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AGENDA NOVEMBER.."

Het seizoen 1996-1997 is al-

weer een paar weken geleden

begonnen dus ook Geel-Wit.
Tot nu toe kunnen we met ge-

mengde gevoelens' de toe-
komst inkijken, denkende aan

ons vlaggeschiP en alle senioren-
teams die daar onder zitten.
Maar Íegeren is vooruitzien
en na regen komt zonneschijn'
Dus moeten we het daar maar
op houden.

Het (novemberlwedstrijd-
programma voor Geel Wit
ziet er als volgt uit-

J U NIO REN/PUPILLEN/DAMES :

(zaterdag)

E2 pupillen:

O2t11 GW E2 - BIauw Wit3
0911 1 RijPerkerk E1 - GW E2

16111GWE2-V&vEI

30111 GW E2 - Noordbergum E1

El - pupillen:

02111 Be Ouick E2 - GW E1

O9/11 GW E1 - TrYnw.BoYs E1

16111Wardy E1 - GW E1

23111GW E1 - TrYnwalden E1

3O/1 1 Ouwe SYI El - GW E1

D2 - pupillen;

OZl11 GW D2 - 't Fean D3

O9/1 1 SCS D1 . GW D2
16111 GW D2 - Blue BoYs D2

23111Fr.BoYs D2 - GW D2

30/1 1 oNT D2 - GW D2

D1 - pupillen:

a7Í11
09i1 1

16/1 1

23111
30/11

C2 - iunioren

lrnsum Dl - GW D1

Vrij
Akkrum D2 - GW Dl
GW D1 . TOP D2

GW D1 - Sneek D2

au11
o9/1 1

16t11
23111
30i 11

ASC C1 -
GWC2-
Kootstert
GWC2-
GWC2-

GW C2
Drachten C5
C1.GWC2
BuitenP. C2
Be Ouick C4

C1 - iunioren

o2t11
09/11
1611 1

23t11
3011 1

B - junioren:

au11
o9/1 1

1611 1

23t11
30/11

ozt11
o9/1 1

16t1 1

23111
30/11

GW C1 - Bood Geel C3

Frisia C3 - GW C1

Blauw Wit C3 - GW C1

GW C1 . CSL C2
GW C1 - Leeuwarden C3

A - junioren:

02111 GW A1 - Zeerobben A1

O9/1 1 Workum A1 - GW A1

16111 GW A1 - Balk A1

23111 Blauw Wit A1 - GW A1

3O/11 Sneek BP A1 - GW A1

GW DAMES:

GW 81 - Ternaard 81

Anjum 81 - GW 81

GW 81 - Marirum BI
Veenwouden B1 - GW 81

Blija 81 - GW 81

Anjumioostergo 1 - GW1

GWl.SSS'68 1

Birdaardl'GW1
GW1-Beetguml
GW 1 - Ropta Boys 1
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SENIOREN: {zondagl

GEEL WIT 1

AU11St.Annapar. l-GW
1011 1 GW 1 - DTD 1

17111 Warga 1 - GW 1

24111GW1-Blauwhuisl

GEEL WIT 2

O3/11GW2.SVMH2
1O/11 Tolbert 2 - GW 2
17t11 GW 2 - DTD 2
24111 Zuidhorn 2 - GW 2

GEEL WIT 3

o3t1 1CAB2-GW3
10111 GW3-vrij
17t11 GW 3 - WZS 3
24t11 GAVC 2 - GW 3

GEEL WIT 4

O3/11 GW 4 - Drachten 5
1A111 De Walden 3 - GW 4
17111 GW 4 - Surh.veen 4
24111 Dokkum 3 - GW 4
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WAT GAAN WE DOEN ?

Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen.
De FVB is niet meer en ergens in het
Friese Haagje worden onze competities
voorbereid en begeleid.
En ik weet niet wat het is, maar het is
anders dan anders. De grasmat is nog
steeds groen, de kriitlijnen zijn nog
steeds wit en de vlaggenisten van de
tegenpartij zijn nog steeds corrupt. en
toch is het anders.
ln de krant hebben we kunnen lezen dat
het met de vervanging van afgemelde
scheidsrechters niet altijd goed ging.
Maar dat stop ik onder de aanlooppro-
blemen, dat is niet wat ik bedoel. Ook
voetbal ik nu onder een ander nummer.
zoiets als 274BOW6AS32, maar zolang
dat niet op mijn rug hoeft, merk je daar
niets van. Alleen Nico krijgt daar hoofd-
pijn van, en de makers van het bewaar-
nummer koude rillingen.
Verder ben ik natuurlijk weer een jaartje
ouder geworden en ben ik er even
tussenuit geweest in de herfstvakantie,
maar dat zljn ook zaken die niet anders
zijn dan andere jaren. Dus daar kan het
ook niet aan liggen.
Het zit hem in de sfeer rond èn de
beleving tijdens de wedstrijden. Daar
mis ik het fanatieke, het alles willen
doen om de punten bij de club te
houden. Het is moeiÍijk uit te leggen,
maar het is net of het niet erg is om een
wedstrijd te verliezen. Omdat het een
wedstrijd is die van hogerhand is
vastgesteld omdat er gevoetbald moet
worden maar die eigenlijk nergens
omgaat.
Persoonlijk heb ik altijd al een hekel
gehad aan verliezen, vooral de pijn van
binnen. De vreugde van de overwinning,
de bleke kopjes van de verpletterde
tegenstander, dat wil ik elke week en
elke week weer. Maar als die tegenstan-
der het helemaal niet erg vindt om te
verliezen, de schouders ophaalt voor
mijn beruchte overwinningsbrul en
vervolgens fluitend onder de douche
stapt.
Dan.....dan breekt me de pot onder de
kont in stukken !!



Natuurlijk heb ik mij ook weleens groot
gehouden na een nederlaag, maar dan
kon een blinde zien dat mijn glimlach
een vreselijke gemaakte was. Alleen
onder de douche kon ik mijn tranen
redelijk camoufleren. Bij een nederlaag
voelen al je:botten gebroken. zijn je'
spieren verweekt en is je hoofd leeg. Op
de automatiSche piloot haal je nog net
de kleedkamer en pas na een half uur
krijg je weer'wat te zeggen over je licha-
am. Je bent kapot van ellende en eigen-
tijk heeft het leven geen zin meer. Het is
verschrikkelijk om mee te maken en
daarom doe je er dan ook alles aan om
je tegenstander deze belevenis aan te
smeren. Met het logische gevolg dat het
jezelf bespaart blijft, wat de vreugde
doet exploderen.
Wanneer nu de tegenstander het niet erg
meer vindt om te verliezen dan houdt
alles op. Dan valt de bodem uit het
Wad, om maar eens de NAM te citeren.
Als wij ons 9O minuten lang het snot
voor de ogen rennen om het akeligste
der akeligheden op het bord van de
tegenpartij te deponeren, dan wil ik ook
zien dat die jongens de instorting nabij
zijn. Want anders heb ik geen eer van
mijn werk.
Ook gun ik hun mijn ellende wanneer zij
sterker blijken te zijn. En de week daar-
op loop ik nog weer harder en ga ik nog
dieper.

Misschien heb ik ongelijk, en ligt het
gewoon aan mij. Misschien ben ík niet
gek en is men wat voetbalmoe. Moe
gemaakt door het gedoe met Sport-7,
het gebral van het verloren EK en het
ver-dorde gras van de ArenA.
De tijd zal-het ons leren. Maar de bele-
ving moet terug want voetbal is vreugde
en ellende, anders is er gewoon niets
meer aan.

Henk Roemers.
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nI
v*ekeren, hyporheken en finmcieringen goot

T. Töben
W.Wesselpad 1 te1,-542988

JE{IGDHOEKJE

GEEL'IÀ,TT El - CVO Ei

GeelWit el heeft tcen met 4*1 ge.r,,onnen
van CVG.
Gerben had toen 1 keer gescoord en Siard
2 keer eii Martilius I keer

h{AP.P.UM E1 - GEEL\À,TT El

Zat*rdag 12 oktober rnoest El tegen
lVíarrum, toen verloren wij met 17- 1.

