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BESTUURLIJK:

Notulen van de algemene ledenvergadering

Geel lVit d.d. 12 januari 1996.

Àan*roqig 34 leden (inclusief bestuur)

Opening, mededelingen en ingekomen stuk-
ken.
De voorzitter opent'de vergadering en merkt
op dat de sportiviteit op het veld (veel min-

der gele kaarten als vorig jaar) ciÍi de om-
gangsvormen met elkaar en met anderen

behoorlijk verbeterd zijn.
Hij meldt dat bericht van verhindering ont-
vangen is van Paulus Tieman, George Mole-
naar en Jan Kienstra.
De voorzitter deelt mee dat hij woensdag l0
januari jl. op het gemeentehuis uitgenodigd is

om het standpunt van het college van B&W
te vernemen m.b.t. de ontwikkelingen rond

het trainingsveld van Geel Wit. Van gemeen-

tezijde (wethouder O. de Vries) werd meege-

deeld dat een grondige renovatie van het trai-
ningsveld in dit voorjaar niet zal plaatsvin-

den. Er zal alleen met zeer beperkte rnidde-

len onderhoud plaatsvinden (hier en daar een

schop zand). Dit terwijl de gemeente eerder

keihard had toegezegd in het voorjaar van-

1996 het trainigsveld te renoveten. Boven-

dien heeft de gemeenteraad in de begroting
1996 zelfs geld voor de renovatie van het

rainingsveld gereserveerd. Ook heeft de

uiwoerend amhtenaar van gemeentewerken-

enkele weken geleden nog geïnformeerd

wanneer met de renovatiewerkzaamheden
begonnen kon worden. Dit gewiizigde stand-
punt van het college van B&W is voor Geel

Wit onbegri"ipelijk en ook onverteerhaar. Het
druist in tegen het advies van de gemeentelij-
ke adviescommissie Sperrt en Welzijn en de

ambtelijke adviezen. Geel Wit kan zich in
prineipe in elke locatie van het trainingsveld.
vinden (rond het bestaande complex), indien
er maar rond 1 april 1996 met de renovatie
begonnen wordt. Het huidige voorstel van
het college om een trainingsveld te projecte-
ren aan de oostkant van het hoof'dveld hete-
kent dat uitvoering nog jaren op zich zal
laten wachten. Er dient nog gestemd te wor-
den over de RAK, er moet nog grondverwer-
ving plaatsvinden en er moet nog een wiizi-.
ging van het bestemmingsplan plaatsvinden.
Vervolgens deelde mevrouw Mosterman
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(aanwezig als voorzitter van ATC' maar

t*u*n, riaijsliel CDA) mee dat <ie uitspraak

van O, de Vries m.b.t' het niet renoveren

rran het trainingsveld anciers dient te worden

geïnterpreteerd. ,4fgesproken is dat O' de

Vries clit naar het college zal meenemen en

Ceel Wit hiervoor zal int'ormeren'

Naar aanleiding van deze mecledeling van de

vaorzitter merkt Nico Oud (raadslid CDA)

op dat de notulen waaruit O' de Vries heeft

aàngehaald niet juist zijn' Deze zijn.ook nog

nlei vastgesteld door de gemeentelijke com-

rnissie BestuurszakenlFinanciën' Ëen meer-

clerheid van ele commissie adviseerde de

renovatieweritzaamheden nog dit vocrjaar uit

tc vueren. Oui! merkt orr dit in de gemeente-

liike comrnissie VROM en \fferken van a's'

rnaandag aan cle crJe te steilen"

De vorizitter etn*ludeert elat wethouder de

Vries cltts een verkeercie mecledeling heeft

gedaan. Zoa!s eercler opgemerkt z1!.Cf Wit

ïp k,,rt* termijn hierover cluiclel)i)<heïÖ kÖ-
gln. Voor Ceet Wit staat vast dat er iots

inoet gebeuren met het trainingsveld, onrdat

ntrg *in seizoen in cle hlutrber trainen niet

aanvaarclhaar is. fuïecle gezien de eerdere

toezeggingen van de gemeente'

Dhr. Ï. Iesterhuis (nu nog voorzitïer van de

aftleling Frieslanc!) is tloor de KNVB be-

noemc! als voorzitter van de sectie amateur-

voethal van cie KNVB. Het 'hestuur van Geel

Wit t'eliciteert hem hierrnee.

