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HOTEL-RESTAURANT

ORDE OP ZAKEN

Heerlijk zo'n echte vvinter. Geen gecloe
nret rvel oÍ'geen algelastingen, halve
programnra's en irrhaalvueekerrclen. Ce-
woon een beste rvinter. een echte winter-
stop met rjspret. Helaas kan ik nu ltiet
het clerde elftal opherlelen u,ant ik heb
dre jongens al b4na drie rlaanden niet
gezien. Ook weI eens verÍiissend trou-
wens. Daar hootïredacterir Jan Epping
(zeg nraar: de Kroes van lret Geelwit-
Nieuws) witle rooksignalen begirrt af te
geven van onder zijn T.jedeense [re."'er-

bontrluts, moet ik echter wel icts schri.j
ven. IVÍeestal is dit een rlooie gelegeri-
heid onr de fantasie de vnje loo1t te laten.
Maar er is iets dat tnij daarvan weer-
houdt.

Het zijn narrelijk runroerige tijclerr in
voetballand. Dat is natuurlijk nrooi vour
rnijn collega's Frans err Koos orn claarop
te reagerelr. Het is echter een teir dat ik
niet altijd achter lrun con'rn'rerrtaren sta.

Dat doet de geachte lezerles) rratuurlijk
ook niet. Toch ntoet dat rrraar eenÍj opge-
schreven worden. Arrclers ontstaat er een

stèer van : "Frans en Koos voor rie
waarheid en Henk voor de f'laLrrlekul".
Voor je het u,eet ben je cle rrar I'an de
Geelwitkrant. En dat terw,ijl 95 % r.'an u,at
ik schrijf \\/aar en echt gebeLrrcl is. aiieen
rlisschien'uvat kront opgeschrei L.r.l. Dus
nu even orde clp zaken.

In deze krant is A.iax oncler- vurrr geno-
tlen. Een geliefcl ondeni,erp v:rn gesprek
bij voetbaikenners. Nu evert rechtzetten
hoe het zit. Ajax is eeri u,ereldteant en

levert prestaties v:ur tonnatit. (EC l)
Ajax speelt nrooi snel conrbinatievoctLral.
De ploeg heett eclrter een n'rooie. gi;rcl

geschoren grasnral nodig en eeti lekker
tetlperatuurtje. D:raront bouwt Ajax ook
een overdekte arerra en llollpert rait (irial
altijcl over cie velcien van ele tegenstan(1er.

Die tegensfanders zijn echter ook niet
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EethuisjdCafetaria

ilAlbatros"
Torenstraat - Nes (naast de Spar)

Tel.423s5 
:

Restaurant
,,íle Yiool"

NIJ met gezellig ovudek rerrrc

aon tle Strandwes te Buren.

. SPECIALTTETT:

Pannekoeken vele soorten

biruro
autoverhuur

Personen wagens
Personen Dusles
Besteí wagens 

Postbus g2

9104 ZH Damwoude
telefoon 051114114
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gek en rollen err nraaien hun velden pas
\\'anneer A-fax geweest is. En daaronr kar
eerr onbeva,ngeri Llanrbuur onder nrinclere
orlstancligheclcn gewoon \ralt Ajax win-
nen. Op een biljartlaken bij karrertenrpe-
ratuirr was dit hoogstwaarschijnlijk nret
gelukt. Dat is voetbal en clat rnaakt het
nu juist zo rnooi. Rinde Ritsnra rijdt
natuurlijk ook liever roptijden op een

overclekte baan van Heerenveen. Toch is
hij het aarr zijn stand verplicltt om ook in
Inzell op een bLritenbaan wereldkarnpioen
te worderl. Dus als Ajax aan het einde
van het seizclcn gewoolr kanrpioen van
Nederlancl u,ordt, rs het nog steeds het
beste. teanr. Reddcn ze ciit niet dan rïost
van Gaal clie gasten toch eens leren orn
op inindere velden, onder mindere ont-
slandigheclen ook goecl te presteren. Lltkt
iieni clat, dan blrjft lrij een goede trainer.
En anders al door de zijcleur, ergens naal

Real l\'laclrid of iets clergeli.jks.

