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Happy endirrg

Het zijrr zware dager-r voor uw correspoll-
dent. Al weken wacltt ik op de orttkno-
pingen van diverse contpetities. Dat

Atletico Madrid kampioen van Spanje

zou worden, en Cruyff ontslagell zotl

worden, dat waren geerl verrassiltgert.
Maar worden de A-junioren karttpioen en

blijft het derde ongeslagett, dat stond nog

allernaal open I

Inrniddels waclrten de A's al dne wekett

op hun laatste tegenstander. Dat zijn de

A's van Ternaard llaar om de éért of
andere dubieuze redett weigerert die oni
hier te kornen spelen. Het lalltste woorcl

is nu aan de bond, ntaar die had itatuur-
irlk al veel eerder irt rttoeten gri3pcri.

Straks valt ergens een brief op eett dettr-
mat, waarin staat dat de A's wel oí niet
waarom kantpioen zijn gewordert. Eert

grote aÍknapper voor de spelels, cle

leiders en de trainers. In piaats vart eert

sprankelende kamlrioenswedstrijd thuis,
bloedt het zaakje clood. Weg is de bele-

ving, aileen ntaar verliezers.

En dan lret derde. Ont de contpetttie te

beëindigen lloeten er rtog drie r,r'ecistri.i-

den gespeeld worclen. De zonciag rta

Herttelvaart 2x, ett op Pinksterlttirarlclitg.
Met kunst err vliegwerk weet Nico een

brede selectie in elkaar te zettell. De

oudere helÍt speelt s'ttlorgens ett rvorclt

via de half één-boot afgelost door lrisse
jongens. De vroege ploeg treti eerl verla-

ten Rood-Gee1 terrein, geen tegenstarlder

en nierrand weet ergens van. De aige-

sproken aÍlossing biijti voor de heift op

de pier staan, otttclat er zoveel lllellsen

teruggaan dat Wagenborg gedwollgerl

wordt het hek vooÍtijdig te slttiterr. Dartk-

zij een brutale Siegl'riecl Kooiker', dic

ongevraagd is nteegereisd zijn er voor cle

middagwedstrijd net genoeg spelers en

wordt er ntet 2-4 gewonnerl.
Het is weer een baal-zondag en nietllitrlcl

lieetl nog zin ortr op Pinkstertraattclag

naar Sneek te vertrekken. Die ploeg is

irnuiers al kanrpioen ett zal dtl5 voor cle
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lbrrnaliteit hooguit een fantasie-eltlal de

wei in sturen. Gelukkig willen die jon-
gens ook niet spelen i.v.nt. de Elfsteden-
tietstocht ert kart er dtts wat geregeld

worilen. Het is erg ciat het zo kan en zo

nroet,

Het ligt natuLrrlijk aart de verenigingen
rJat er elftallen niet op kottten dagen voor
geplande wedstrijden. Maar het ligt ook
aan de bond die geen rraalregelen tref-t,

in ieder geval niet de juiste want herha-

ling van de wandaad is rnogelijk, Nie-
mand bij de FVB rraakt zicli nog druk
want die club is al opgelreven. Vroeger
i,',,erd je nog geacht een karwei niet alleen
goed te begirrnen rraar ook goed af te
sluiten.
Het ergste is clat cliverse bestuurders
zoals bijv. clhr Lesterhuis gewoon door-
schuiven ttaar futtcties bitlien de atna-

terrr-afclelir.lg van de KNVB. Lood orn

oud rjzer clus. Wat kun je ttLt van zo't'l
"rrielrwe" cltrb verwachten?