Er ziin geen ingekomen stukker"l die voor de

I edenvergact er i ng vermel ci i ngswaard i g zij n'

Notulen van cle algemene ledenvergadering

d.d.28 augustus 1995.

De notulen wttrden ongewi.izigtl vastsgesteld'

Naar aanleiding van cle notulen worden geen

vragen gesteld en/of opmerkirrgen gemaakt'

Tussenti.iels Íl nancieel verslag'

De penningmeester geeÍï een toelichting en

beantwocrelt vragen van de leden' De conclu-

sie is clat clc tjnanciële resultaten positief

ztin. Dc reiskosten dienen in de gaten te

o,orcien gehouc!*n. Als er iets aan een busje

mankeert" clan rlient men dit direct door te

gevdn aan het hestuur.

Verslag c!iverse crtmlnissics'
Johan kiewiet doet namens de feestcommis-

sie verslag. Hil metdt dat op 30 maart a's'

"p*J.:



HOTEL.RESTAURÀNT

een feestavond is gepland in de Boeg. De

elftallen zullen in de vorm van een toneel-

stukje hun bijdrage moeten Ieveren. Hierover

vindt nog nadere informatie plaats.

Jan van Os meldt namens de tdchnische

commissie dat men voor aanvang Van het

nieuwe seizoen de dug outs op het biiveld
gerealiseerd wil hebben. Het bestuur zal de

lemeente vragen het materiaal op korte

termijn beschikbaar te stellen. Het scorebord

moet nog (steeds) gerealiseerd worden' Het

bestuur zal hierover met Jan Epping in over-
leg treden.
Frans ter Schure deelt namens de kantine-
commissie mee dat voor de kantinediensten

op de zondagmorgen in het vervolg maar één

vrijwilliger aangesteld zal worden. Uit de

praktijk blijkt dat dit voldoende is. Na een

ochtendwedstrijd kan er altiid iemand van het

elftal dat gevoethald heeft bijspringen.
Namens de sponsorcommissie deelt Frans ter

Schure mee dat Willie Molenaar een trord

voor de schenkers van wedstrifdballen ge-

maakÍ heeft. Naar aanleiding van de hoge

reiskosten zal de sponsorcommissie bekijken
of hier iets op te verzinnen is in de vorm van

sponsoring.

Competitieverloop.
Jan van Os doet verslag en concludeert dat

alle elftallen redelijk tot goed meedraaien. Er
zrjn echter een paar uitzonderingen. De

elftallen van Cl en A zijn kampioen gewor-

den. Doordat de dames onverwacht toch

moesten promoveren, spelen zij nu onderaan

in een klasse die eigenlijk te zwaar voor hun

is. Verwacht wordt dat het moeilijk zal

worden om volgend seizoen een meisjes 7+al

op de been te kriigen. Door de leiders en

trainers van de ieugdelftallen wordt het

aanstellen en ook de werkwijze van de jeugd-

coördinator als uitermate positief ervaren.

Rondvraag en sluiting.
Johan Metz vraagt wanneer de boomstronken

langs het bijveld verwi.iderd worden.
De voorzitter antwoordt dat hierover al in
oktoher een brief is uitgegaan naar de ge-

meente, maar er is nog geen antwoord ont-

vangen. Geel Wit zal navraag doen.

Koos Molenaar merkt op dat de wisselende

aanvangstijden van het eerste elÍtal zeer

verwarrend is. Bovendien komen hierdoor
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minder toeschouwers.
De voorzitter antwoordt dit intern te bespre-
ken en ook eens te peilen naar de wensen
van de hezoekende verenigingen. Hlj is het
er mee eens dat duidelijkheid over het aan-

vangstijdstip noodzakelijk is.
Anja Brouwer merkt op dat bij het kerst-
toernooi geen prijzen waren voor de dames

en meisjes. Zij hadden het gevoel dat ze

voor spek en bonen meededen.