Gerben maakte hem.

BIBSAARD El - GEELWIT EI

Taen mcesten we tegen Birdaard.
Toen hadden -we met 3-3 gelijk gespeeld.
Gerben heeft 2 keer gescoord en Siard I
keer

GEELV/IT E1 - TJ.ALLI-IM EI

De eerste wedstrijd moesten
Hallum. We verloren met 4-8.
Gerben scoorde 2 keer, Siard
Kersten ook 1 keer

we tegen

1 keer en

Siard

GEELVTTT E2 - TRYNW BOYS E2

Anze eerste wedstrijd. Remco heeft
gescoord. Het ging slecht. We liebberr
verloren met 2-8' 

René, peter

Trynwalden E2 - GEELVffT E2

Het was op de kermis van Nes. 's Ochtends
half tien. Remco scoorde de doelpunten.
We verloren metT-Z

Jan-Picter, A.lexander

7

U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rababank

bo"rltrg

ementsparh
NEó-À,rr, vERDEtGÈqD'íet--542378

§RAHKE N HANDEL

8e[LUrnecwea 6 NEs ÏËL:-542362

Strandweg 42
9164 NA BUEEN
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OERTERP D3 - GEELWIT D2

D2 moest uit voetballpn'en v/e verlcren met

4-?. De,twee doelpunten van D2 v/*ren

mooie doelpunten.
De laatste minuten scoorde de tegenpartij''

Daar door hebben we verloren'

OUDEHASKE Dl - GEEL\MT Dl

Dit 1.vas de eerste wedstrijd van de

competitie. We sPeelden uit tegen

Oudehaske. Als eerst scoorde Oudehaske

1-0. Er werd door ons slecht gespeeld. In
de tweede helft scoorde Gerjan de

gelijkmaker. Het was een mazzel doelpunt'

Het rvas een voorzet op John, maar hij

mislukte en belandde met mazzel in het

doel Kort daarna scoorde Oudehaske en

het was 2-1 voor hun.

Sybrand en Gerjan.

DWP D2 . GEEL1UIT Dl

We moesten wel een uur rijden om er te
komen, waar we moesten voetballen' Het

was de vierde wedstrijd. Eerst stonden \'r/e

met tr-O achter, maar later scoorde Bernard

uit een corner. In de tweede helft werd het

l-2 dankzij een prachtgoal door John'

Daarna ',.;erd het 1-3 door Sjors, Toen

scocrden zij nog een keer. De uitslag werd

2-4,wantHarm scoorde ook nog.

Harm en Bernard

GEELWIT Dl - H'RVEENSE BOYS D7

Deze rvedstrijd eindigde in een 15-0

overwinning. De eerste goal werd gemaakÉ

docr Maurits via het haoftl. Een prachtgoal

In de eerste helft werd Br goed

overgespeeld, maar de $reede helft vras het

een kat en muis sPel.

Maurits en Sjors.
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F'RISIA E3 . GEELWIT E2

Op de boot z,pgen we een zeehond en in de

auto werd Feter ziek Wï 'mochten 
de

altrap nsmen. Zi waren heel goed en

verloren met 17-0. 'lVe kregen na afloop
een iiqie rrcn lan-FipÍer urqnf hii urcc ierio

Gerard ,Ronald en Frank.

GEEL14{T D2- W,IAAGWESTEINDE D3

CeelWit D2 had een mooie wedstrijd met
9-l gewoniien. De scheids was gelukkig
niet partijdig. Er werden er steeds twee
gewisseld. We waren trots op ons zelf.

