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GEHOCRT ETT GEZTEN

FIalf november reisde onze secretaris, Luc
van Tiggelsn, af nsar Lekkum. Op
uitnodiging vaR de Leeuwarder
Scheidsrechter Yereniging, want GeelV[it
was genomineerd, met nog drie andere
verenigingen, voor de Sportiviteitsbeker !l
Met r.eel verbazing hoorde ik dit verhaal en

vroeg hem o.rer welke periode dit dan wel
grng Het u,às van het seizosn 

''95l'96.

Hebben we dan zo weinig kaarten
gekregen, vroeg ik Luc. Het antwoord was
be.;estigend, Samen hebben v/e eens

gebrainstormd naar de mogelijke oorzaken:
Luc zelf v/as een hele tijd geblesseerd
geweest evenals Patrick Kiewied. Die zijn
oom wes gestopt en een heleboei kaarten
worden in de lagere elftallen na de
wedstrijd geseponeerd. AI met al een
logische optelsom om genornineerd te
rvorden voor die beker,
We zijn trouu,ens treede geworden.

n--

In de wedstrijd DTD - GeelWit kreeg Frans
Kienstra een terechte gele kaart. Niets
bijzonder zullen jullie denken, want Frans
kr,:gt wel eens vaker een kaart. Het
bijzondere was dat hij hem kreeg van zljn
vader, Hessel, die deze wedstrijd mocht
Íluiten. Nets aan de hand dacht Frans, mijn
twesde nog maar. De wijdag daarop k'Èram

er post 0p het kantoor van de Firma
Kienstra. Een brief van de KNVB. Frans

was geschorst voor een wedstrijd. Er stond
nog een kaart geregistreerd van vorig
seizoen.
Bedankt Pa !!!
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Hcofcl S cheidsrechterzaken.

Zeist,24'11.96

Beste redactie,

Met veel verbazing heb ik het stuk "Hé.

scheids" in jullie clubblad gelezen. In dit

stuk stelt jullie Lijntrekker voor om de

assistent- scheidsrechter(nieurn' woord voor

de grensrechter) ook een Íluit te geven,

zodat hij of zq actiet mee kan beslissen'

Wat *,il nu het toeval ? Dit voorstel hebben

\rye afgelopen wijdagavond juist intern

besproken en zullen dit de komende

Irlaj aarsvergadering inbrengen"

In ons voorstel komt wel aan de orde het

verschil ia fluittoon van de scheidsrechter

en zijn assistenten. De scheidsrechter zal d'e

gervone standaard fluit krijgen (met kurken

balletje), terwijl de beide assistenten de

zogenaamde padvindersfh.rit krijgen (één

gelijkmatige fluittoon, fluit zonder balletje)'

De Cocpertest zel inderdaad afgeschaft

worderl rnaar in deze plaats komt er een

zcgenaamde fluittest, voorafgaande een

korte fluitopleiding. In deze fluittest zal de

kandidaat fluiter het volgende moeten

afleggen. een halve minuut tot een hele

minuut onafgebroken op het fluitje kunnen

blazea (afhankelijk van de leeftijd)" een

ademtest (wordt in samenwerking met de

plaatselijke politie afgelegd) en een

blaasvoetbalwedstrijd tussen de kandidaten

( de vier laatsten zullen worden afgevoerd
naar de grensrechteropteiding). Deze regel
zal alleen gaan dienen voor de standaard

elftalien.
We zullen
afivachten.

de Najaarsvergadering

Met vriendelijke fluitgroeten,
John.



DUIDELIJKHEID ?

Voetbal is een belangriike vorm van vri.ie-

tijdsbesteding in onze samenleving.

