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V.V. GEEL WIT
nss - buren àmeland

V.V. GEBL I,{IT

0pgericht mei 1934

ïerrein: Noordwal Nes/Buren

ïelefoon: 05191 42537
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J. van 0s
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P. Tieman
te1: 542653
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te1: 542?20
t"tïde Jong
te1: 543372
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In dit nummer:

Echt zo'n middag om.. .b:.z. 2

Weer diefstal uit
kantine b}z. 5

Voor Bud van Frans....bl-z. 6

Standen blz. 8

Zomeravondvoetbat. . . . . bIz. LO

Praten over voetbaJ . . .bl-z.L2
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ECIIT ZO ' N MIDDAG OI'{..

Zondagrniddag 2L april l-996
prachtig, zonnig en erg warm
weer eindeli jk zo' n rniddag
om te kiezen, fietsen met D.
of alleen naar het voetbal-
veld of al-Iebei.
Het werd beide, eerst fiet-
§en en daarna naar het voet-
balveld om onze geel witten
te z i-en spelen tegen het
Ieeuuarder nicator.
Àls ik om vijf voor drÍe
aankom is er nog niet zo
bijster veel publiek.
Ik kom teqelijk binnen met
J. een oude bekende met wie
ik aI eens geklust heb in
leeuwarden.
Hij: Mooi weer J.
Ik: zeg dat wel J.
Hij: Mooi weer om te fiet-
sen.
Ik: Heb ik al gedaan en jij
ook zaq ik gisteren.
Hij grijnst en samen zoeken
we een plaatsje langs de
lijn aan de zuidkant mooi
met de zon in de ru9, naast
H. en S.twee kenners die er
altijd zL)n.
Mooi weer jongens, )a mooi
ÍÀrëer. Het zal- wel een zware
klus worden vandaag.
Nicat"or kan nog meedoen om
de bovenste plaats, dus.
Klokslag drie, het stadion
is iets voIler geworden maar
toch nog niet zo dat de Pen-
ningmeester een nieuwe spe-
1er erbij kan koPen of dat
we geen plaats meer hebben.
Op de tribune zitten 3 man'
Goede investering.
Dan komen de favorieten oP-
draven , zë zi.1n er klaar
voor en zo te zien is het
zaterdagavond niet erg laat
geworden ze ogen vrij. fris.
iX zoek mijn favoriet, P,
waar is hij.
Wie zoek je vraagt J. ik
zoek P. zeg ik. Die sPeeIt
niet mee zegL J. hij is ge-
blesseerd.
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Geblesseerd ? hoe kan dat
;;;; hij saat wel naar ?ísn
werk. Dan steekt er iets
anders achter. Na een klein
debat onderling komt de aap
uit de mouw, P. gaat trouwen
en dan moet je voorzichtig
zl)n om niet echte gebles-
seóra te raken. De conclusie
is dat hij daarom gePasseerd
is.
De wedstrijd begint het sPeI
gaat over en weer, zonder
dat het erg boeit. D.en
B & A komen er ook bij
staan.
B. een oude rot, meL een
nuchtere kijk oP het voet-
balgebeuren maar wel met een
GW gevoeJ- en daarom wordt
hij -duidelijk in de gaten
geÉouden doór A en dat is
goed ook, geeft zo nu en dan
raak commentaar.
We (GW) krijgen enkele kans-
j"s maar meer ook niet he-
laas.
Ook de tegenstander doet het
niet zoals de nogal l-ui"d-
ruchtige trainer wenst.
Het is zo boeiend dat J' en
ik over dingen beginnen die
niks met voetbal te maken
hebben en waar we ieder nog-
aI een eigen meninq over
hebben. Zo erg zelfs dat H

en S ons weer tot )<almte
moeten brengen.
We gaan de rust in met 0-0'
I.Ja rust hopen we oP iets
meer geweld, maar helaas het
vrordt echt za'n wedstri jd
waar je met een qelijk sPel
genoegen moet nemen.
í1... dat schijnt nicator
niet te vinden, want zt)
gaan nog voor europees(lees
fries) voetbal.
Na een gewoonweg flitsende
aanval over rechts, scoort
onze tegenstander een knaP
doelpunt.
I{etgàen doet denken dat het
echt zo'Ír wedstrijd wordt
waarin 1 doelPunt genoeg is
om de drie Punten te Pakken'
Maar het j-s nog niet gezeqd
of onze voorwaartsen scoren

- 3,-
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het is weer gelijk en is het
toch weer zotn wedstrijd
geworden $/aar je bij denkt
dat een gelijkspel de enig