Nattrurlijk ntaakt het voetbal een lnoeilij-
ke periode door. Wie heeti er nog zin otn

veel tijd en energie in cle pliratselijke
vereniging te steken? Bijna niemand, dus

I]roeterr rve cle zaken sanlen aanpakken.
We kunnen cle spelers en vrijwilligers
alleerr houclen wanneer cle beleving van

een goede voetbalwedstrijd, of een span-

nencle conrpetitic overslaztt. Dat vuur
nroet blijvert branden. En daarorn hebben

\\'e een bond nodig die het kaf van het

koren kan scheidert. I\Íensen, eiftallen of
verenigingen br3 wie het vuur al gedoofd
is drenen de KNVB te verlaten of verwij-
clercl te worden. l-huis haalt u toch ook
cle rot.te alrpelen uit cle ntand?!
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1995-1996

Het is eerste Pinksterdag,
half negen, zuchtend zet ik
nij achter het toetsernbord
van mijn computer om weer
een stukje te fabriceren om
de laatste Geel Wit nieuws
van dit seizoen weer vo} te
krijgen.
Na het laatste krantje is er
wat mij betreft niet veel
schokkends gebeurt, zodat
het vermoedefijk ook geen
interessant verhaaL zal wor-
den.
Gee] Wit is uitgespeeld, we
hebben weer een geslaagd
seizoen achter de rug mag ik
weI zeggen. Kijk naar de
zesde plaats van ons eerste
eIfta1, een redelijke mid-
denmoter niet meer en niet
minder, aan het l:regin van de
competitie gingen ze nog
voor goud, maar halverwege
werd a} snel duidelijk dat
het geen goud, maar hout zou
worden.
Maar a1 met al- toch nog een
redelijk resultaat voor het
kleine clubje van over het
water, een echte vierde
klasser.

Ook de jongens van ons twee-
de deden wat van hun ver-
wacht werd, ook geen kam-
pioen maar toch nog vi;fde,
een redelijke klassering in
de Res. Hoofdklasse en dat
voor de reserves van een
vierde kl-asser.
Hier ging prestatie en re-
creatie hand i-n hand en za-
doende konden zr) eigenlijk
op hun sloffies zích makke*
lijk handhaven in hun klas-
s€, KLASSE ! TWEE I

Het derde el-ftal is eigen-
lijk een verhaal apart, een
team, hoog spelend en zë
gedragren zich daar dan ook
naar. Ietwat arroqant, maar
toch ook wel iets sympa-
thieks. Een team waar menig
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tegenstander zich vreselijk
op verkeken heeft.
Z1j moeten minstens gedacht
heÉnen, hoe is het mogelijk
dat we het zo moeilj-jk tegen
deze Geel Witters konden
hebben. Maar goede wijn, u
kent dat wel.
De jongens van het derde
paktén eigenlijk oP hun
dooie gemak, hoeweL ze er
niet ecÀt tevreden mee zt3n,
de 5e plaats in Reserve l-e
klasse B.

In de reserve 3e kl-asse C

een zesde Plaats voor het
vierde/ een Prestatie van
formaat mogen we wel zeggen'
deze 'rfrisse" jongens van
vier, hebben de leus.
Wij van vier, sPelen voetbal
en drinken
(alteen na de wedstrijd. )

Een ploeg vraarvan de leiding
eigenlijk aIs beste uit de
bus komt, want het is een
zware taak om elke zondag
een dergelijk team weer ge'
motiveerd oP het groene veld
te krijgen.

Twee zesde en twee vijfde
plaatsen. Het kon beter
maar het kon ook een stuk
rninder.
Ga zo door zonen van Geel
wit want uiteindelijk zullen
we winnen.

Bij cle junioren ging het
allemaal wat strakker-
Kijk naar Geel Wit a1, de
I<raamkamer van het eerste,
zL) lieten er dit seizoen
geen gras over groel-en en
werden in de tweede klasse d
overtui-gend, Praktisch en
heoretisch kamPioen.
Proficiat, sPelers en lei-
ders van A. Het goede voor-
beeld staat er.

In klas 3a sPeelde Geel Wit
c1, een team vol talent, €h-
thousiasme en met een tome-

eerz brip
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loze inzet. Dit team heeft
vriend en vi-jand verrast met
hun geweldige tweede plaats.

Goed gedaan spelers van c1.