Duizenden mensen gaan elke zaterdag en

zondag naar de velden om daar hun tavorie-

ten bezig te zien.
Daarnaast pikken ze ook 's avonds hun gra-

antje vaak nog mee voor de televisie'

Het spelletje (voetbal) is dus erg belangrijk.
Maar wat minstens zo belangr'r-ik is, is diege-

ne die het mede nrogelijk maakt om de

wedstrijden goetJ te laten verlopen'
Het is de scheidsrechter. u kent hemlhaar

wel, die persoon in het zwart, of tegenwoor-
dig ook.wel eens in kleur.
De rechter die het goecl en het kwaad op de

velden in goede banen moet leiclen'

Een kleurri.ik persoon die meestal helange-

Ioos zijnlhaar werk doet en bijna altiid een

nggatieve beoorcleling kriigt, zowel van cle

spelers als van de toeschouwers,

Een hondehaande clus,

Maar helaas moet hiilzij er ziin, antlers *erd
het een zootje op het veltl.
Want hoe volwassener men is htle erger de

confïicten.
Op het schoolplein of op straat onderling kan

het spelletje meestal zonder problemen en

zonder seheidsrechter gespeeld worclen'

Daar worclen de onenigheclen gewoon door

de spelers onclerling opgelost' zoncler dat het

tot moeilijkheclen kontt.
In het weekeinde op de groene mat gaat cliÈ

vlieger echter niet oP.

Misichien ziin de belangen te groot. (r:ok al

in het amateurvoethal ?)

Dat de scheids er vaak negatief af kornt is
wel een te begriipen. want soms zijn cle

beslissingen niet al te cluicleliik' Er zit er wel

eens een luchtje aan.

Dat heeft natuurlijk een reclen, denk.aan cle

clutrscheiclsrechters. temancl met een beetje

clubliefcle, die zi.ln eigen ch.rbje moet tluiten

kUkt natugrlijk wel eens iets anclers tegen de

situatie aan als cle tegenstancler. Begriipeliik

en eerlijk gezeget geen groot vergrijp.

Als je langs de lijn staat, kun je cle beslis-

singen van cle scheiclsrechter nog wel eens
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begriipen. Dan hoor je het commentaar in
het veld en soms ook de uitleg van de sch_
eids over het waarom.
Maar 's avonds voor de televisie als onze
grote jongens, onze atgoden tegen elkaar
uitkomen, met alle trucs die ze in hun doos
hehben, dan wordt de duidelijkheid er vaak
niet beter op.
Dan moet je kunnen liplezen om te begrijpen
waarom de scheids de beslissing nam.
Persoonlijk denk ik dat het nièt zo moeitijk
ls.
Volgens mij zijn er in Zeist (de betangrijkste
plaats in Nederland om conflicten te beden_
ken en uit te werken en duidelijkheid te
verschafl'en in de voethalsport) een paar
regels gemaakt die de ,,betaalde" 

scheids_
rechter moet weten. Weliswaar eenvoudige
regels maar wel duideliik.
Zc moet mijnsinziens een van cle vragen zijn
die een scheidsrechter elke keer moet stellen
( onclanks het tèit clat hij het antwoord wel
weet) uit welk deel van Nederland komt de
ploeg clie de overtrecling hegaat.
Kornt die uit het Noorilen of Oosten, dan is
het niet zo moeiliik, dan moet het antwoord
meest negatief zijn.

Komt de cluh uit het Westen en Zuiden, dan
moet het vaak positief zijn.
De volgencle vraag van de scheidsrechter
m-oet zijn. speel je hij Ajax, Feijenoord of
PSV,
Is het antwoord ja, dan mag en kan de be-
slissing van de "rechter" niet onduidelijk
zijn.

Bi.ivoorheeld:
De Graat.schap uit het Oosten speelt tegen
Fei.ienoord uit het Westen. Een speler van
Feiienoord hreekt cloor maar worclt in het
straf.schopgehied de bal atgepakt, hij komt
ten val.
Heel Nederland ziet clat hij zich laat vallen.
De scheidsrechter gokt niet, hij t)uit resoluut
en vraagt aan het slachtoÍïer,,'Ben je Feije_
noorder of Graafschapper"
Ik ben Gaston van Feijenoord kreunt de
speler hem toe.
Dat is dan duidelijk. De rechter hoeft niet na
te denken, de regels zijn in dit geval zeer
duideliik. :

De uitspraak is strat'schop voor Feijenoord



De boosdoener, de Graaf.schapper t'tus krijgt
meteen een rode kaart en kan verdwiinen.
dat is ook cluicleliik.