Jan van Os zegt toe hier bij het volgende
kersttCIernooi rekening mee te houden.
Martin Oud vraagt wanneer de lichtmasten
geplaatst worden.
De voorzitter zagt dat de afspraak was deze
gelijktijdig bij de renovatie van het veld te
plaatsen. Door de ontwikkelingen m.b.t. het

trainingsveld kan hij hier nog geen antwoord
opgeven.
Nico Oud vraagt wanneer een volgende
trainerslleiders vergadering voor de senioren
plaats zal vinden.
De voorzitter antwoordt dat nadere bericht-
geving zal volgen.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenverga-
dering van ... ........1996.

.voorzitter

,secretaris.
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HEERLUK

Zondag 9 mrt jl. werd voor de meeste

ploegen de voetbalcompetitie weer !er-
vat. Sommige wedstrijden werdenl alsnog

weer afgelast. Terecht natuurlijk want het

was nog steeds winter en dan heb je recht

op vorsfverlet en winterstop' Het eerste

elftal speelde wel, en nam uit Leeuwar-

den drie punten van MKY mee naar huis'

In de LC van maandag 10 mrt werd

uitvoerig bericht over de verrichtingen op

de diverse velden. Het was net of al die

verslagen geschreven waren door één en

dezelfde persoon, die in een opgevcerde

Ferrari Testerosa bij al die wedstrijden

langs gereden was. ï/ant er was geen

goede wedstrijd bij. Het was armoede

iroef, met hier en daar een mooi doelpunt

als enigste hoogtepunt. Het publiek was

natuurlijk de grootste verliezer. Ander-

half uur blauwbekken en alleen maar

ergernis. Op dergelijke dagen kan het

spótttun"at toch wel wat proefdraaien?

Op zondag 1? mrt moest het derde elftal
voor het eerst weer aan de bak. Fietsend

over de Noordwal drong de koude wind

diep door in mijn arrne botjes en mij'
Heel mijn lichaam schreeuwde om cen-

trale verwarming. Maar ik rnocht van

Joop de Jong niet terug. "Ba$ haefi

velàverwarming aangele.Sd !' hield hij

mij voor. De gedachten aan Barts dou-

ches deed mij nog meer rillen. Maar te

laat ! We v/aren al bij het hek en Nico

had ons, ballen-pompend-en-grijnzend, al

in het vizier.
Langzaarn druPPelde de kantine

vol. De hele ploeg compleet, geen buik-
griepklachten dus aan de koffie. Helaas

kwam de tegenstander uit Joure ook nog

opdagen, en Hessel had zich ook niet

verslapen. Geen ontkomen aan : er moet

gespeeld worden. Van de kantine naar

box 2 raakte je al je koffie-warmte met-

een weer kwijt, en dan moe§t je je nog

omkleden.
Koode moest weer de zgn. slimme

jongen uithangen door een maillot aan te

Jong
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rekken. Jaloers op zoveel siimmigherd'

àu*t"n wij dit sioer af en lachtten als

t-*; ;ttïeel kiesPijn' Dan.het veld

or-uoot de warmingluP' Nou ja' veld ?

Deze toendra zou in Lapland niet mls-

,*n. Het valt mij nog;ms9 dat w.e niet

àerst de rendieren weg'hoevenrrc jagen'

En is dat een eland ? Nee;' gewoon een

tuk, *u* je kan nooit lvetqn' Op het rif
*ui"n toch ook al ijsberen gesignaleerd ?

V* ai. warming-up word je ook al.niet

waÍm. Voor de wind viel er nog te belvÈ

gen, maar er tegenin weet je meteen.hoe

Ëen'kerstkondntje in de diepvries zich

vermaakt. Dan moet het trainingsjack

ook nog uit. De reserves duiken als

uutgi"tË" gelijk op die proo,i' Toch.is het

ro,ít iu*Àer dat.ie zo goed voetbalt dat

je altijd in de basis staat.