En a1s we het over een twee-
de plaats hebben dan kunnen
we eigenlijk in dezeLfde zin
ook Geel Wit c2 noemen.
ook zt) eindigden dit sei-
zoen op een tweede plaats,
hetgeen een prestatie van
hoog niveau genoemd mag wor-
den.

GeeL Wit d1 en Geel Wit d2,
eindigden respectievelijk op
een 5e en een 6e plaats en
doen wat dat betreft het
zeker niet minder dan de
seniorenteams van Geel ulit 1

en GeeI Wit 2.
Volqend seizoen zaL deze
klassering zeker positiever
zí1n, daar ben ik zeker van.

Voor Geel Wit E 1 was er een
4e plaats weggelegd. Een
goede klassering met per-
spectief voor de toekomst.

De spelers van Gee] Wit E2
eindigden op plaats 7 | niet
za hoog, maar wat wil je ook
als je zo zwaar bent inge-
deeId. En het is duidelijk
dat volgend seizoen de kl-as-
sering zeker een paar pl-aat-
sen naar boven komt te 1ig-
gen.

En lest best onze dames en
meisjes van GeeI Wit.

Nog niet zo l-ang beztg in de
voetballerij, maar toch zijn
bei-de teams er in ges laagd
om een helaas voor hun een
Iaatste plaats te veroveren.
En ondanks het feit dat er
niet altijd even aardig over
het rrvrouwenvoetbal'r gePraat
en geschreven wordt, moet
weI gesteld worden dat het
natuurlilk enorm moedig is
om toch elke week weer in de
wei te verschijnen om te

6rrrfrer"kcn
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DERVSA-ïMNALLES

T.
Als hef om verzeketen, hfryotheken aníinorieringen goot

T.Töben
W.hresselpad I te1 .42988

trachten het verschil tussen
nummer 1 van de ranglijst en
nummer l-aatst (Gl{) dames, zo
klein mogelijk te houden.
Hoe lang nog ?

Alles op een rij gezet, kun-
nen we concluderen dat het
voetbal in Nes-Buren nog
volop leeft en dat we nu aI
\,veer met spanni-ng uitz ien
naar het volgend seizoen.

Succes gewenst.

je.

WIST U.

dat Rona ldo bez ig is gleweest
om een transfer aan te vra-
dóh ?

dat deze transfer vermoede-
Iijk niet doorgaat, ivm. de
te hoge reiskosten voor de
nieuwe club.

dat C. R. te B volgend se j"-
zoen waarschijnfijk \^/eer
onder de lat zal- vertoeven ?

dat het trainersduo F en M

het volgend seizoen nog druk
krijgeh, ivm. het stoPPen
van verschillende spelers.

dat een kroegenPloeg van
Ame Land ( ul-tgenodigd voor
een internationaal toernooi
in het (bijna) buitenland,
verstek liet gaan ?

dat zoiets van een dergelij-
ke ploeg onbegrijpelijk is.

dat de kantine dit jaar weer
kampioen van GW is geworden?

DRANKEN HÀNDEL

artLoueewe.€ e NËs TEt|40a6Q.
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De progressie van C2.

De C2-junioren zijn de eerste jaars C's
van Geelwit. In de voorjaarsreeks rvareir
zij ingedeeld Lrij diverse Cl-elttallen en
dat bleek vaak een te zware klus. Na de
winterstop, ingedeeld bij nreer C2s, ging
het stukken beter.

Het is een ploegje knapen dat alweer
verscheidene jaren salnen optrekt. Dat
versterkt duidehlk de sfèer binnen het
tearn. Het doel wordt verdedigd door
William de Jorrg, keeper pur sang ( liet
zit hem in het bloed ), achter spelen Rik
Töben, Edwin Weenter ( aanv. ), Pieter
Kooiker., Jan Kiewiet, Jaap Koorker en
Walter de Ree. De nteeste aanvallers
hebben tegen deze jongens een beroerrle
dag.