Op een ander veld in Neclerland speelt\pSV
(Zuiden) tegen de FC Croningen.(Noorclen)
Een zelfde geval als bii Feiienoord tegen cle
Graaf'schap. Een speler van Croningen wordt
net binnen cle zestien een scoringskans ontno-
men, hij komt ten val ctmv. een ervertrecling.
Geheel tv kijkend Neclerlancl roept in cle
huiskamer "penaltie" maar helaas de scheids
hoort het niet,
De "rechter" vraagt aan het slachtofïèr voor
welke club hij speelt. Voor de FC Groningen
kermt het slach«ltfer. De rechter pakt cle"hal
op legt hem op cle plaats van het vergrijp,
dus net buiten cle zestien en geeft de pSV-
verdecliger een verrnanencle blik.
Deze knipoogt terug.

Uit beide voorbeelclen blijkt clat de heslissin-
gen zeker niet t;ndr"ricleliik zi.in, als .ie maar
weet waar het over gaat.
NatuurlUk kan er wel eens een beslissing
door de scheids worden genomen clie niet
duidelijk is. Maar dat mag toch ?
De scheidsrechter is ook niaar een mens. En
zolang de "Grote Drie" maar niet benarleeld
worden is er geen vuiltie aan de lucht.

Hopelijk moeten we in
nog lang wachten op
beslissingen.

het amateurgetreuren
dit soort rechterlijke
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';;;;;?-rt\
/\

/\-
í

I

ïp

§PAP, suÈn':
dàbeste

Wdetury
c(ghc
stagetg

Schuurmun
NE3.Am ÏÉt,.s+zaat

(«

§ÏPAÍ§ TIJ

NESGAF
il€s - emeuNu
0519-542760

ffs- sanitz,ie
grotl*,maling
c.v. msË.

f;txnrer4r,rt,

,,Bfrcr /{ouunaR"
tcIrS42541

hgea - lne'tarrd.

lfil Ilbrlostusstra^et 7

slijterij "DE JONG"

lUtiid ieE b{zonders.
NES . AMELAND
tel: ailg_s4z3l4

'N KWESTIE VÀN SAttÍENSpEL

'M r.,"u,lï" ïï,'j:i,.,{ I

6

GALL&GALL



STANDEN-SENIOREN
per I8 nov 96.

4e KLASSE H
Nicator 1 10-26
Stiens 1 t0-19
DTD 1 t0-19
Robur I l0-I7
MKV',2g I 10-16
cAB I 10-16
Blauwhuis I l0-ls
St Annapar I 10-13
Bakhuizen I 10-10
Geel Wit I 10-08
Warga I 10-07
Dronrijp I 10-01

Res.3e Klasse A

DERvs^ouffiooNALLES

Às het orn verzekeren, hlarotheken en ffnoncieringen goot

T.Töben
W.Wesselpad 1 te1"542988

Sneek BP 3
Zuiclhorn 2

GSAVV Forw.3
LSC 1890 2
Geel lVit 2
Surh.veen 2

Gron.Boys 2
Tolbert 2
Hoogkerk 2
De Sweach 2
SVMH 2
DTD 2

Res.4e Klasse B
Sparta 59 3
GAVC 2

RES 3
Stiens 2
CAB 2
Geel Wit 3
Dronrijp 2
wzs/Ph. 3
Rood Geel 3
SC Joure 3

SC Franeker 3

ta-23
l0-22
r 0-20
1A-20
l0-r9
10-r5
10-15
r0-13
10-l I
l0-06
10-04
l0-04

r0-25
09-22
09-16
09-15
09-15
09-r3
09-12
09-09
a9-07
09-07
09-00

rG
'§2

7

U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rabobank

e rnentsparh
YERDEt(sBtD 'r€t-542378

DRANKEN HANDEL

Eetlu*reewea 6 NEs Y€t:-542362

saté
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Res.6e Klasse AT
Houtigehage 3
Drachten 4
Harkema Op.4
ONB 5