En cian dat gecloe over het uitzenden van
het voetbal op cie t.v. Iedereen nrikt
opeens iret gelcl van cle voetbal-op-televr-
sie Lntzendreclrten. De hele genreenschap
draagt al jarer: bij aan het voetbal ur

Neclerland. Veei kosten zijn al tijden
voor de gemeentes en de overheid. Maar
cle K.N.V.B. wil de winst opstrijken. Da
k:in riatuurlijk niet goed gaan. wartt wie
Irct onclerste uit cle kan rvil, kri.jgt nog
steecls het irtl op de neus. Zelt's de minis-
ter president bLrigt zich over deze proble-
nratiek. Heetl clie rran clan geen belang-
ri.jker zaken aiin het hootrl. En worcit je
in de T'weecle Kanrer ook al betaald (dik)
ollr over voetbal te praten'? Dan kunnen
u,ii d'r ook wel rnet zijn allen giran zit-
ten. wzult olrze clirb doet niet anders.

Dat is één kant van rle zaak. Nog een

kant is clat zelfs de 900 miljoen van de
NOS eir consorten nog niet genoeg is.
Het dLrffe KNVB-ir.:stituut w'il orrderne-
irlelr elr ga;rt een sportzencler exploiteren.
L)f ieclereen rnaAr even eeÍr paar gLrlden
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br.; wil dragen. AndErs clurven ze het nl,
niet aan. Dat is nog eelts ortdernetners-
geest. In iecler geval is die $ 2,-- per aalt,
sluiting sportnet Bewoon belacheiijk. Wie
kan dat nog betalen? Het kost één van
ntiin kinderen dit jaar een lV1agnrrnt. Ik
weet nog niet wie l,an de clrie lnaar ik
bereid mij voor op een goecl gesprek.
Toch heb ik ook wel een tlozrjn Mag-
nLrnts over voor eel.t sportzender zortder
Sartex en Orro. Misschien rloet ik ntaar
evert rle[ Staatsen bellen, er kan nu ltog
wat geregeld worden. Volgens rnij rnoet
de NOS gewooÍl gratis zoveel voetbal en
andere sporten op teier,'isie Lrjtzerrden als
ze willen. En wie er ltaar ki.jken rvi1, tlie
kijkt en anclers gewoolt "zappen". En als
Sanex jets rnet Rintje wil clocn, rlan
iloeten ze betalen. En als BerlLrscorri orrs
voetbal op zijn televisiezenclcr wil. dan
ntoet hij betalen. E,n rrrer dat geld zal je
eerst de kosten lloeten clekken clie ge-
maakt worden. Of clat nu aalt tle sporter
zelf is, zijn club, de lroncl of de NOS clat

maakt niet uit. tin als er cian wat over is.
botrr,rcrr we cr'r) lèestie.

Ik heb trouwens gehoorci dat dhr. Lester'
huis ecn Friese sportzender wil oprich-
ten. Hendrik Engels hcefi al verontrtrst
rriet Dirk Kooiker gebeld over de uit-
zendrechten van Ceelr.l,it. Maar daar hoor
je Dirk niet or.,er. (gesloten deuren).

Kijk, dar is nou het nrooie r,an he.l voet-
bal, Er lvorclt ai tr.iden niet lleer gespeeld
en roch ktrn.je er tirelt over ouwe hclereltl

Heeriiik toch.

Henk
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* trl)TO'S in 1 IIUR *
vergrotingen t/m 20 x 30 cm.

* PA§FïOïIO'S direkt klaar *
* SFORT- en STUDIO Íeportage§ *

verrekijkers, cereÍl's, filrns, batterijen, albums ea lij§tea

IIOTO VEENSIRA nmS 
I
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VOETBALSCHOENEN RLTILBEURS
TE BTJREN

Op 28 februari a.s. om
"Het Wantij" te Buren
voettralschoenen.
Heb je een paar voetbalschoenen die over
zrjrr omdat ze bijvoorbeeld te klein of te

groot zijn,korl die dan ruiien tegen
grotere of kleinere.

Ook kun je voetbalschoenen die niet
nreer passen en over zijn altijd te koop
aanbieden.

Dus korn met je handei naar het Wantij
op 28 tèbnrari orrt 14.00 uur en sla je
s1a_e.