Op het rniddenveld denderen Leo Kie-
wied, Dirk Tretnan, Gerard Kier,viet en
Frank Beijaard, niet te beroerc1 onr cle

ri'rolrwen nog eens op te stropen. Voorirr
scoÍen Hein Mostenran, Stetàn de Knryk
en Dely Boeiens. Voor uitslagen als B-l
tegen Bolswardia, 9-0 tegen de Zcerob-
ben of 8-1 tegen Biack Lroys clraaien zij
hun hancl niet onr.

Deze knapen rvorclerr opgeleicl door Gert
Rijkers. Enthousiast als hij is, sJeept lrij
en sleurt hij hen van training naur r,iecl-

strijd naar training naar weclstrijcl enz.
Pauius Tientan is erbi.j onr her hoofit koel
te houden en vooral ont te zorgen dat
men bij uitwedstrijden op de jrriste tiScl op
de juiste plaats verschiint. Het geheel
wordt omlijst en bejubeld door een tana-
tiek groepje trourve-rnoeder-fans die
heurei en aarde bewegen ont geerr wed-
strijd van hLin jongerrs te nrissen. Ik
noern geen nanten ntaar loop ze claarbij
niet voor de voeten.

Een bezwaar van cle huidige voor- en
najaarsreeksen is clat er ntaar lralve cont-
petities gespeelcl worclen. Een ntisstiilt of
een ofËday telt dus twee keer zo zwaar.
Tel daarbij dat cle C2s van de tien rved-

strijden zeven keer uit moesten spelen,
darr is het krediet gauw op, Twee neder-
lagen wegens haperingen in de doelpun-
tenmachine tegen Frisia en Tzum maakte
de ploeg kartsloos voor het karttpioert-
schap. Dat ging naar Arurn dat de laatste
conrpetitie wedstrijd hier op bezoek
nroest. Het had een prachtige beslissings-
wedstrijd kunnen rvorden, nu restte alleen
de eer varr onderling de sterkste te zijn.

Geelwit was cluidelijk van plan die eer op
te eisen. Voor cle rilst zetten eerst Gerard
en claarna Stetan cle ploeg op een 2-0
voorspro,rg. Ell toen Rik na de thee van
ongeveer 3-5 rreter no.3 achter de keeper
in het cloel liet ploff'en, begorr de rtarig-
heid van de karrpioen af te clruipen.
Achterin bij Geelwit werden bijna geen

kartsen weggegeven en wat er toch nog
doorkwam, was natuurlijk voor Williarn
dic echt uel van plarr was lret rloel
schclor.r te houden. Vanaf het middenveld
werden de cliverse aanvallen van Geelwit
beheerst opgezet. Stefan maakte zijn
tweecle, Hein raakte cle paal. Dat was
deze topscorer ( 16x in de conrpetitie )
zijn eer te na. Vijf nrinuten later werd
stetlin atgestopt en scoort Hein tllel een

friiaie lob de reboLrnd.
Vlak voor het einrJe de beste aanval van
Ceelwit. Anrnr worclt nret één keer raken
voetbal weggetikt en Stelan scoort zijn
hattrick. Errrclstancl 6-0, kanrpioen aÍge-
droogd. 'l'hat's the way I like it ! Met
een dergelrjke instelling hoeven zij vol-
genrl jaar als Cl-junioren niernand te
Vre z(]rl .

Henk Roenrers.
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HOTEL.RES'I Ài