Buitenpost 2
Surh.veen 4
Dokkum 3

Oerterp 4
De Walden 3

Geel Wit 4
Zwaagw.einde4
SCS 2

2e Klasse AE
Bergurn cl
Frieslancl cl
TTBC cl
Rood Geel c3

Geel Wit cl
Stiens cl
Nicator c1

Leeuw.Zwal. cZ

CSL c2
w Leeuwarden c3

Lac Frisia c3

Blauw Wit c3

2e Klass AB

09-22
10-22
t0-22
a9-2t
1A-21
10- 18

l0-14
l0-1 1

r0-06
r0-05
10-04
10-02

a9-24
09-24
08-r 6
l0-r 5
09-13
09-13
09-12
08-10
09-05
09-05
09-02

09- 19

06-r 6

08-16
07-15
09-15
07.12,
08- 12

06-04
08-03
08-00

a9-75
09-25
to-24
10-21

08-19
l0- t5
10-r0
09-09
t0-09
09-07
10-03
10-00

09-25
09-24
09-19
07-15
08-14
09- t4
08-09
08-09
08-06
09-03
10-00

§TANDEN.JUNIOREN
per 18 nov 96.

le klasse B
Blauw Wit 34 al
Zeerohben al
Geel l{it a 1

CABaI
Balk a I

Stiens a I
Workum a I
Sneek BP al
Scharnegoutum al
SDS al
Sfykels Hallurn a1

2e Klasse AN
Anjurn bl
Geel Wit b I
Wardy b I

Blija hl
vv Leeuwarden b2

Ternaard tr I
sc Veenwouden bl
Be Quick h2

Broekster Boys h2

Marrum bl

SC Kootstertille cl l0-28
Buitenpost c2 I0-23
Kollum c2 09-19
ASC cl A9-19

Geel Wit c2 08-16
Oostergo c2 10-16

VIOD c2 lA-17
SC Twijzel cl 10-10

ONT c2 09-09
Anjum c2 10-06

Drachten c4 10-06

Klasse AO
Oudehaske cll
Írnsum dl
TOP d2
Geel Wit dl
Akkrum d2
DWP d2
Heerenv. Boys cl7

Sneek BP d2
LSC d4
WZS d2
GAVC d3



Klasse AI
Friese Boys d2

SCS dI
VenVd2
ONB d2
Oertrep d3
Geel Wit d2
Jistrum d I
Blue Boys d2
sc Twijzel d I

t Fean d3

Zwaagwesteinde d3

ONT d2

Klas.se AJ
Trynw, Boys el
Marrum el
Wykeis Hallum el
Bliia el
Trynwalden el
Wardy el
FC Birdaard el
Geel \{it el
Ternaard el
CVO el
Ouwe Syl el
Be Quick e2

Klasse AK
Rood Ceel e3

V&Vel
Noordbergum e1

LAC fiisia e3

Suawoude el
Riiperkerk el
Blauw Wit e3

Trynw.Boys e2

Jistrum e1

Trynwalden e2

vv Leeuwarden e3

Geel Wit e2

a9-27
r0,24
to-23
09-19
10-15

a8-12
09-10
l0-10
09-09
09-09
10-07
09-00

DAMES:

5e Klasse D

St.Annapar.DA I

Wardy DA 1

Holwerd DA I
Beetgum DA I
Ropta Boys DA I
Anjum/Oostrego DA
FC Birdaarcl DA 1

Geel wit DA I
sc Berlikum DA 2
Dokkurn DÀ I
Marrum DA I
SSS'68 DA 1

09-25
09-23
09-21
a9-24
10-18
09-13
t0-l I

08-08
08-07
r0-07
09-06
l0-00

l0-30
la-27
09-21
09-19
10-14
10-14
09-13
08-11
09-06
09-04
09-03
l0-01

09-25
rc-24
08-72
10-21
l0-l 8

10-16
t0-17
l0-10
09-08
l0-06
09-01
07-00

ÀGENDA DECEMBER:
SBNIOREN

GEEL WIT I
0i-12 Bakhuizen-GVt' I

08-12GWl-Nicatrir
15-12 Stiens - GW I
22-LZ inhaal

GEEL WIT 2
artz cw 2 - LSC 2
08-12 De Sweach 2. - GW 2
15-12 GW 2 - Surlruisterv- 2