De match duurt eehter nog
langer en onze geeJ. witten
trekken de partij naar hun
toe, weliswaar niet op een
grootse manier, maar wel zo
dat het favoriete nicator er
aJleen maar naar kan kijken.
ook de rumoerige trainer,
die a1 even kennis heeft
gemaakt met o.a.andere H die
inmiddets ook een plaatsje
naast ons heeft gezocht en
een aantal fanatieke suppor-
ters van onze kant, wordt
zoeL)esaan stil-Ier. Hi j
brengt nog een paar andere
spelers in, hetgeen cW trai-
ner Gerard ook aL heeft ge-
daan, maar voor nicaËor
helpt het niet.
Geel Wit echter,
punten dat is
wel duidelijk.

wil de drie
nu ,inmiddel-s
Ze gaan er-
wissels doen

W'íía,rtaltdel
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Arrtolreclnait/

voor, de jonge
hun uiterste
succes
De Geelr^litten scoren nog 2
keer en Nicator is geslagen.
Drie punten erbij en we
blijven in de race om de
plaats, een plaats waar
niks aan hebt, maar wel
plaats \traarvan je weet dat
je volgend jaar weer

best en met
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vierde klas voetbal speelt.
J. S. H. H., B&A zí3n al weg
ziln het er'over eens dat de
overwinning bij de juiste
ploeg is tercht gekomen.
D en ik delen die mening en
hre gaan a1len tevreden en-
verbrand naar huis.

Tot dan.

je.
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WEER DIEFSTAL UIT KANTINE.

Voor de tweede maal in korte
tijd is ingebroken in de
Xantine van Geel Wit. De

buit bedroeg een briefje ter
waarde van honderd gulden.
Op het paPier stond de voor-
uàscr,ouwing van de wedstrijd
Geel Wit-Nicator. De bedoe-
ling was dat dit zou worden
vermenigvuldigd en vervol*
q'ens ter verkooP zou worden
aangeboden aan de bezoekers
van dit due1.
Uiteindelijk beschikten a1-
Ieen de spelers van het der-
de elftal over de aan het
betreffende PaPier toever-
trouwde informatie, want
voor hen lag het die zondag-
ochtend ter inzage in de
kantine.
En dàér was de Pennevrucht
door de maker niet neerge-
1egd.
ïemand heeft het blad uit de
bestuurskamer gehaald- Wat
heeft 'ie daar in godsnaam
te zoeken? Waarom moet het
hele team de informatie zich
op deze wí1ze tot zíchr ne-
men? Is een gul-den te duur
om. de club te steunen? En
als het de bedoeling was om

het a]]een maar even te Ie-
nen, breng het dan ook te-
rug. Dat is dan nog het rnin-
ste fatsoen dat 1e kunt oP-
brengen.
De opbrengst was echt niet
in de zakken van de scribent
verdwenen, maar in de club-
kas. Eigenl-ijk zouden de
gederfde inkomsten moeten
worden verrekend in de con-
tributie van de spelers van
het derde.

CORNER

_L



VOOR BUD VAN TRAN§.
...i:.

Í{e bevinden ons op zaterdag-
avond in de Dug out, waar
Bud, ' : (nuchter aIs altijd)
z'n gal spuit en zegL verra-
den te zijn door het vierde
elftal n aÍs hij de volgende
morgen met het derde mee
moet
Hij verplicht mij een
schriftelijk rapport uit te
brenqren. Well Bud, zoals
heel Ameland weet wordt er
bij het vierde gespeeld als-
of het handbal is (daar doel
ik op de uitslagen).
Eerste he1ft, nog geen 5
minuten jong krijgt een
zwaagrresteindenaar de bal
precies in het kruis (zuive-
re carambole) , !{aarna f lui-
tist Jaap de Hön, fluit voor
een handsbal. En terecht.
Direct daarna wordt er ge-
scoord door Johan de Vries.
Willem mocht even later van-
af Theo's domein doorloPen
naar het vijandelijk doel en
scoorde aldaar ons 2e doel-
punt.
Dan rust.
Daar werd smakelijk gelachen
om het feit dat jij met de
8.30 uur boot naar het vas-
teland moest. De tweede
helft was in het voordeel
van GeeI Wit, 3-O door
Stein, die van de l-7 kansen
er toch nog 1 in wist te
werken. Vier-Nu1 door Toon,
die daarna direct gewisseld
moest worden, maar ja te
Iaat, hij scoorde ook nog
5-0.
Zwaagwesteinde maakte een
overtredeing waaruit een
penalty ontstond. Theo V.
die vanaf eigen doel een
aanloop nam en de bal bij de
cornervlag plaatste, boorde
met deze actie aich een kist
bier door de neus. Padde en
Beffie, speelden een toPwed-
strijd met vele )<ansen. Bef-
fie die de ba1 richting doel
wilde knallen viel Pardoes
om. Waarom ???
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Maar toch scoorde hij nog
een belangrijke 6-0.
P. t<iewiet die promotie had
gemaakt van 1 naar 4 sPeelde
goed maar werd toch gewis-
seld voor Ep, de I I i jdertl
van het 4e team.
Johan de V. wist er nog
te werken, maar dat dee
w.einde ook, waardoor
zich een 2e krat bier
de neus boorde.
Eindstand een degeliike 7-1-.