EINDEI,IJK ALIJES IN DE KNVB

Na 25 jaar eompetitievoetbal
is het GeeJ Wit dan einde-
lijk gelukt: a1le teams zijn
aoórgéarongen tot de grote
KNVB. Nu was dat geen Pre§-
tati.e van f ormaat - Eigenli- jk
rara§ het helemaal geen Pres-
tatie, dë'Promotie'is de
club in de schoot geworpen
door de oPheffing van de
FVB, overigens een benaming
die aI sinds 1,94A on juist
is. ALIe onderhonden gingen
toen op in de KNVB en sinds-
dien heet de FVB officieel
afdeling Friesland.
Dat gaat dus deze zomer ver-
anderen. Samen met de afde-
lingen Groningen, Drenthe en
ZwoIIe wordt het district
Noord gevormd. OP organisa-
torisch vlak brengt dit voo-
rdelen met zich mee. Voor de
KNVB en de afdelingen golden
aparte wedstrijdformulieren
die naar verschillende adre-
ssen moesten worden ver-
stuurd en zo waren er nog
wel een paar verschillen,
waarvan de buitenwacht nau-
welijks weet had.
Met een van de belangriikste
verschillen hadden sPelers
en supporters wel te maken:
het afgelastingenbeleid.
Niet zelden is hier grote
vervrarring over ontstaan -

Als de afdeling Friesland
het programma eruit gooide
dat was het a] gauw: het
voetballen is afgelast, ter-
wijl de wedstrijd van het
eerste nog steeds door kon
gaan. Dat is dus nu voorbij:
afgelast is afgelast.
Het competitiewezen onder-
gaat eveneens ingrijPende
veranderingen. De binnen-
grenzen in het district ver-
vagen. De junioren van RWF

kunnen oP de f iets naar lvla-
rum, viaartegen ze nooit eer-
der hebben mogen voetballen
omdat het tot een' andere
afdeling behoorde. vobr GeeJ
Wit zal de oPenstelling van

DIS

Reeweg 29

TeL q5191 -42016

9163 GT Nes

í:ii, * 'rËn'ee€rsbedrs# jiu;i-=Fé- ! _c ,jÈ
ti # -- 

:r-i-.§iij.-..-_

j_f- :-f -1. 
h.r k ie n s * í"' ffi
stnandtn,y&-;i #
nës ïËr.:4"j::?l

voor al u,..lte bo,r,^ren enl:e, vcrLa*r"*1,+t
ohjechan Staan urii r;mr. u klsar,

#,4'

t'e/,

ff 'r;, .

*s"1"

loa* *"*,.

€t5ÉoR.rf

*.F4. /qETZ-
ÈíÏlíél€ 

^lg,NDEÉ5w€6 
6 buqË.' )

Hrr Wrrre PAARD"
tr '-.

§;\ Íeu:{22ce.

H 8ffi1-
_ 40_



calé -loíli<lr*- dari :- en,, qpel

w*h.lejosxyAe,rrA.