Ook deze wedstrijd kende weinig hoogte-

punten. Eerst wd wat sterker en de be-

ileerste 1-0 van Francisco' Dan komt

Joure wat los en scoort flog voor de rust

de gelijkmaker omdat mijn slidinq. tloott
in Ëet mos. Het drie-koppige publiek zit

dan allang weer in de kantine en geef ze

eens ongelijk. .cht
Het koPje thee in de rust vernt

nu echt wonderen, na de Pauze is het

lang zo koud niet. Wij eerst weer sterker

*uàt nu is het Joure dat scoort' Geen

probleem. De jodelaars in on-ze voorhoe-

àe ping-pongen met hun hoofden meteen

de gerffma[er in de touwen, zodat we

ooÈg.iiit van die spanning in zgn' span-

nendË wedstri.iden af zijn' Iedereen vindt

het best en zo sukkelen we naar het

eindsignaal. Onze gedachten..l'j1.1 bij de

*ar*J douche. ( En natuurlijk bij bier en

vrouweiijk §choon maar dat lijkt mij

overbodig steeds te vermelden' ) Eén

schamel [unde en stïf van de ellende is

ailes wat'd ei.e zondagochtend opbrengt'

Na de douche, en in de;warmte van de

kantine wil de goudgele rakker wel sma-

ken. De stemming stïgt want we gaan

ook nog een''stu§e over het vierde elftal

maken voor de Geelwit-feestavond' De

ontberingen worden zo snel vergeten' 's

//a4Ée? ég eea l.e/r el€S mell ,s&rr#d
SÉcrllc*s urtoë J7ffi'-

7,MNg
tYé§-*rl
?6t,; 4?Z2o
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Middags blijkt ons ene punde een dure.
\i/ant het tweede heeft knullig verloren,
het vierde heeft een pak slaag gehad en
ook het eerste elftal verliest kansloos en
nog wel van een degradatie-kandidaat.

Terug op de fiets over de Noördwal
krijg ik weer dat onbehaaglijke gevoel
van vanmorgen. Nu voetballen ? Waar
zijn we eigenlijk mee bezig ! Laat het
kwik toch eerst eens stijgen. Lente in
Twente, dan kom ik pas weer.

Maar wel heerlijk om weer te voetballen.
Henk Roemers

GEBL WIT TREKT NIEUW
"oud' TRAII\-ERSDUO AAN.

De opvolging van trainer Gerard Metz,
die na dit seizoen vertrekt is bekend.

De nieuwe trainer is Fransisco Metz, die
samen met Meinte Bonthuis, zal trachten
volgend jaar een greep naar de macht in
de vierde klasse te doen.

Beiden zijn geen onbekenden in de voet-
balwereld van Geel Wit en hebben in het
verleden wel bewezen enige kijk op de
zaken te hebben.
Wij wensen hun veel succes.

Eerste elftalbegeleider Jan Kienstra, die
tot nu toe zijn taak op een goede wijze
heeft volbracht, knjgt een anderefunctie
in de organisatie.
Hij zal met ingang van het volgend
seizoen de gastheer van Ceel V/it wor-
den. Hij wordt belast met het ontvangen
van de bezoekende clubs en de scheids-
rechters.
Jan ook. veel succes toegewenst.