22-tZ inhaal

GEEL WIT 3

Al-12 Sparta 2 - G$/ 3
08-12 CW 3 - DronrijP 2

15-12 Roocl Geel 3 - CW 3
22-12 inhaal

GEEL WIT 4

01-12 GW 4 - Harkerna OP.4

08-12 Houtigehage 3 - GW 4
15-12 GW 4 - BuitenPost 2

GEEL WIT DAMES:
07-12 St. AnnaPar.l - GW 1

14-12 GW I -Dokkum I
2t-12 inhaal.
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GEEI-WIT 3 HALVERWEGE

We maken het niet al te vaak mee, maar
het is mogelijk om voor de winterstop de
eerste helft van de conrpetitie af te wer-
ken. Hoewel de weergoden ons de afge-
lopen weken nu niet direct gunstig gezind
zijn werd er opmerkelijk weinig afgelast.
Vandaar dat wij al voor decernber kun-
nen balansen.

Ergens in september starten wij uit tegen
Dronrijp. Leuk om weer eens door de
wei te huppelen, net als bij de koeien na
een lange winter was het feest op de
groene mat. Bij 3-0 achter werd Nico
boos (:gsze Boer ) en gingen we se-
rieus aan de slag. Op 3-2 bleven we
steken maar de gelijkmaker hing meerde-
re malen in de iucht. De week daarop
werd netjes van Roodgeel gewonnen met
2-1, daarna met dezelfde cijfers verloren
van RES. Onnodig natuurlijk maar dat
weten jullie zo langzamerhand wel, dus
dat hoef ik er niet steeds bij te verrnel-
den.
Aan het eind van de herfstvakantie kwam
Franeker op bezoek. Bij deze vereniging
was het tweede team opgestapt, de rest
van de senioren moest verplicht
doorschuiven of ook maar opzotrten. Ja,
geachte lezer(es) zo kan het ook gaan bij
je leuke vrijetijdsbesteding. Vorig jaar
was dit doorgeschoven team dus gedegra-
deerd en het lijkt erop dat ze hun klasse
nog niet gevonden hebben. Van ons
verloren ze met 8-1, en onlangs nog met
0-17. Geen lol aan dus maar het prijst de
jongens dat ze goedgernutst doorgaan.

Na de Burekermis lag de half-negen boot
ongeduldig op ons te wachten. Na een
dergelijk evenement is her altijd afwach-
ten met wat voor team er gespeeld gaat
worden. Nico rnoest zelf aan de bak orn
de elf man te halen. Dat broertje Rene
afgestoft was, was voor ons een grotere
verrassing. Deze vrolijke jongernan had
een onbeduidend nrgzakje mee, waarin
naar later bleek ook niets beduidentis zat.

Elfkilig vertrokken wij naar Joure' Nico
posteerde zichzelf als linksbuiten, broer-

delief rechtsbuiten, en ons erachter en

ertussen. Groot wa§ onze verbazing dat

beide heren zich ontpopten als de nieuwe

Overmars en Babangida van het derde.

Na een kwartiertje kwamen we los en

kon de thuisclub ons niet meer volgen'

Met Francisco ais grote animator storm-

den we naar een 1-5 overwinning, met

twee doelpunten van leider Nico himself'

De week daarop speelden we 1-1 tegen

Stiens, daarna in storm en regen tegen

koploper Sparta'59. Bij 0-4 achter wer-

den de mouwen pas opgestroopt en weeÍ

kwamen ure een doelpunt tekort : 3-41

Het weekend daaroP naar CAB, ook al

een koploper. Rudolf Teuben, onze

Voltreffer Vick, had zijn sokken verkeerd

om aan en trof slechts eenmaal doel.