eSrb,gt,
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ïcrenstraat - Nes (naast de Spar)
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NU met gezellig overdekt tenas
aan de Slrandweg te Buren.
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de grenzen niet zoveel ge-
volgen hebben, hoewel het
niet ondenkbaar moet worden
geacht dat de Amelanders in
ólaats van naar Sneek naar
Groningen moet reizen.
Voor De Monnik is het wel
degelijk van betekenis. AL
jaienràng 'koesteren zL) de
wens tegen Groninger club§
te mogen spelen, aY van uÍt
gaand dat de oosterburen hun
sportieve verplichtingen
meer nakomen dan de Friezen.
Het gebeurt namelijk nogal
eens dat clubs hun reisje
naar Schiermonnikoog domweg
afzeggen omdat ze er geen
zín in hebben en weten dat
veelal van uitstal afstel
komt en dat is kostenbespa-
rend. Ook GeeI Wit weet daar
over mee te praten. De voor-
beelden zijn zeer recent.
Indirect zaI Geel wit Pro-
fijt hebben van een 'Gronln-
gei' indeling van De Monnik.
De eilander elftallen waren
gelijkelijk over de vaste-
walclubs verdeeld. Waren de
D's van Anjum bij De Monnik
ingedeeld, dan hoefde Anjum
C niet naar Ameland, oil maar
wat te noemen. Het gevolg
hiervan was dat een aantal
jeugdteams van GeeI Wit aar-
àiqó afstanden moest maken.
Mogelijk wordt dit nu iets
gunstiger.
Op het moment dat dit ver-
haal aan het papier wordt
toevertrouwd is nog niet
bekend of Terschelling PFo-
moveert. Mocht dat hel geval-
zijn dan is de kans groot
dat de Schylgers weer bij
Geel Wit worden ingedeeld.
Voor de penningmeester zou
dat een slechte zaak zí)n,
maar waarschijnlijk zal ook
hij de vorming van het dis-
trict met genoegen tegemoet
zien. Tot nu toe gold in
FVB-verband een waddenrege-
ling. A1Ie clubs in FriesI-
and betaalden daaraan mee en
het geld werd verdeeld over
de clubs die het wad over
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moesten. Of de regeling
wordt overgeheveld naar het
district weet ik niet, maar
de kans l"i jkt mi j groot. In
dat geval betalen ook de
clubs uit Groningen, Drenthe
en Zwolle mee.
En dan is er nog een wijzi-
ging. Omdat de FVB wordt
opgeheven Ioopt de kfasse-
nummering vanaf volgend jaar
door. De hoofdklasse FVB
wordt vijfde kLasse. etc. Zo
komt Amelandia is de zevende
klasse. Bij de reserveteams
J.igt het iets ingewikkelder.
Daar wordt een hoofdklasse
ingesteld, zodat al-1e klas-
sen opschuiven. omdat de
KNVB geen reserve vierde
klasse kent gaan de FVIJ-elf-
tall-en twee J<lassen omhoog.
En zo komt ons ti.leede elftal
dan eindelijk in de reserve
derde klasse te voetl:a 1]en
en speelt het derde, ook
niet onverdienstelijk, net
za hoog als het eerste in de
reserve vierde lclasse . Gee ]
Wit 4 komt in de reserve
zesde klasse, €fl dat is nog
altijd hoger dan de zevende
klasse I

l< t4

DE BALLEN

De volgende bedrijv'ett te Nes en Bttren

hebben gedurertde het seizoerl '95-'96 clc

wedstrijdballen aangebodett.

Ben de Kruijlf
Super te Nes
Drogisterij Kierrstra
Hotel de Jong

Torix Optiek
HUBO
Rest. De Klintop
drankenhandel METZ
fa. Kiewiet
zuivelliuis Brottwer

r--*.
#Ë-)
"&-,,

ffi: ,\t#
Hiervoor ottze harteliike clartk.

De ballen voor de pr-rpil van de week zijrr

aangeboden door
schoenhandel KIENSTRA te Nes

Ook liiervoor harte.lijk dank.
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CEINMS - ÏIIDISCH RESTÀUA,ÀNE

n, A ZIE'

Nes - Aneland

Torenshra.t 1!
telz42585

*f
6-\9 - rr

tÉÍ/ rechnischediensr

I ,,ï - An. - tet. 42az

HOTEL MVLENZICHT

Noorderw{3, 9lÉt IIR Nes, rdfl2l66
\l v

voor vegq1ft@er fsgi*# !r..5.:l

de beste score

* trOT0ns in 1 IJUR *
vergrotingen tlm 20 x 30 cm.

'r PA§trOIO'S dkekt klaar *
* §FORT- en SIUDtrO re,portages *

verrekijkers, csmeÍa'§, film§, bo6erijen, dbnrms en lijsten

FOTO VEENSTRA IYES ' 
I

Burg. Bolmeyweg 1 tel. (4)2170 
I

aanzre'ningabedriJf

llstwnr;;$\Ë 
ll

eotuureilacu#ste s ff
7Èt : 6t?t - 42s4t -Jl

,/,n\.í Í .r Yoor al uw elektronicat'(qt lr
DE IIAAN - ELECÏ.ROMCS



't VAN HEECIGREI\ï huys

- galerie - brasserie - ro§taurant -
nieuwh';:,' - .,tboutl

te1 s

'1 \
:s#y{EWEG í§

,'{.ïreEN- ArYl

YfrE
HÀ6ffi ir;;;,:: r'..,

l(dffi+.',,'.., ,

Fkrtg KtENgry'l?A rgr:

GBOOBEÀf,DEI,

ln dlcgttlGt - €n horcce -
Plo&rkten

PoIJ)ffilIm 1 - 9L6' Jtí §ES-rilELÀIID

I {U § tr-é d e,,.gï,f,É,,F-lË#f R I J F

,:''.ffiTZ
Yi,fà. ; $2623!