Nog even dit. Het 15 koPPige
publiek was zeer tevreden en
hierbij hoop ik en dan
spreek ik nemans het', hele
4ë, dat er in de toekomst
wat meer kijkers zullen ko-
men, anders moeten hle het
eerste eIftaI maar oP zon-
dagmorgen laten spelen.

Dus Bud, je hebt wat gemist,
zelfs de derde helft wonnen
we met gemak.

vr.gr. Frans Kraay jr.

IíIST U!

dat Bud en SiP (Gl{ 4') in
dienstkleding (met prijs-
kaart)' van de v.v.
Dokkum rondlopen ?

dat deze kleding ruikt naar
de kantine van Dokkum

dat eigenlijk het bestuur
van GW hier iets aan moet
doen.
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7,W. -
Theo
door

ni euvbour-onderhou&-'re :::bo'ir'!d

q§

lIrf!

ITU§TAIIATIEBEOfrHF

ffiffiytr
fE[.: 126ry

CBOOTETilD§I.,



STÀNDEN (trn 26-4-96)

4E KLASSE A
Rood Geel
Irnsum
Stiens '

Nicator
D.T.D. .

GEEL WIT
MKV'29
Blauwhuis
Robur
Dronrijp
L.S.C. 1890
St Annapar.

Res.hfd.klasse
Friesland 2
Roocl Geel 2
Dio/Oosterw. 3

M.K.V. '29 2
Geel l{it 2
L.S.C. 1890 2
Renado 2
De Sweach 2
Sneek BP 3
SC Franeker 3
Jubbega 3
Heerenveen 3

Res. 1e klasse b
Sneek BP 4
R.E.S. 3
C.A.B. 2
c.A.v.c. 2
Geel tffit 3
Rood Geel 3
\YZSlPheil'er Sne 3

SC Joure 3

Dronriip 2
Stiens 2
Heereveen 4
L.S.C. 1890 3

Res. 3e klas c.
Surhuisterveen 3

Nicator 4
Dokkum 3
r.,v Leeuwarden 5
LAC Frisia 5
Geel lVit 4
Trvnwalden 3

Brítenpost 2
FrieslaÍtd 4
Rood Geel 5
Harkema Op. 4
Zwaagwesteinde 4

STÀNDEN

2e klasse d
GEEL 1{IT ul
Fr.Boys al
Suarneer al
Sc Kootstert. al
Sc.Flamingo al
Buitenpost a2
Dokkum al
ASC a1
Ropta Boys al
Temaard al
Oostergo a1

3e klas a
Stiens cl
Geel l{it cl
Wardv cl
LAC Frisia c2
Oostergo c I
D.T.D cl
AVC cl

Sparta '59 cl
VIOD cl
Ouwe Syl/CVO cl
An.jum cI
T.T.B.C. c2

4e klasse a
Arunr e I
Ceel Wit c2
Tzurn cl
LAC Frisia c3
Nijland c2
R.E.S. c2
Friesland c2
Black Boys cl
Rood Geel c3
Bolswardia c2
Zeerobbcn c3

Klas ,104

FVC dI
CSL d1
Friesland d I
Leeuw.Zwaluwen dl
Geel Wit dl
Sparta '59 dl
'l'zurnruarurn d I

AVC dI

Klas 424 (d-pup)
Heerenv.Boys d3
Drachten d4
RWF d2
lVaskerncer d I
Drachtster B d5
Geel rvit d2
VenV'68dI
Heerenveen d3

Klas 509 (E-pup.)
St. Ann;rpar. El
Foarut EI
sc. Berlikurn El
Geel \Yit El
AVCEI
Ouwe Syl E I
CVO EI
St Jacoh El