CAB profiteerde in de slotfase van onze

onvermoeibare aanvalsdriften en won

helaas met 4-1.
Tegen WZS had Voltreffer zijn inmiddels

gernerkte kousen juist aangetrokken en

verraste hij ons met een puntgave hatrick

in de eerste helft. Na de rust ging het

schuttersfeestje nog even door. Zijn teller

bleef op 5 staan, einduitslag 7-i '

Grouw werd een afknapper. De door mij

verfoeide partijdige clubgrensrechter
werd nu scheidsrechter- Voor het eerste

fluitsignaal wist Chris al te melden dat

hier voor ons niets te halen viel. Na het

laatste fluitsignaal waren wij genaaid en

bedrogen. Heel triest rnaar wij hebben

een olifantegeheugen.

Ups en downs in onze eerste competitie-

lretft. Uaar dat moet ook, dat is mooi en

dat is voetbal. Alleen strooml onze zie-

kenboeg bijna over dus wordt het tijd om

te gaan overwinteren"
Henk Roemers.
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HOTEL.RESTAURANT

"leugdhoekje

FRISIA E3 - GEELBTTT E2

Toen we etr bijna waren werd peter
autoziek. De uitslag was 7_0. Jan-pieter
uras jarig. We hadden óén corner.

GEELWIT EI - C.V O. EI

Martinus stond de eerste helft op doel.
Sander de tweede helft. Sande, heefi er eén
doorgelaten. l#e hebben wel met 4_l
gewoiÍlen. Gerben heeft de eerste twee
gescoord en Siard de derde en Martinus de
Iaatste.

GEELWIT E2 . BLAI.I'TTWIT E3

Wij hebben verloren met 6-1. Remco heeft
het doelpunt gemaakt. Het was wel mooi
weer en een spannende wedstriid.

GEETWIT El - TRYÀIWAL,STER BOYS
E1

We hebben met Z-17 verloren. Martinus
stond de hele wedstrijd op doel. V/e
speelden thuis. Siard had het eerste
doelpunt gescoord, toen Gerben. l,fe
speelden in de regen. De scheidsrechter
was Jan Kiewiet.
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FJJPERKERK El . GEELWIT E2

Het was 8-0. Na afloop nog naar Oompje

Bart (Roemers), Daar beleeftlen we een

heleboel, zoals de poepdoos met ratt§n. en

de toren in de sloot en een gigantische

wekker !!!!

GEEL\ryIT El - TERNAARD El

We hebben met 4-0 gewonnen tegen

Ternaard. Siard 2, Gerben 1, Martinus 1.

Martinus stond de eerste helft op doel en

daarna Sander.

GEELWIT E2 - V EN V' 67 El

Zaterdag werd het 0-10. We hadden

verloren tegen hun. Ze hadden nag wel
twintig kansen., maar dat lukte niet. Jan-

Pieter maatrrÍe het wel spannend. De bal

kwam tegen de lat en viel voor het doel- Er
kwam een speler aan, maar Jan-Pieter pakte

de bal.

WARDY El - GEELWIT EI

§/e moesten naar Ferwerd. Ze heetten

Wardy. We hebben 5-5 gesPeeld en

Martinus heeft ? gescoord (één met het

hoofcl), Siard heeft 2 gescoord en Gerben

1. Na afloop ajn r'vg naar Zwatte Haan

ge1r,,eest. We konden Ameland zien. Hier

kwarn woeger de boot aan.
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BE QtrrcK D. E2 - GEELWTT El