Casper en David

GEELlryIT D2 - JISTRIIM Dl

Ja"...een spannende wedstrijd.....ja.
Binnen twee minuten een gca,l voor
Jistrum. h{aar lve n&men wraak. Martin
schoot hem in rie iinkerkruising met effect.
Daarna kwam Paul met een goal van de
keeper naar de paal naar de keeper in het
doel. Maar dat was nog niet alles...............
Bernard knalde heiri in het doel vlak voor
de rust. Na de rust scoorde Bernard
nogmaals. Het was een topwedstrijd. Paul
scoorde 10 minuten later dan Bernard en

weer maakta Faul een d.oelpunt. Het werd
Í 1 --^ ^- ^^-rrr7:1u-r v()ur \JËElwlt.

ONB D2 - GEEL\ilT D2

.We 
reden nar het voetbalveld. Plotseling

v.loog een a-uto drie keer over de kop en
belandde weer op zijn wielen in de struiken.
De man die in de auto zat kroop zo weer
uit het raampje van de auto. De maír was
geiukkig niet gewonci. Even iater waren we
bij het voetbalveld. W'e kregen ranja in de
tust etr dat was heel vies. 1ffe verloreír ffi€t
4-2.

Martin en Peter.
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STRAFBANKJE OFTEVI/EL DE
''5 MINUTENSTRAF" VOOR
JUNIOREN.

Voor welke categorieën wordt hp*
strafbankje toegepast ?

Het strafbankje of de vijÍ-minuten-
straf wordt alleen toegepast voor
A-, B- en C- junioren alsmede D-
pupillen elftallen. De A- B- en C-
junioren uitkomende in de landelijke
(divisies) klassen vallen NIET onder
deze regeling.

Voor de volgende overtredingen
dient men een vijf-minuten-straf te
geven.

01 . Het gooieh van een kluit aar-

. , de/pol gras of ander vcor-
werp.

02. Het wegtrappen/weggooien
van de bal terwijl het spel
dood is.

03. Het onvoldoende afstand
nemen bij een vrije schop.

A4. Het vertragenlbelemmeren
van een spelhervatting.

05. De bal met de hand spelen.
06. Voortijdig het speelveld verla-

ten, zonder toestemming van
de scheidsrechter.

07. Het door woord en/of gebaar
te kennen geven het niet eens

'te zijn met een beslissing van
de scheidsrechter.

1 1. Het vasthouden van een te-
genstander{ster)
Ongeoorloofd ten val brengen
van een tegenstander(ster)
{waaronder begrepen haken
en omverlopen en neerleggen.
Het wegduwen van een te-
genstander{ster}.
Ruw spel {waaronder begre-
pen blokkeren, onbeheerst en
onbesuisd spel).

I

I

15. Gevaarlijk spel.
16. Het bedreigen van een te-

genstander{ster}.
17. Het beledigen van een te-

genstander(ster).

De cijfercodes voor de desbetref-
fende overtredingen staan voor de
strafcodes zoals vermeld op de
achterzijde van het eerste blad van
het westrijdÍormulier.

Voor andere overtredingen is het
opleggen van straftijd niet mo-
gelijk.

Bij onderbrekingen ín een wedstrijd
staat ook de straftijd stil, dit geldt
ook voor de rust.

Mocht één en dezelfde speler voor
de tweede keer'één van de boven-
staande overtredingen begaan dan
dient men de speler te bestraffen
met een officiële waarschuwing
(gele kaart) en dit te vermelden op
het wedstrijdformulier. De speler
kríjgt dan ook geen straftijd meer.

Een speler die straftijd heeft kan
niet gewisseld worden en blijft
onder de rechtsbevoegdheid van
de scheidsrechter.

Mocht een doelverdediger straftijd
krijgen dan dient een ander zijn
plaats in te nemen en tevens een
ander afwijkend shirt of iets der-
gelijks moeten aantrekken.

11

12.

13.