Klas 550 (e-pup)
LAC Frisia e6
Holrverd rnp
Be Quick e6
Dokkunr e3
Rood Ceel e5
CSL e4
Ceel \llit e2
Blurv Wit e5

ZATERDAG DAMES
2e klasse B
Buitenpost I

ONT I

DIO Fochtelc-ro I
BIiia I

Wispolia I
Friso I
WTOC I
VCR/De Walden I
Ropta Boys I

Geel lVit I

Zaterdag Meis.jes
klas 782

19-41
l 8-36
l 9-35
I 9-35
r9-3 I
19-27
19-21
l8-18
l8- t6
I 8-16
t9-t2
t9-12

t9-11
20-43
I9-38
t9-38
20-28
20-28
20-28
20-23
l8-r5
l9- 14
20-r 3

t8*10

1 8-45
t9-44
t9-11
r8-2ó
t6-25
l8-2.1
t8-22
l8-2t)
I 8-20
I 9-20
i9-12
l8-lt

20-12
20"39
I 9-36
t9-32
r9-3 i
20-3 r
20,2 8
20-22
20-20
20-r9
I 8- l:t
19- l3

I

\

o7-a7
06-06
07-06
o7-03
07-00

a7-21
05-12
06-l I
06-1 t
06-10
06-09
06-06
06-06
07-06
04-00
05-00

i

I

l-30
l-2s
l-16
0-14
0-Í3
0-09
r -08
0-05

ll-31
l0-25
I0-18
r0-14
tr-14
l0-07
09-05
I l-04

1l -28
l0-28
t0-24
I 1-16
I l-15
I l-06
Il-05
l0-03

I t-33
tt-24
tt-22
r0-t9
I l-t6
l l-05
10-04
I l-03

15-43
t3-35
r 6-28
t4-25
t6-24
t6-22
14-15
i5-09
l6-08
r3-03

08- l9
07- r.5

01 -13
06-t?
07-09
0(r-08
07-08
05-07
06-06
05-02
06-0 t

01 -t9
06-r I
07-r6
07-13
o7 -12
07-r0
07-r0

Dclt.strahuizen ml 08-17
Zrvaarwesteinde Inl 09-16
Riiperk/Si.rarv. rn [ 09-14
Dokkuur ni I 07- l0
Be Quick rn I 05-08
Geel Wit ml 08-00

§ a
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ZOMERAVONDVOETBAL

Het kan verkeren, zei ene Breder al weer
enige tijd geleden. Maar wat was die
man nu nog actueel geweest. \
Het was namelijk heerlijk o,n voor be
vorige GW-krant te tekstverwerken.
Buiten kou en ellende. binnen lekker
warm bij de kachel voor de computer.
Nu is het een ramp, buiten schijnt de zon
volop en dan heb je wel wat beters te
doen dan achter een kanaal-loze tv te
zitten peinzen.

Het voetbal waarover ik hoor te sclrrijven
is trouwens ook een ramp. Vandaar het
kopje zomeravondvoetbal. Die ternr dekt
de lading uitstekend en eigenlijk hoef ik
dus niet verder te typen. Helaas eist de
heer Eppinga minirnaal twee kolonrrnen
dus ga ik nog even door. De term zorner-
avondvoetbal komt volgens mij van de
bedrij fsvoetbalcompetities van ei nd jaren
zestig. In bijv. Dokkurn ( willekeurige
plaats in Nederland ) speelde dan op een
gewone dinsdagavond Prins tegen de
Parly. De actieve voetballers binnen het
bedrijf formeerden dan een team met
zichzelf als betrouwbare kern, aar':gevuld
met een ieder die ook weleens tegen liet
lederen monster aan wilde trappen. Dit
vaak tot grote hilariteit van de dames
binnen het bedrijf, orndat die dan voor
het eerst de witte spillebeentjes van hun
directe chef konden aanschouwen.