§AUENSPEI,

De vergadering van de raad

"i" arndtana tàrae ëeze maand
Èweg extra Punten' Een daar-
\ran was het beschikbaar
stellen van een lcrecliet ten
hehoeve van het oPknaPPen
G; het oef enveld van Geer

'rit. Het rerk is gegund aan
f,a Grontnij FrieElanë en
qaat de gemeente zo'tL
7-;ó.óóo- lrosten. Yanaf aPril
öu"t GeeI wit oP de *:d-
Éi"ija""lden oef enen en lcan

rrle Giontmij zijn gang gaan'
Daarmee gaat een lang ge-
lkoesteràe nens van GeeI wit
;;--vÉrvurring' Het is aI
'iaren letterli jk en f iguur-
íijX aanmodderen oP dit. ter-
reío, dat. qua bodemgesteldl-
lheid en geur veel van een

moera§ weg heeft'
soort neeht een belangrijke
pï""i= i" in de samenreving'
ft;a houdt de mens gezond van
ïijr *" leöen' Itet is goed

voor de maatschaPPelijlce

""iriff.ling 
en het bezorgt

olezier aan vrijwel de gehe-
ï". bevollcing. Dan zouden er
dus eigenlijk geen bezwaren
kunnen 

- zijn tegen het oP-
knaPPen van het oefenterrexn
*n - -zou dit onderwerP een

hamerslag moeten zijn' 
-!Íaar zoals het de Àmelander

raad betaamt Passeerde ook
eit agendaPunt niet zonder
óat erover werd gesProken'
?,o werden er vragen gesteld
over de samenstelling Yan
ft.i- kredietbedrag' De in-
sctrrijver wil het werk doen
,oo" iuim i l'6 . oo0, dè rest
is àtroo"uien. wel een groot
bedrag voor zo'n post, meen-
den enkeLe raadsleden' Hoe-
wel ze niet te horen kregen
waarvoor dat geLd dan eigen-
lijt( weL bestemd is stemden
ze toch toe. ook diegenen
die nog eens refereerden aan
de wens om het totale sPort-
complex te herinrichten gin-
gen Probleemloos alckoord'

-&- -3-
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?Ie roepen het nog even iaherinnering. Àls het aan degemeente Iigt verhuist deÀnelander Iennisclub , naarhet huidige oefenterrein enworilt het trainingsveld ver-plaats naar de overkant vande Noordwal. Dat terrein,
grenzend aan de oostkant vanhet hoofdveld, moet eerstnog wel even rrorden aèbge-
kocht.
Even dreigde het er naar uitte zien dat de opknapbeurt
van het trainingsveld nietmeer zou behelzen dan het
aanbrengen van een paar em-
mers zand, zoals de voorzit-
I"T het nog niet zolang ge-
Leden op óe ledenvergadëríng
verwoordde. . Die opvattingbleek te zijn gébaseerd op
9:ijfzand. Er zou wel dege-lijk een volwaardige renova-tie plaats hebben, ook aldeden de nog niet vastge-stelde notuLen van de ge-meentelijke commissieverga-
dering anders vermoeden. Denotulen zijn later aangepasten de renovatie kon dàor-
gaan.
fs er dan helemaal niets aande hand geweest? Zouden denotulen veranderd zijn a1sde voorzitter niet àan debel had getrokken? En hebbenburgemeester en rrethoudersniet heel even door hunhoofd laten spelen dat hett,errein weer over de kopmoet aIs ÀTC er komt? IÍaar-schijnlijk re1, maar waar-schijnlijk heeft iemand zeèrvan kunnen overtuigen dat
ook een tennisveld niet zon-der drainage kan.
Over de plaats van de drai-
nage kan geen twijfel meerbestaan. llet oef enveld za].
namelijk in geen geval in
oosteli jke richting opschui.-
ven. Het was de trens van
ceel Wit om tussen het trai-
ningsve).d en High chaparrel
een parkeerterrèin te cre-
eren. Nar-béznaren heeft de

gemeente hiervan afgezien.
Daarmee kan GeeI. Wit Ieven,
heb iXË begrepen. Toch vreemd
dat deze lokatieruil van
tafel is geveegd zonder GeeI
lÍit daarbij te raadpJ.egen.