14.

i
I
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dat er inmiddels nieuwe 
,

lichtmasten op het oefenveld geplaatst
zijn;

dat het trainingen nu een stuk lichter
gaan worden;

dat de opkomst nu waarschijnlijk nog
groter wordt;

dat er na ruim 2A jaar een nieuw materi-
aalhok op het trainingsveld is geplaatst;

dat dit "nieuwe" hok het "oude" kaart
verkoophok is;

dat voor de kaartjes een nieuw loket is
gemaakt;

dat dit loket nu rechts van de ingang zit;

dat de kantine ook een opknapbeurt
krijgt;

dat het daardoor nog gezelliger op het
"bijveld" gaat worden;

dat GW wederom buiten de lijnen ster-
ker is dan er binnen;

dat de wedstrijdsecretaris (JvO) tm 16
november op
werkvakantie naar Hannover gaat;

dat hij daar waarschijnlik een interland
gaat fluiten;

dat we daar hopelijk nog meer over
horen;

dat zijn taak even wordt overgenomen
door J Kienstra;

dat FK aan van O vroeg of het loket van
het materiaalhok open kon blijven;

dat v O daarop antwoorde; als er niet
meer publiek komt kijken dan gaat dit
loket definitief dicht;

12
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t SPORT- en §TUDIO reportages +
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EEN MIDDAGJE GW 2

Zondagmiddag drie uur lekker wëer, tevreden

gezichten en goede humeuren. Geel Wit 1 naar

teeuwarden,Gèel Wit 2 thuis tegen de Sweach-

.De Sweach (spreek uit swèèèg) een stoer uit-

ziende ploeg waar het publiek van dacht, dit

wordt wat en het werd ook wat' Ruim 3 minu-

ten nadat de lekkere dikke gezellige maar vooral

veel fluitende scheids die niks aan het toeval

overliet en de show eigenlijk geheel voor zich-

zelf opeiste, was het al raak. Geel Wit 2 scoorde

de openingstreffer en de Sweach schrok, schrok

zo erg dat ze niet meer aan normaal voetbal

toekwam en Geel Wit dat zich de week ervoor

door LSC volledige liet inpakken kwam in zijn

element.Het werd een feest en binnen de kort-

ste keren was het 5-O.

De Sweach dat echter niet naar Ameland geko-

men was om even afgeslacht te worden kwam

terug tot 5-3. Maar toen vond GW 2 het wel ge-

no"g en begon een kleine show op te voeren die

gezien de stand niet zo bijster aantrekkelijk was'

Dus ......,..begon het publiek te praten'

Twee GW scheidsrechters van enig formaat, de

een goedlachs, de ander gezonnebrild hadden

elkaar langs de lijn gevonden en gaven hun com-

mentaar op onze vriendelijke, lekkere dikke,

maar consequente en strenge scheids' ln de

ogen van zijn Amelander collega's kwam hii er,

al was het uiteraard niet geheel zonder kleer'

scheuren, nog redelijk af. Ook de arbiter van de

week ervoor die GW 1 floot kwam nog even aar

de orde, Dat was "leuk" vonden de beide ame'

lander scheidsen. Wat een mannetje, de maniet

waarop die man zich presenteerde, dat eer

dergetijk iemand zo hoog kon Íluiten' Met eer

andere (betere) had GW misschien wel gewon

nen, Geel Wit 2 ging ondertussen door met sco

ren. het werd 6-3, 7-3' De bal raakte zoek' Eer

nieuwe bal kwam in het veld. Oh dat is dat dint
van f 7,5O daar spelen ze vast en zeker nog be

ter mee was het commentaar van een der

scheidsen, kennelijk goed op de hoogte met he'

GW materiaal. Maar de man had gelijk, onzt
jongens gingen door, verkwanselden weliswaa
nog wel enige droomkansen maar §coorden toct
nog weer, Ze bleven uiteindelijk steken op 9-3

Een acceptabele uitslag.
Wel aardig maar geen erg goede wedstrijd wat

het commentaar van onze twee fluitisten langÍ

de lijn. Maar gezien de stand was iedereen zee

tevreden en daarvoor ga je zondags naar he

veld nietwaar ?

je,.,' : ,'.'1:-i ' ' I
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RICHTLIJNEN ZEVEN TEGEN
ZEVEN.