Bij dergelijke wedstrijden ging her vaak
van dik hout zaagt rnen planken. Het
eerste kwartier lekker fanatiek, claarna
zakt het geheel als een plumpudding in
elkaar. En wanneer vervolgens de tackels
vaker de benen raken i.p.v. de bal dan
waren geregeld de rapen gaar. Ook stoncl
de naam van het bedrrjf op het spel. En
aangezien je geacht werd daar tot je
pensioen te blijven wilde n-ren natuurlijk
alles behalve verliezen. En tussen deze
onkunde en het fànatisme werd rnenig
spillebeentje gekraakt. Ging men niet
door tot op het bot, dan verzande de
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FRAM Tax

Ameland
Achterdijken B0 9163 JV Nes

Telefoon 42O1O

FrAErro EloEuÈnrs
KOLKTíEG 1A }.ES te].. 4282O

ur adres voor:
radio, televisie, video

hflishoude).i j ke apparaten,
,telefoon appal.atuur,

antenne systenen-

eerz borip

V@trs
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wedstrijd in een gezapig partijde lvag
voor het publiek niets te halen viel. En

dan hoordb je:" Typisch zomeravond'' '

voetbal", m.a.w. "er is geen zak*anlf'

Neern nu GW-3. Twee weken terug

liepen we nog te bibberen op de toendra,

nu moeten we opeens in de brandende

zon jagen over uitgedroogde steppes' Die

overgang is voor ons soort spelers te

groot. Eén sprintje van pakweg 20 meter

én je hangt gelijk op de kop in de water-

zak. Dan doceren want een tweede kan

fataal zijn. lt/ij, meest dertigers, moeten

het hebben van het voorjaar. Tussen de

10 en de 15 graden Celsius pakken wij
onze punten en dat nroet voldoende zijn

voor lijfibehoud of een eventueel kampi-

oertschap. Nu we van de winter in de

zomer gedonderd zijn missen wij en

natuurlijk ons publiek onze beste periode'

Verliezen doen we weinig, daar zijn we

te geslepen voor. ( We zijn al sinds

Sinterklaas niet meer verslagen! ) Maar

daarmee zijn wij nog niet tevreden.

Neem nou Heerenveen, bij rust 1-4 voor

dan zouden we ze normaal gesproken met

9-1 over de kling moeten jagen. Nee

hoor, eindstand 3-4' Of een andere ploeg

onder ons, LSC, 2-1 winst, lijkt sPan-

nend maar dat was het niet, het had

gewoon 5-0 moeten zijn.
Ploegen boven ons krijgen van ons geen

kans kado en toch verzuimen we elke

keer weer om ze geniepig af te maken en

vervolgens laten \ile ze ook nog terug

kortten in de wedstrijd. Dus tegen

Sc Joure 2'2, C:ab 0-0 en Res 2-2. Onder

norrnale onrstandigheden leveren deze

wedstrijden ons het maximale aantal

punten eR een verschrikkelijk mooi doel-

saldo op. Nu is het sabbelen en puffen.
Inderdaad, leuk voor eert doordeweekse

zomeravond. Tot de herfst,
Henk Roemers
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PRÀTEH OVER VOETBAI, IS VOOR
GERARD }ÍETZ EEN EOEIENDE
BEZIGHETD