14.0ö uur is er in
een nrilbeurs van

-3ci5-Fjss-Ser+eus
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deze dag, van de week.
,0,. is er iets raars. Het-nrt etP ..d€* ,. 'stamgasten'
de kantine bevol-ken. De
te, die anders zo is

de , onlosmat<eIi jk ,:.,,;,.,..:

Hg,;§o.5g,p$e drank',:- "

PERSCONFERENTIES

Het is zondag en druk in het
onderkomen van GeeI Wit aan
de Noordvlal-. Niet zo vreemd

gevuld met
bij ' s6iö.: t.,,
geur en roÖl
nu hel-emaal
de rnedia. Fototoestel len

mera's zoemen enf I itsen ,
n de ba]-

ontwaren we een paar mensen
achter een tafeltje. In het
midden ztt vaorzitter Dirk
Kooil-<.e,.r,. rechts naast hem
consUl:.lii\i:,,.$a.;1 Molenaar. Na
tvree maànden wachten is de
spanning te snijden" Gaat de
wedstrijd van Geel- Wit door,
ja of nee?
"Het spijt me verschrikke-
lijk/ maar ik moet u medede-
1en dat het duel volgende
week zondag niet kan r,vorden
g,ehouden. Wi j gaan op een
gegeven mornent uit van de
huidige omstandigheden en
dan moet ik zeggen: helaas.
Een pupi]lenwedstrijd gaat
ilo9, maar 22 man over dit
ve1d, dat is onverantwoordrr.
De consul staat op en looPt
naar een flap-over met daar-
op de situatieschets van het
terrein. De problemen zitten
met namen in de zuid-west-
hoek. De anders altijd Pro-
blematische noordkant ligt
er wonderlijk genoeg nu Pri-
ma bij.
De teleurstelling is in de
geïmproviseerde Persruimte
voelbaar. De omstandigheden
v/aren de laatste dagen der-
mate veranderd dat de wed-
strijd nu dan ei.ndelijk door
zou moeten gaan. Langer uit-
stel zou wel eens kunnen
leiden tot afstel. Het einde

pers is duidelijk'hoörbaai'.
Temidden van deze menigte

I smP .5U
de beste
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discotheek rl)

van het seizoen nadert en de
spelers hebben hun vakantie
a1 geboekt, daarbij zelfs
rekening houdend met een
nacompetitie.
Nog geen week later sPelen
zich in het onderkomen van
de voetbalvereniging soort-
gelijke taferelen af. Naast
de voorzj-tter is nu Penning-
meester Frans ter Schure
aangeschoven. Aan de orde
zijn nu de uitzendrechten
van de wedstrijden van GeeI
Wit in het nieuwe seizoen.
rrWe hebben getracht een oP-
lossing te vinden, waarbij
zoveel mogelijk mensen de
beelden kunnen ontvangen.
Daarom hebben we besloten
een eigen Voetbalkanaal oP
te richtenrt, sPreekt een
zichthaar voldane voorzit-
ter. Ziln veren j'ging heeft
zich verzekerd van de steun
van een aantal bedrijven en
gemakshalve wordt er vanuit
gegaan dat de kabelexPloi-
tanten eveneens ParticiPeren
in de nieuwe organisatie.
De verbijstering is groot-
Algemeen was men er van uit
gegaan dat Geel \^/it wel weer
met de NOS in zee zou gaan.
rrDe kijkers moeten nu twee
gulden meer per maand gaan
betalen, dat kan het Pro-
bleem niet zijn", sPrak de
voarzitter stellig. rrEn voor
een gulden meer krijgen ze
het clubblad van GeeI Wit
erbi jrr , vulde de schatbewa-
ker aan.
op het voetbalkanaal, waar-
aan ook aan andere zaken
aandacht wordt besteed zoals
Amelandia, zí1n overigens
al1een de thuiswedstrijden
te zien. De NoS blijft de
uitwedstrijden verzorgen en
de bekerduels z,'ln voor de
RTL.

(Dit was een bericht van de
schrj.jvende pers)IL tftE,DtEll
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IN HET VOETLICHT... ".
Hij is vijfentwintig
j aar, wöont ruim turee
jaar op ameland, Iijkt op
Ronafdo en is sedert sep-
tember 95 lid van Geel
wit "
Tegenover mij z:-t- Arjan
de Vries woonachtig te
Buren "

Arjan je woont hier aI
tqree jaar, *taar leom je
vandaan ?

ïk kom uit Marum, een
bekende plaats oP de
Erens Groningen/ Friesland

I{aarom ben je oP Ameland
gaan wonen ?

Omdat. ik hler oP Ameland
werk kon krijgen.

Je werkt hier en ltaar ?

ïk werk bij de gemeente,
op Burgerzaken.

tdaarom ben je Pas vanaf
september lid van GeeI
T{ít 2

Toen begon het seizoen en
was ik eigenlijk net een
beetje gesetteld en ik
dacht komaan laat ik de
kicks weer eens te voor-
schijn halen. ook miin
invalbeurt in het gemeen-
te eIftal vorig jaar te-
gen de bouwvak heeft mij
wel gestimuleerd.

was je toen zo goed ?