Aantal spelers en wissel

Een complete ploeg in het veld'be-
staat uit één doelman en zes veld-
spelers. Het minimum aantal spelers
is vijf. Wissels zijn onbeperkt toege-
staan. Het aantal speíers/speelsters
p.er team per wedstrijd moet gelijk
zlJn,

Speeltijd

E-pupillen 2x 25 minuten (was voor-
heen 2x 20 minuten)
D-pupillen 2x 3O minuten (was voor-
heen 2x 25 minutenl

Spelbegin

Het spel begint of wordt hervat in
het midden van het veld. De tegen-
partij moet een afstand van vijf
meter in acht nemen.

Buitenspel

De buitenspelregel is niet van toe-
passrng.

Strafschop

Slechts bij hoge uitzondering: de
afstand is acht meter.

Achterballen en hoekschoppen

Achterballen mogen door de doel-
man in het spel worden gebracht
door middel van werpen oÍ uit de
handen schieten. Het hinderen van
de doelman is niet toegestaan.
Hoekschoppen worden als zoge-
naamde halve corners genomen. Dat
wil zeggen vanaf een door de
scheidsrechter te bepalen punt hal-
verwege de hoekvlag en de díchts-
bijzijnde doelpaal.
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Pizzeio Eag*etteie
. De Witte Erucfi

HooÍdweg 46
Buren - Ameland

0519 543331

Vrije schop

AIle overtredingen worden bestraft
met een INDIREKTE vrije schop,
waarbij de tegenstanders op €en
minimale aÍstand van 5 meter moe-
ten staan.

lnworp

Deze worden op normale wijze ge-
nomen. Foutief genomen inworpen
moeten worden overgenomen.

Tenslotte

Het toepassen van de spelregels ligt
in de hand van de spelleider c.q.
scheidsrechter. Hij of zij kan maar
één bedoeling hebben en dat is de
jongens of meisjes zoveel mogetijk
te laten VOETBALLEN.
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HET VAANTJE

Bij vriendschappelijke voetbalwed-
strijden- en toernooien is het gebrui-
kelijk dat de tegenstander een zgn.
sportvaantje aangeboden wordt.
Vroeger was dat een lintje in de
clubkleuren met daaroP de naam van
de vereniging of ook wel een vaantje
met de naam van het desbetreffende
toernooi.
Een aardig gebaar in de ríchting van
de tegenstander dus. Door de invoe-
ring van het betaalde voetbal, dus de
commercie werden de vaantjes,
vanen steeds groter en groter, de

een nog mooier dan de ander, het
bleeÍ niet alleen maar bij clubkleuren
en de naam, maar er kwam ook een
embleem bij op.
Al met al bijna kunstwerken.
Door de grootte van de vaan al, kon
je zien hoever de club was in de
voetbalwereld. OÍ hoe groots men
zich wel opstelde. De vooraan-
staande ploegen in de wereld kwa-
men met vanen van ongeveer een

halve meter of meer lang. De wat
bescheidener club kwam met onge-
veer de helft of iets meer en de nog
weer iets bescheidener kwam met
een iets kleiner vaantje.
Uiteraard is Geel Wit niet achterge-
bleven in dit toch ietwat overdreven
interessante gevoel van "zie mij
eens",. En jarenlang voerde de club
een vaan van 1 3 112 cm bij 25 cm
met het embleem, naam en Plaats-
naam. en ter versiering ook nog een

voetballend figuurtje, houtje met
touwtje bovenaan en geelwitte rafel-
tjes onderaan. Echt een vaantje om
mee voor de dag te komen tijdens
vriendschappelijke wedstrijden.
Naarmate de club rijker werd, en

H, OTER.DOOIT{
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Tehfmn - . ,

051 9-542345

instaltatiebdriif ' dae - let - zelf - zaak

Larrd en T,eezicltt"
Strarrtlweg 85 Burert-Ameland

Tel. 0519-542110

EoulrrËsDRur 
rrrrr i lder V A n krt

?.#
tevens verzorg{.ng gr"a,:fwer{cen
en ta,xaties T6L:

IIE§-II.Í - 54 23 3 7 fr 425 I 1-

16

HESTAURANT

- - - :=-_-.,'- '.'i .,. -

voor aI ur*
B0ul|IluEnlrh-ni

clgsn
erehLtcotnur



't Vz\N HErcKEREI{ huys
- galerie - brasserie * restaurant *
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niets teveel leek te zijn, werd het
vaantje kleiner, weliswaar goed ver-
zorgd,, maar eigenlijk een niemandal-
letje met datgene erop wat er oP

hoort, maar de afmetingen zo be-

schamend klein dat een echte geel-

witter zo'n ding eigenlijk nog niet in
zijn auto wilde hebben.

Groot was echter de schrik toen
tijdens het toernooi van 17 augus-
tus, de aanvoerder van Geel Wit, bij
het begin van de wedstrijd de aan-

voerder van de tegenpartij een vaan-
tje aanbood dat een rechtgeaarde
toeschouwer aan de kant van het
veld niet kon zien vanwege de "enor-

me afmeting".
Zelfs toeschotlwer en trouw Geel

Wit supporter Bote met nieuwe bril,
kon niet zien dat het een vaantje
was,'hij dacht dat het een muntsukje
was orn te tosssen.
Hij was hierdoor zo uit het veld ge-

slagen dat hij in overweging nam om

zijn supporterskaart weer in te [e-

veren en niet weer ten velde te ver-
schijnen.
Het groepie toeschouwers dat om
hem heen stond, u kent ze wel die
lui die er altijd zij en altijd bij elkaar
hokken en die alles altijd beter we-
ten, kon hem ternauwernood nog
bedaren en hem afhouden van zijn
voornemen om te bedanken als Geel
Witter. Toch nam het niet weg dat er

een en ander toegezegd moest wor-
den aan Bote, {woonach'tig aan de

Reeweg te Nes) om nader stappen te
ondernemen.

Bij deze wordt het bestuur dan vrien-
delijk maar dringend gevraagd om te
zorgen dat naa§t het zgn. "K" vaan-
tje, dat alleen geschikt is volgens
Bote, om weg te geven aan kinderen
die een ballon hebben oPgelaten
tijdens een ballonwedstrijd en daar-.

voor een kleine attentie krijgen, een
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vaantje te laten maken, in de trant
van het vorige vaantje.
Echter gezien de belangriikheid en
het imago van Geel Wit, leek het
Bote wel wat om toch maar te gaan
denken aan een vaan met de at'rne-
tingen "vaan à la AJAX, Feyenoord
of PSV". ( De secretaris van GW
weet vermoedelijk wel hoe zoiets
qua grootte er uit moet zien)
Want wat die ploegen zíjn voor Ne-
derland, is Geel Wit toch minstens
voor Ameland.
Mocht er om een of andere reden
geen geld voor de aanschaÍ ziin,
omdat de club toch vele "belangrii-
ker dingen" moet aanschaffen, dan
kan in overweging worden genomen
om de allerjongste spelertjes van GW
een sponsorloop te laten uitvoeren
om zodoende toch nog wat centen
bij elkaar te rommelen. Voor het
meedoen kan, elke deelnemer dan
zo'n "K vaantje " worden aangebo-
den, Mocht een en ander niet uit-
voerbaar zi1n, zal misschien een
extra subsidie kunnen worden aan-
gevraagd, zodat we met z,n allen het
grote "kleinood" kunnen bekostigen.
Hoe dan ook, om Bote als suPPorter
te behouden zal er een vaan met
allure moeten komen.

je,

SPEELÏIJDEN & SPELMATERIAAL

SeniorenlDames 2 x 45
minuten balnummer: 5 omtrek: ca

70 cm.

ln het ieugdvoetbat bedraagt de

speeltijd 
- 
uan de wedstrijden ten

hoogste:

A-junioren 2 t<. .45
minuten batnummer: 5 omtrek: ca

7O cm max. 453 gram.
B-junioren 2x4.4
minuten balnummer: 5 omtrek: ca

70 cm max. 453 gram. (sPeeltijd

voorheen 2x35 minuten)
C-junioren 2-x 3§
minuten balnummer: 4 omtrek: ca

65 cm of 5 omtrek: ca 7O cm max

37O gram. (sPeeltijd voorheen 2 x
30 minuten)
D-pupillen 2 x 3O
minuten balnummer: 4 omtrek: ca

65 cm oÍ 5 omtrek: ca 70 cm max

37O gram. (sPeeltijd voorheen 2 x

25 minuten)
E-pupillen'2x,25
minuten balnummer: 4 omtrek: ca

65 cm of 5 omtrek: ca 7O cm rnax

32O gram. {sPeeltijd voorheen 2 x

2O minuten)

+1É
wAÍ DOE

DàAR?
LV

ru

18 19



Hé, scheids tt!t

Eigenlijk had ik dit sruk niet in deze krant
moeten plaatsen. Het had gericht moeten
zijn aanJohn Blankenstein, u weet weÍ die
scheidsrechter die onlangs gestopt i§ (htj
moest wel), die 6 minuten voor het einde
van zijn carrière nog even een rode kaart
trok (daar ontkwam hij niet aan) en die
straks hoofcl scheidsrechterzaken wordt bij
de KNVB.
AI jaren lang loop ik mij te ergeren aan het
feit dat er nog steeds een maflof woutv
met een fluitje op de velden rond loopt, Op
een veld van, pak hem beet , 100 keer 50
meter loopt een persoon rond en die moet
dan alles in de gaten houden. 0 ja, hij heeft
"hulp" van twee grensrechters {assistant -
scheidsrechter heet dat tegenwoordig),
maar die zien ook niets als het,erop aan
komt. Ik praat nu natuurlijk over het
betaalde voetbal, want de eigen
grensrechters in het amateurvoetbal zien
alles, soms te veel.
In vele andere sporten zie je het toch ook
gebeure* dat meerdere personen kunnen en
mogen fluiten: ijshochey, handbal,
basketbal, zelfs korfbal geloof ik. Op
velden die vele malen kleiner zijn dan onze
heilige gronden. Nooit zie je dat ze het met
elkaar oÍIeens ziin en om drie perconen
tegelijk te belagen als je het er niet mee
eens bent, datlaatje wel uit je hooftl.
Nee, ik zie dit wel zitten: drie personen die
alles in de gaten houden met ieder een fluit.
Ik geloof dat ik deze brief alsnog naar John
stuur, want dan hoeven de heren op leeftijd
ook niet meer zo'n eind te draven en
kunnen ze de Coopertest ook afschaffen,
iets wat onze John toch als muziek in de
oren moet klinken.

o,N'NKienstrs
§cHoEl{ / SPORTHANDET

Rixt van Doniustraat 27, NES
tel: 0519 542A29
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Hotel Nes **
Strandweg 39 - 9163 GL lles Ameland
ïel. (0519) 5421 8il - Fax. {0519) 5421 83

En IS EEN

BANK DIE

U TOEJTJICHT.
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ING"§i§ BANK

ING bank Ameland - 0519 542299

80519-543143 I

Lijntrekker.
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GEEL WIT nieuws

Medewerkers

M. Bonthuis
J. Epping
F. Hulsebos
H. Roemers
R. Bloem
D. Kienstra
G. Veltman
C. ïieman
F. ter Schure
J. Brouwer
l. Kiewied
A. de Vries
L. van Tiggelen
N. Oud
W. Beijaard
P. Former
B. Former
F. Kiewied
W. Brouwer
G. Molenaar

Red.adres:
TorensÍaat 5
9163 HD NES

Het Geel Wit Nieuws
verschijnt I tot 1O keer
per jaar.
Oplage: 350 exemplaren
Abonnement GW Nieuws
f 15,-- per ja'ar

Advertentie in GW Nieuws
f 50,-- per jaar.
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