Koos Molenaar 
'

,UITN [)E KÀNTINE

In de nacht van vrijdag de Z2e maart,
hebben onbekende onsporfievelingen een
bezoek getracht aan de kantine van Geel
Wit en zich vergrepen aan de kassa.

enkele reacties:

"Vfeer een goeie wedstrijdbal minder,,

"De contributie maar weer omhoog,,

"Zat er nog geld in de kassa ?,,

"Het geld hoort bij ons" (RABO)

I
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GEEL WIT NTEUWS AI.,S

BEWUS-MATERIAAL

Het is maandagavond 4 maart, oqgeveer

tien voor acht. Ik heb net mijn silorttas

gepakt om samen met mfn gym- en

iedactiemaat Henk naar het wekelijkse

afknijpuurde van HannY te gaan.

Er wordt fel en heftig op de deur geklopt

en voordat ik iets kan zeggen valt hij

briesend en witheet de kamer in, het is

Henk. uHeb je'het gelezen, ik ben hart-

stilike dol, ik heb er geen woorden voor"

schreeuwt hij.
Rustig als ik ben probeer hem te kaime-

atn àn vraag, "wat is er aan de hand

henk, zegheÍ me, maar hou je rustig"'
"De krant, de Leeuwarder krant van

zaterdag" briest hij. "Heb je het gelezen,

het is diefslal".
Vlaar heb je het over vraag ik' Over dat

onzinnige stukje op de eerste pagrna van

de "Regio" in de l-eeuwarder raast hij

verder.
Ik zoek de krant erbij en ja hoor hij heeft

gelijk, hoe is het mogetijk, 't is duidelijk

diefstal.
Pagina 17 "lVadderent': geen grap

meer, maar business.
Een heel verhaal rnet daarbij de naam

van de bedenker van het woord "Wadde-

ren" ene onbekende pensionhouder

Ulbe P, te St.J in het noorden van

friesland, tevens bestuurslid van de

nieuwe VVV Noord West Friesland'

Om van het begrip "Vfadderen" depo-

neerde hij "Wadderland" als merknaam

bij het Benelux Merkenbureau'

Nou, brult Henk, hoe vindt je die, is dat

even brutaal, "bedenker van het woord

Wadderen". Die is goed....

Een goed begin van zo'n nieuwe VVY

om dadelijk maar "superorigineel uit de

klei te komen" met een woord dat aan de

noordkant van de waddenzee op Ameland

dus, al vanaf 1994 door Oeke en mij

gebruikt wordt en al bijna weeÍ aan

vernieuwing toe is.

Henk is duivels-

Het magische woord dat al enkele jaren
door "wadyaarten METZ" in de adver-
tentie wordt gebruikt en waar Henk de
bedenker van is wordt plotseling door
iemand uit Noordwestfriesland gebtuikt,
naar voren geschoven en uitgebreid be-
sproken in de LC van zaterdag Z maart.
De schande.
De merknaam is beschermd en de rech-
ten berusten bij heer p te St.I. die er
geld uit wil slaan.
Ik moet Henk gelijk geven als hij zegt
hier iets aan te gaan doen.
Ik denk zelfs nog verder, wij van het
Geel Wit nieuws moeten achter Henk
gaan staan en hem steunen in zijn
strijd om heÍ recht.

Dinsdagmorgen 5 maart, ik bel Henk nog
eyen over het yoorval. 'Ik heb de jour-
nalist al gesproken" zegt hij.
Daar blijft het voorlopie bi.
's Avonds als ik de leeuwarder opensla
en bij pagina 15 aangekomen ben, zie ik
het met grote koppen staan.
Amelanders 'lVadderen, al drie jaar,
Het stuk dat volgt liegt er niet om en
onze Geel Wit krant wordt, als bijna
kroongetuige door Henk naar voren
gehaald om aan te tonen dat niet meneer
P te St.J, maar Henk te Nes de bedenker
is van lhet woord "Wadderen".
Henk rnaakt tevens duidelijk dat hij en
compagnon Oeke Metz yafi V/advaarten
Metz trret er niet bij laten zitten en ze&t
zeker niet zullen betalen voor een naam
die ze :relf bedachten.

De advertentie van Henk en Oeke in de
Geel Wit krant is het harde bewijs dat
het woord "Wadderen" al lang bekend
was.