Ik ben i\ilartinus Spoelstra. Ik ben 9 iaar en
speel bij GeelWit et. Mijn plaats op het
veld is middenvelder en ik ben keeper.
Zaterdagmorgen 2 november zijn we met
de boot van 8.30 uur ns&r Hoh.erd
gevaren. \4re moesten tegen Be euick E2
van Dck-kum. Meester Meinte reed ons met
het busje naar Dokkum en Frits Oud ,,vas

ook mee als begeleider. Onze trainer is
Bemy Beijaard. Het weer was niet erg
mooi, maar wel droog. Het veld was wel
nat. De rvedstrijd was voor ofis wel
gemakkelijk ger-ryonnen met 3-lZ. De
doelpunten zrjn gemaaL:t door Dirk de
Jong(2), Gerben Molenaar(3), Kersren
Nobel(3) en Siard Bonthuis(4).De eerste
helft stond ik op doel en de t'-veede helft
Sander Kiewied. Na de r.,,,edstrijd heeft
Meester Meinte getrakteerd op iets lekkers.
Op de treureis hebben we suikerbieten
gekocht voor lampions te maken. We
gingen met de 23.30 uur boot weer naar
Ameland.

IRNSIIM Dl - GEF'LWIT DI

Deze .nedstnjd moesten w-e tegen de
koplcpers spelen. We hebben met 5-z
verloren. Langs de lijn stond een scout te
kijken, maar dat kregen we pas na de
wedstrijd te horen.

GEEL-WIT EI - TRYNWÀLDEN El

Geel-Wit el had zaterdag gewoffien met 3-
2. In de hagelbui scoorde Siard 2 keer .

Toe de hagelbui voorbij was, scoorde
Trynwalden Zkeer (de rust stand was 2-2
DE Zde HELFT
Toen de doelkans'ran Siard, maar hij werd
getackeld, dus een vrije trap.(genomen
door Siard) en die zat. Dorus Metz was
scheidsrechter op eén schoen (de ander was
stuk

H, OTERDOOM

Kard. dc Jong*eg I, Flcs (Am.)
Tekfooa-- , -

051 9-542345

NES OP AMELAND
TEL.-542296 1

instatlatiebdrijf doe - Íet -zelf - zaak

Larrcl en 7',eezich
Strandweg tl5 Buren-Amelal

Tel. 0519-542110
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't \AN FIEECKEREN huys
- galerie,:- brasserie - restaurant -
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GEELWIT D2 - BLEU BOYS D2

Bij de aftrap wilden'lj brj de andere helft

U*gion*n. Daarna begonnen u'e' ln. 
d: y:t

*u, h.t 3-0 voor ons. Toen werd het 4-0'

5-0, maar de tegenstanders kwamen in actie

en oeiiii , ,* hudd* oÍ1ze rnidspelers

verslagen en toen versloegen ze onze

achteÀpelers en daarna oïrze keeper !

5-1 voor ons- En toen kwam het: Martin en

Paul scoorden: 7-1. En Martin dacht: 'k Sil

er maar weer es ien in skiete' Maar de

keeper sprollg op Martin en gebruikte

geweld, det rnàs dà vrije trap van Faul dus'

Eindstand: 7-1.
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ÀKKRLrÀ4 D2 . GEELÏSIT DI

Het duurde niet za lang voordat we etr

r,varen. Toen we in Akkrum waren had

Anne-Marie de velden meteen gevonden.

De wedstrijd w*s best leuk, we hedden met

0-6 gewonnen. De eerste goal was best

mooi. Harm had gescoord. Daama John,

toen harm weer, toen Maurits en later

Gerjan De laatste had Maurits

gescoord{uit een wije traP),

17,r

[*



EEN GOED BEGIN IS .......

Wat is toch aan de hand met Geel-Wit
4 ? Ík wou dat ik het wist. Sinds het

begin van het seizoen is het vierde zwal-

kende. Er wordt sporadisch gewonnen,

soms nog eens gelijk gesPeeld, maar

vediezen is toch meer regel dan uitzon-
dering"
Na een dramatische start van de competi-
tie, na drie wedstrijden nog geen enkel
punt, werd de vierde wedstrijd eindelijk
gewonnen. Maar ja, de SC Srnallinger-
land kon (én kan) dan ook moeilijk als

een volwaardige tegenstander worden
gezien, of zoals trainer, leider en top-

schutter-in-eigen-doel Ep het kernachtig

samenvatte: "{Jt binne hier allemaal

twiedehànsjes. " En zelfs van de kleine
boslullen (gewoon Nederlands voor
"wàldpiksjes") uit Ureterp konden we

niet winnen: in het laatste kwartier gaven

we een 2-4 voorsprong nog cadeau.