Gajes geprikkeld.

Waar gebeurd : "Op een echte vrocge

maandagochtend-boot zaten Jan-Dorlwe
Nagtegaai en full-proof jourrralist Koos
Molenaar gezellig sarren duf te wezen

achter een bakje koffie. Halverwege de

reis zegt Koos, oni de cclnversatie toch

wat gaande te houden, " Goed gesPeeld

gister hè, het eerste bedoel ik " Jan-

Douwe gaapt nog eetts en arltwoordt :

"Niets van gezien, alleen uit de lucht, ik
had een rondvlucht nte[ onle Kooi. A1-

leen het progralluxa heb ik gelezen."
Oei ! Verkeerd antwoord. Koffie proest

rraar lret plafoncl, Koos hoest ert loopt
rood aan. Niernartcl heel't gi.steren het
prograrnrna gelezett, het is heletttaal nooit
gedrukt ! Omdat ienrand het origineel had

verduisterd ! Dat had zijn hele zoltdag

verpest en nll zat de dader clat doodge-
woon aan hern te vertellen. Koortsachtig
probeerden zijn hersens een zoete wraak

te lrederrken.
Na drie dagen weet hij het : Geheel privé
zal hij een vuil story-achtig stttk schrijven
oni het gehele derde zwart te ttiaketl.
Want dat zijn toch een sti'rpel lullo's !

Het resultaat is een pagina gelirabbel
waar nientand iets varl begrijpt.
Het derde leest wel drie keer voorclat ze

begrijpen waarv'an ze l:esclttrlc]igcl wor-
den. Nico snapt het al na twee keer

lezen. Ook hij wordt rood. Als bezorger

deponeert hij een stapel Geel-Wit kratttert

bij Koos op de clettrtttat, tttet cle tltedede-

ling dat als Koos wil clat tttensett cleze

vuilspuiterij lezen. hij het zelf roncl rttag

brengen. Koos wil dat graag dtrs cloet dat

gauw.
Ondertussen zijn er rtiet veel nlerlsett die
weten wairr het nu allettlaal orri gaat. Wel

is het trolrwe farrs c4tgevallen dat er voor
de wedstnjd Geel-wit tegelt Nicator geerl

prograrrnla's verkocht zijn. Jan vatl Os

heetl ze niet gedrrrkt, cltts koll Fralls ter

Schure ze rtret verkopert. Koos hacl ltet

progralllla echter wel gescltrevett en in
de bestuurskattter gedeporleerd. Ergens rs
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dus iets misgegaan. Een ander feit is dat
Jan-Douwe het origineel heeti gelezen.
Ook Piet Kooiker heeÍi het gelezen en
sindsdien is het verdwenen. Deze be-
trouwbare ntanÍten zi.in echter niet in de
bestrrurskamer geweest. Zij hebben iets
gelezen wat al door een ander was "gest-
oler1", en zij waren zich dus van geen
kwaad bewLrst. De rest van het derde wist
heleniaal van niks want die stond nog
onder de doLrche.

Wartneer Koos lret een en ander even
nagevraagd had, was dit janrrlerlljk
rnisverstarrcl zo Lrit cie rvereld geweest.
Het was niet letrk voor herl natLlurlijk,
nraar nergerts was sprake varr opzet, laat
stazrn clielital. Het koste ntij één dag
opletren orn de verrnoedelijke "dader", de
ontbrekende schakel tlrssen de barkruk
van Jan-DoLlwe en de bestuurskarler, aan
te kunnen n,ijzen. Maar orn dan lreieen
in de Geel-wit krant te gaan schrijven dat
nrijn zwager alq,eer gestolen heeft, gaat
rnij te ver.
Het gezoncle verstand had deze valse

aantijgingen ktrnrrerr voorkorren. Nu
heeft hij cle toorn van het derde over zich
afgeroepen. Dit stukje is nog nraar het
begin van een vreselijke hetze. Voor ons
wordt " Koosie Corner " nu "Koosie
K[rl" vanwege zijn onleesbare flauwekul.
Err als hij genoeg lreeti van De Nieuwe
Dockrrrler Courant en lievcr voor de
Story schrijft, dan ntag hij van ons sulliet
ernigreren rraar Het Gooi, enkele reis !