Zo zie,je maar dat de voetbalkrant voor
meer dingen goed is dan alleen voetbal.

je.

t
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't YAÀI HEECI(EREN huYs

- galerie - btuttt{r. - l*§lffi
nieuvbouw-onderhouè-verbouY

lIrf! ]I
@u

in èlcPrv:lcl - cn horcoe -
Proilukten

Poï,DffihrEG 1 - 9L6' &r §Ë-§IEIÀ}ID

Yooe
$AAK en l+Eel

ffidf,1q;e61

Fktts KIEN9T;?A'r?L:íat,

lltEowewec í5

"UgElq- 
Àrvl

2e klasse D

A. juioren

GEEIJ WIf À1
Friese BoYs al
Koots'tertilIe al-
ÀSC a1
Suameer al
Dokkuun a1
Oostergo a1
Ropta BoYs al
Ternaard al
Buite:nPost a2
Flamingo aL

3e k1B§se À
c. juioren

DTD Cl
Stiens ci-
GEEL ÏÍIT C1
V]OD cl.
Oostergo cl-
AVC C,}
Anjum cl
WardY c1
LÀC Frisia c1-

Spart'a ' 59 c1
Ouwe BYIICVO c1
T.T.B.c. cz

.{e klasse A
c, junioren

Black BoYs c1
Arum cl
GEEIJ ÏfIf C2
Rood Geel c3
LÀC Prisia c3
TZUIVI C]-
Zeerobben c3
Bolswardía cZ
RES C2
NYIand c2
Friesland c2

Klas 404
D. juioren

FVC dL
Friesland dl-
Leeuw- Zwaluwen dl
CSL d:-
GEEI, TÍIT D 1

AVC dL
Tzummarum d1

02-06
02-06
o2-06
01-03
02 -03
o2-03
oL-00
o 1-00
ol--00
02-oo
02-00

[*

02-O4
o1-03
o1-03
o1-03
o1--03
02-03
02-O3
01-01
02-01
02 -01
o1-00
02-00

o1-03
ol--03
01-03
a2-O2
o1-O1
o1-01
00-00
o0-00
00-00
01-00
02-00

o5-L5
o5-10
o4-o7
05-07
05-03
o5-03
o4 -00

oBo0r§ÀtrDEt

IIYSTATTATIEBEDfiIJF

TITETZ
ïEl. : !26L?
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trla§ 424
D. junioren

Drachten d4
Heerenv. BoYs d3
Waskemeer d1
Drachtster BoYs d5
RWF d2
GEEL, §If D
Heerenveen
VenV'68

Klas 509
E, junioren

Sc. Berlikum
§t. Ànnapar.
GEEI. IÍTT E 1
Foarut el-
ÀVC e1
CVO e1
Ouwe Syl e1
St Jacob el-

Zaterdag meisjes
klasse 7a2

2
d3
dr-

a6-L6
05-13
o5-1-0
06-l"o
o6-06
05-03
o5-03
04-00

o5-12
05-L2
05-10
04-09
o5-06
04-03
o4-01
04-00

05*1_5
o6-09
o6-o7
04-04
o1-o3
04-oo

tL-?9
09-2 5
L2-22*
L3-22
13 -r_8
L0-L3
Ll--11
t-o-08
1- 1"-05
10-03

el"
eL

Delfstrahuizen
Dokkum mL
Rijperkerk ml"
Zwààgwesteinde
Be Quick rnL
GEEI, IÍIT M1

zaterdag Dame§
2e klasse B

ONT 1
Buitenpost 1-

Dfo/Fochteloo 1-

Friso 1
Irlispolia 1
Blija I
wToc 1"

VCRIDe Walden 1
Ropta BoYs 1
GEEL I{IT 1

m1

mL
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TÉL. 4?296-
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'*'*" 4?545

Land en Zeezicht"
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DRANKEN HÀNDEL

r**ql'li*,*rq"w€G 6 NËS TeL|4eA6ie.