Vraag maar aan de leider.

Heb je eerder voetbal
gespeel,d ?

Jà, Ooit blj de vv Marum
bij de pupillen.

I
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Heb je ook nog andere
sporten bedreven ?

basketba I Ien ,
en op Ameland
nog.

Jazeker,
dwergwerpen
badminton ik

Voordat je IidI werd lras
je toen al een beetje
bekend met vereniging ?

Jd,
bij
gers
Daar
wel

ik was a1 ingedeeld
de groep vri jr^riIIi-
in de kantine.
leer je het ware GW

kennen.

In welk team van Geel" Ï{it
speel je en wat zijn je
sportieve aspiraties ?

ïn speel momenteel in
GeeI Wit, 4 en mijn bedoe-
Iing is om ooit nog eens
in GW 1 op te draven.

ire Ii jkt oP Ronal'do,
speel je ook zo ?

Hoor ik va)<er en sPeel
bijna net zo. Ronaldo is
echter technisch iets
begaafder, maar hij kan
niet dwergwerpen.

wat is trouwens je favo-
riete speler in Nederland

Kluivert, geweldiq die
beheersing op het ve1d.
Maar niet oP de weg.

Is de club waar hij in
speeJ-t oolc je f avoriete
club ?

Ja maar niet fanatiek,
Ajax speelt het mooiste
voetbal.

?íat vindt j e van het GIÍ
nieuws?

Kan ik nog niet zoveel
over zeggen, ik ben nI
nog geen abonnee.
Ik denk er wel over om

(.^. tl_
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het te worden.

Niet te lang meer over
nadenken vriend !!!

okeeeee

IIoe vind je de overtocht
met de veerboot ?

Ja hoor wat een vraag.
Gaat p lfiaar kort geleden
heb ik nogal lang oP de
boot doorgebracht. Niet
mijn grootste hobbY.

. IIeb je we1 hobbies 7

Jà, modelvliegtuigbouw,
muziek luisteren en ma-
ken.

BesPeeI je zelf oolc een
muziekinstrument ?

Jà, ik sPeel gitaar en
basgitaar en gamloo.

SPeel je voor de 1o1 of
nog op een andere manier

ïk sPeel Puur voor de 1oI
in een bandie.

IR een bandje oP Ameland

Nee aan de wal

Ken je de bands van Àme-
land ?

Jazeker ik ken ze bijna
a11emaa1.

Nooit voor een Amelands
bandje gevraagd ?

Nee

Je vliegt ook heb ik be-
grepen, heb je een vJ.ieg-
brevet ?

Ja, modelzweefvliegen

*L&*



r{at vind
voetbal.

je van dames-

Amusementsr,laarde een 1

voor de moeite

Geef even een kort ant-
woord

Normaal

Leuke muziek

Osdorp Posse

Gaat

Kozakken Boys

Gereformeerd

Richard Wische

Wie ??

Àrie Haan

Groninger met duits ac-
cent

De KTiIVB

Jezus, wat een vraag

Sportnet

Nee

Heb je nog een boodschaP
voor de lezers

Een boodschap, nou eh ja
Gw 1 maar naar de 3e klas
het wordt nu wel eens
tijd na zoveel jaar 4e
niet dan ?
Voor de rest van het sei-
zoen wens ik ieder een
goede aflooP met weinig
blessures en Prettige
feestdagen.

Àrjan bedankt en veel
succes bij GeeI wit.
en natuurlijk ook Pretti-
ge feestdagen.

je.

- lz-
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TRANSFtrRS

Het seizoen is no-q niet begonnett oÍ'

Ronaldo is geblesseerd. Ceen nood, PSV

koopt Eykelkarnp. Overtttars is gebles-

seerd, Ajax koopt Hoekstra. Feyenoord
heeti een paar spelers van de hand ge-

daan en koopt Van Gastel. Van der
Weerden is geblesseerd en PSV koopt
Starn"

