de lekkerste vruchten
elkaar vinden in rrdubbel-
drankrr I
dat dat drie keer het Pak
oplevert;

- aàt het daarom goed gaat
met GW.

slijter[j "DE JONG"

Altijd ieE bljzonders.
NES - AMELAND
tel:05191 - 42324
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,rAlbatros"
ïbrenstraat - Nes (naast de SPar)

Tel.423s5

Éestaurant
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NíJ met gezelli8 overdekt lerras

oan de Strandweg te Buren'
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Voor een dagje wadderen
<l

I

/ WADVAARTËN

met de Lange en de Snelle
gewoon effe be11e

Henk z 42686--0eke: 42860
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