*e§é

Stronduteg 42
9164 KA BUREN

DE ÀKTTE

Zondagmorgen, een uur of. half elf' De

*"attI.iO iJeen goed kwartier onderweg;

de vorige Partij lieP uit'

Het gaat niet goed. V/e staan al met een

goul-attt"t. Het loopt niet,.."l ?,t 
g*n

iltL het team. 'Waaischijnlijk hebben de

meesten gisteravond hun vaste tegel weer

""rt 
Utà gehouden. De wedstrijd !s al

,erloren. ffét is niet dat we niet willen'

De een na de ander schreeuwt een aan-

Àoediging over het veld' Maar de neu-

,", tàu,i niet dezelfde kant oP' en de

goedbedoelde woorden komen, net als de

passes, niet aan.

Onze linksbuiten breekt door' Hij maakt

""n 

-tcfrijnbeweging, 
ontsnapt .aa1 ztjn

bewaker, en loopt iich vast op he! kruis-

punt van zestienmeter en achterlijn' De

icheidsrechter fluit; corner' Onze links-

buiten neernt,hem zelf' De bal draait van

het-,doel af;' richtinq pen{!yst1P, *t:
wordt'door een vdandige spits, die !§ent
mee te moeten verdedigen, ïv9gg?lopt:

Onze laatste man is mee' De bal rolt van

;; o"p ;", de zestien af'- SiP ziet 'zrjn
kans. Visioenen bezoeken hem, van een

blonde feijenoorder met een Gronings ac-

cent. Rammen, denkt Sip' Diagonaal in

àe finkerkruising. Ziin ogen richten zich

ó ;" bal, die óP rrém afkomt' Het veld

is trarO. De bal springt op een kluit' en

siuit troger op dan dat Sip heeft gecalcu-

ieerd, Àuut iiin rechterbeen is al onder-

weg.' Corrigiren, omhoog die knie'

urào**". Het lukt niet' De voetbal-

schoen schampt onder de bal door' Sip

voelt hem zijn veters aaien' Dan kletst

hrj tegen hei scheenbeen' In een prach-

ti!e, wilAe boog schiet het leer weg'

nío! o* atles ln iedereen, over gelen

en or"t rooien. De keePer wikt en

weegt, meet af en neemt zijn sProng'

Met-gestrekte, hebberige vingers. rekt hd

zichíaar de bal. Hij graait nog in lucht'

Tussen lat en vingers is ruimte voor

DE RVSADVISEUR qENKTMN ALLES

-

íí
Als ha om vezekeren, hypotheken en Íinorcietingen gcot

T.Toben
W.Wesselpad 1 te1 .42989

- t7-



I-

precies één voetbai. De bal zeilt het doei

in, raakt halverwege liet net en valt naar

het gras, waarop hij nog één maal stuit"

Het is een één. De kansen zijn gekeerd,

de tegenstanders geknakt, zo trijkt het'

Kom op, doorzetten. Het zit erin"

We verliezen met vier een'

Ronaldo
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DIV. VLEES. EN VI§GERECHïEN

Het GeeI Wit Nieuws ver-
sehijnt 9 tot l'0 keer Per
jaar.

Abonnement GW Nieuws:
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Advertentie GW Nieuws:
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Redaktie:
F. Hulsebos
K. Molenaar
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J. Epping
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Q§MURO
óptage: pln 350 exemPl. : Jffi-*

Eind red. /LaY out:
J" Epping

Typewerk:
G. veltman
C. Tieman

Druk:
R. Bloem
D. Kienstra

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

Bezorging NES:
W. Beijaard
D. Kienstra
F. ter Schure
P. Former
B. Former
F. Kieraied
Bezorging BUREN:
I^l . Brouwer
B. de Kruijff
G, Molenaar
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H. Roemers

Aak geschikt voor reunies en partijen.
Hetgehele jaargffifrnd.
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Voor een dagje wadderen
<l
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-/ WADVAAI?ÏEN

w
meE de Lange en de Snelle
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