I)eze k.leirle greep uit de veranderingen
van clutr gedurencle dit seizoen tonen aan

dat het transtèrsysteem leeft als nooit
tevoren. En nu heefi cle rechter bepaald

clat dit niet meer ntag. Zo heeft 'ie het

niet precies gezegcl, wiint er is nog nooit
een re.geling opgcstelcl waarop geen

uitzondering kon worden gerttaakt. De

rechter heeti bepaald dat voor spelers,
van wie liet contract afloopt, geen tratts-

f'ersom mag worden gevÍaagcl, IIEHAL-
VE als ze aan eerl club in eigert lancl

worden overgedaan. Wat eert krcltttttte
reclenatie.
Het oude systeent hanclelcle bepaalcl rriet

indacirtrg cle uit.gan--esltLlt.ltell van cle EG,

die open triurtengrenzen voorstaat. Herirt-
nert u zich de tv-spodes nog, rvaarin je
werd vertelcl dat het je vrij stond orr je
bijvoorbeeid als kapper in Spanje te giian

vestigen?
Alles mocltt, alleen ziatt sporters was een

iirriet gesteld, per club niet tneer dart een

bepaald aarrtal buitenlanclers. Een goede

nraatregel ter besclrerrttittg van de eigert

nrarkt, dat wel. E,rr nraar goecl ook voor
een land als Italie, waarin anclers geett

enkele italiaan nreer aan cle bak zou

konren.
Maar wat we nu krijgerr kan ook de

bedoeling niel z.i.in. Binttetilattclse top-
voethallers blijven onbetaalbaar voor de

overige clubs, nraar rnogen gratis en

voor niks rlaar een clu[r uit het [rtritert-

land. Dat wil zeggen: cie Nederlanclse

club moet zijn speler laten gaart zottder

dazrr iets voor te vangen. De rtiettrve

eigenaar vaii cle spelers blijtt vanzelfspre-
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kend niet geheel kostenvrg, want de
speler zal toch eert redelijk inkornen ver-
latrgen. En dat ntoet natuLrrlijk wel iets
hoger zijn dan wat een club in Nederlancl
kan bieden, \ruànl arrders zolr zo.n speler
in ons kikkerlandje blijven en dan heeft
zijn oude werkgever er ook rrog wat aari.
Net ais in mijn jongenstijd spaarr de
jeugd van nu voerbalplaatjes. De spelers
worden gerangschikt per club. Maar wat
is dat waard als bhjkt dat zo ongeveer
een-derde van de spelers al van club is
veranderd voordat het seizoeri voorbij is.
In rnijn boeken zat achterin een pagina
waarop de belangrijkste transfers konclen
worden verrleld" Ik dacht dat cle wisse_
lingerr van het algeloperr seizoen werclen
bedoeld. Wel wat vreen.rd, want ciie
spelers stonden in het boek al bii de
juiste club. Wist ik veel cjat deze pigina
pas een jaar iater kon worden ingevulcl.
Als ik nu nog plaatic.s zotr sl)arelt zou ik
cleze pladzijcie allang vol hebben. Met
actirele transtèrs. Een transtèr zou ik
pertirrent NIET genoentd hebben: cle te-
rugkeer van John van Loen naar Necler-
land. Geltrkkig is hU naar Utrecht ge-
gaan, dat verzacht het leecl aanzienlijk.
Het nietrwe systeerr biedt ook voordeien.
Voor de spanning in cle ere-clivisie is het
een goede zaak dat de contracten zou
gauw nrogeÍijk aflopen. Want Lrjt de
aanhef kunt u wel afleiden dat rn cle hui-
clrge situatie alleen de toilclLrbs proiite-
ren. Voor Willertr II is het seizoen helaas
voorbij.
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SPECIALIÏEITEN O.A.:
'STEENGRILLEN
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Het GeeI wit.
schijnt 9 tot
j aar.

Nieuws ver-
10 keer per /-a\

ffiOplage: p1m 350 exempl.
Àbonnement GW Nieuws:

f 15, -- p.j .

Àdvertentie GÍ.] Nieuws:
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I-{EDEIVERXERS Gïf NIEUÍÍS :
Redaktie:
F. Hulsebos
K. Molenaar
H. Roemers
J. Epping

Eind red" ll-ay out:
J. Epping

Typewerk:
G. Veltman
C. Tieman

Druk:
R. Bloem
D. Kienstra

Montage:
F. ter Schure
B. de Kruijff
N. Oud
I. Kiewied
L. van Tiggelen
J. Brouwer

Bezorging NES:
W. Beijaard
D. Kienstra
F. ter Schure
P. Former
B. Former
F" Kiewied
Bezorging BUREN:
W. Brouwer
B. de Kruijff
G. Molenaar
Bezorging HOLLUM/BALLUM :
H. Roemers

met de Lange en de Snelle
gewoon effe be1le

Henk z 42686*-0eke: 42860
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Aok geslc;hil<ï r'oor reunies en partiien.
Het gehele jaar gmpend.
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