Irt ietler geial Ienerr wij un.s niet rneer
voor interviews, en lrovendierr zullen wij
herrt nooit nreer vertellen hoe wij
gespeeld heblren. Tot hij zijn verontsciru-
ldigingen rn cleze krant heefi aangeboden!

nanlens G\\i-3, Snelie Henkie
Oostvleugel,cel 13

Veenhuizerr
ps. tot over 96 clagerr.

(.^. t[-

Autolreclnart/ A
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relcdut corjrsot depo$to,s
Lypothekeo spearrdcringen
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BESTLI LRLIJI(E MEDEDE LING EN

Fluiten op zaterclag.

Een hele week kijken ze eÍ naar ttit' De

voetbalsters en voetballers clie s'zater-

dags de wei in gaan. Warlt wat is er ntt

leLrker dan lekker een wedstrijdje te

voetballen.

Wat is de teleursle)ling dan groot als de

scheidsrechter die zaterdag (weer) eens

niet is kotnen opdagen. Kont op jongens

wees sportief en draag ook je steentje bij

aan de vereniging. Er zijn ittttllers ook

vele vrijwilligers die er voor zorgen dat

j ullie s'zondags ktttlrien voetballen !

Kortottt doe net als cle aticlere vrijwilli-
gers en voer je taak uit.

Algemetre leden vergadering-

Op dinsclag 3 septpmber a's. vinclt de

algemene leclenvergaclerirrg plaals. De

vergadering vinclt plaats in de kantine

van Geel Wit aan de Noorclwal en begint

orn 21.00 utrr.

De notulen van de algetltette ledenverga-

dering van I I jantratri jl. zijn reecls irl eert

eerdere Ceel Wit-krant gepul'tliceerd'

Kortheidshalve wordt daarlraar verwezen'

Indien u de nottrlen niet ttleer in trw bezit

heeft en u wellst deze alsnog te olltvall-
gen! clan kttnt tt deze opvragerr Lrij cle

secretaris (Lttc van Tiggelen).

Adresrvijzigingen.

Indien ieniand verhtrist of een al'l-

der/nieuw teletootttlttllllller krilgt clan is

het zeer wenselijk dat clit ook aan cle

secretaris vart Geel Wit worclt doorgege-

ven. Dit irl verbantl rtret de ledertaclrltini-

stratie en corresporlclentie ntet de KNVB'

, 8\ï.í
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DIV. VLEES. EN VISGEBËCHTÉN

Het Geel Wit Ni-euws ver-
schijnt 9 tot L0 keer Per
jaar.
Oplage: P1m 350 exemPl.
Àbonnement GW Nieuws:

f 15,-- P.j.
Advertentie GW Nieuws:

========:=I=33::]:l: 
I ::::::

I.íEDEWERKERS GIí NIEUWS:
Redaktie:
F. Hulsebos
K. Molenaar
H. Roemers
J. Epping

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
I. Ki-ewied
L. van Ti-ggelen
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
Bez orging HOLLUM/ BALLLT'I :

H. Roemers
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een dagj e wadderen
<l

weovÀnnrgru

Yoor

ilw
met de Lange en de Snelle

gewoon effe belle
Henk : 42686--0eke t 42860

tel: 0519142389

Ook gexhikt voor reunies en partijen.
Hét geheleiaar gapend.

snackbar

De Bakkerii
Hoofdw 4a, Buren,
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