Gerard Metz stopt aan het
ei-nde van dit seizoen a1s
traingri-coach van het eerste
e1fta1. Drukke werkzaamheden
nopen hem hiertoe. Mogelijk
blijft hij als recreatief
voetballer voor Geel Wit
behouden. Praten over voet-
ballenr ën dan met name over
de tactiek, is voor Gerard
èen boeiende bezigheid. Op
Ameland deed hij dat graag
met zí)n Èrainer IJs de
Jong, aan de wa1 met mannen
als Cor de Jong bij Leeuwar-
den, Jan Schulting bij FVC
en Chris PaIs bij Friesland.
Gerard volgde zelf een trai-
nerscursus en weet waar hij
het over heeft als hij over
voetballen praat.
ZLln tactisch inzicht wordt
niet door iedereen begrepen,
niet alleen door de beste
stuurlui op de tribune, maar
ook door de spelers in het
veld. ttsommigen zí1n alweer
de afspraken vergeten die
wij een kwartier eerder heb-
ben gemaaktrr. Begrip voor
zijn ideeën vindt Gerard met
name hij de A-junioren.tttzo'n Peter Beverwijk speelt
tegen Nicator zijn eerste
wedstrijd in het eerste,
maar voelt precies aan wat
van hem wordt verlangdrt.
Toen Gerard vorig jaar trai-
ner werd nam hij het besluÍt
om te stoppen als voetballer
in het eerste. Hij begon
zijn nieuwe taak met veel
ambitie op en legde zichzelf
en de spelers drie doelstel-
lingen op: gezond sporten
van lichaam en geest, gees-
telijke hygiëne en een za
goed mogelijlce prestatie.
rrDe beide eerste punten vond
ik het belangrijkst. En ik
denk dat wij daarin heel
goed zijn geslaagd. We heb-
ben een paar gele kaarten
gehad, t\,/ee rode (na twee
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keer geel), maar nog geen
schorsingen. Dat is heel
netjes. We kunnen oP een
volwassen manier met elkaar
omgaan, dat is heel goed en
mede een verdienste van René
de Jong, een super gemoti-
veerde en serieuze aanvoer-
der, en van Jan Kienstra. De
taak van de leider wordt erg
onderschat, maar hij regelt
a1les rond de wedstrijden en
de trainingen. Hij is bfj
elke training aanwezigrr.
Voor aanvang van de comPeti-
tie had Gerard Geel Wit een
plaats in de middenmoot toe-
gedacht. De eerste weken
ging het hosanna, daarna en
àtutl minder. rr Ik ben bli j
dat we in het begin zoveel
punten hebben behaald, àD-
ders waren lre in de Proble-
men gekomen. Dat was ook het
geval geweest aIs we vanaf
het begin zo hadden gesPeeld
als na de wedstrijd tegen
DTD. Vanaf dat moment heb ik
iedereen laten sPeIen en de
tactiek veranderd. We sPelen
nu met een inschuivende
Iaatste man en drie sPitsen,
daarvoor 4-4-2. Teqen Stiens
stond Berny Beijaard laatste
man. Dat had een reden, zo-
als alles een reden heeft-
Uit tegen Nicator hadden v/e
te maken met een goed oPko-
mende rechtsback. DaaroP
hebben we onze tactiek afge-
stemd in de thuiswedstrijd,
maar niet iedereen weet die
achtergrond en dan krijq je
rare reactiesrr.
Gerard houdt van eerlij]<hej-d
en openheid. I'Er mag geen
vijfde colonne ontstaan. Dat
soort praktijken moet meteen
de kop in worden gedrukt.
Dat er jongens van het twee-
de zt-)t1 die zeggen niet in
het eerste te willen sPe1en
kan natuurli jlc niet. Het
selectiecriterium is kwali-
teit. op grond daarvan vie-
len Richard de Jong en Dourue
van der Meij voriq jaar af.
Dat ze daar nu nog kwaad
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over zí1n hoort niet. Mannen
als Frans Kienstra, André en
Siegfried Kooiker maken zLch
wel waar. Ook de A-iunioren
hebben hun taak goed opge-
i:akttr . Zoal-s in de aanhef al
opgemerkt prevaleert Gerard
de maatschappelijke carrière
boven de sportieve. rr Ik
krijg het drukker op miin
werk en za]-. regelmatig aan
de wal verblijven. Toen ik
vorig jaar trainer werd
dacht ik: ik voetbal nu zes-
tien jaar op niveau, dan
moet trainen ook kunnen,
maar als trainer-coach ben
je veel meer tijd kwijt dan
a1s speler. Zorn 15 tot 20
uur. Dat is een halve baan,
a1 zíe ik het meer a1s een
hobby'r. Zo zíel Gerard ook de
voetballerij in het groot.
Dat er een Sportnet komt
vindt hij best. Maar dat de
discussie daarover honderd
keer belangrijker wordt ge-
acht dan het afschaffen van
de z iektewet kan hi j n j-et
begrijpen. ttEen uitspraak
van Van der Herik lijkt wel
belangrÍjker dan het af-
schaffen van het sociale
stelseI". Gerard zal niet
verloren gaan voor Geel Wit.
rrWaarschijnlijk ga j-k door
als recreatievoetba 1 ler,
maar ik ben er zeker niet
elke week. En al-s ze me vra-
gen voor een invalbeurt al"s
trainer zeg ik ook niet nee.
Er valt nog zoveel te genie-
ten bij Geel Wit. De club
maakt deel uit van . de samen-
Ieving, daarom moeten we aan
de club bouwen. De spel-ers
en de trainer van dit moment
zí7n niet belangrijk. De
club is belangrijk. over
tien, twintig jaar voetbal-
Ien wij niet meer maar dan
moet de club nog bestaan.
Laat ons dan maar verhalen
over hoe mooi het vroeger
was. Wij moeten nu de basís
leggen voor de kwalj-tei-t in
de toekomstrt 
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MEDETÍERKERS GW NTEUI{S:
Redaktie:
F. Hulsebos
K. Molenaar
H. Roemers
J. uppr-ng

Eind red. /laY out:
J. Epprng

Typewerk:
G. Veltman
C. Tieman

Druk:
R. Bloem
D. Kienstra

Montage:
F. ter Schure
B. de Kruijff
N. Oud
I. Ki-ewied
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
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