Oorzaken: te slap verdedigen, slecht

opbouwen en lullig aanvallen. Let wei;
de wil ontbreekt niet, maar op de één of
andere manier lukt het ons niet offi,
wanneer een bepaald niveau wordt be-

reikt, dit dan enigszins vast te houden
(zelfs niet met behulp van de fabelaclrtige

techniek en het tactisch vernuti van onze

Braziliaanse Barcelonees). En waaraan is

deze totale slapte dan wel te wijten ?

Welnu, geachte lezer, na een zorgvuldige
en afgewogen ontleding van dit vraagstuk

kom ik maar tot één structureel pro-

bleem.
De basis van nrenselijk handelen in

samenwerkingsverband is: COMM{-INI-
CATIE (verbaal dan wel non-verbaal).

Er wordt genoeg gevloekt, getierd en

gescholden, rlaar van opbouwende kri-
tiek of welgemeende en oPbeurende

aanmoedigingen is geen sprake, (om van

een gesprek nog maar te zwijgen) terwijl
dit vorig seizoen toch schering en inslag

was. En hoewel alle wegen misschien

niet naar Rome leiden, kom ik toch

steeds weer bij dezelfde tnens uit' Onze
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FRAÍVI Tax

Ameland
Achterdijken B0 9163 JV Nes

Telefoon 05t9-s42o1o

ob19-s42150 Éb" '-'egr '

fxuptaus srRaNANsa lg Nes

-

aeAQ. ég e.n l.cJ9la,s_?e/&.-tíduz#,

meest doorleefde speler, linksbuiten met

een schat aan ervaring, teambuilder,
vijand-om-1uller, altijd-naar-een-oplos-
sing-zoekende vraagbaak en nimmer-met-
h et- h oofd - scorende- maar-toch-kalende
spits; onze Johan Metz, onze Padde.

Afwezig (geblesseerd ?)'vanaf het begin
van het seizoen, en, zoals u'heeft kunnen
lezen, daardoor het onheil afroepend

over het vierde.
Padde, alsjeblieft, 

'herstel toch subiet,

Geel-Wit heeft je nu meer nodig dan ooit
levoren. Vaak ondergewaardeerd, maar

nu zijn de druiven zuur en de rapen gaar.

Voorwaarts, Johan, dat je spoedig weer

mag strijden in Geel-Wit 4.

Ronaldiflo.
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uw adres voor:
radio, televisie, video

huishoudel-ij ke apparaten,
telefoon apparatuur,
antenne systenen.
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wrsT u ............,

dat in de weken voor Sinterklaas
er mensen zijn die zich niet gastvrii
opstellen;

dat een topfunctionaris van GW daar
ook bij hoort;

dat de lichten op het trainingsveld in-
middels volop branden;

dat ondanks het licht de sítuatie bij GW
1 nog steeds duister is;

dat ze ons wel erg lang laten wachten
op íets moois;

dat Ronaldo het niet alleen als voetballer
goed doet, maar dat hij ook een verdien-
stelijk auteur is;

dat Kienstra en zoon binnen de lijnen
ook aan de weg timmeren;

dat dit wel ten koste van de zoon ging;

dat voor de kaartjes een nieuw loket is
gemaakt en dafdit rechts zit;

I:

dat H.V. kleine regenjasjes weggeeft;

dat JvO terug is van zijn werkvakantie:

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

dat GW 3 en GW 4 meer te vertellen
,.,hebben in deze krant dan GW 1 en GW

2;

dat speler/trainerlcoachlleider Ep het
betreurenswaardig vindt dat. 3 en 4 zo
weinig publiek aan de Iijn ziet als zij
moeten spelen;

dat u niet weet wat u mist;
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Hotel Nes **
Strandweg 39 - 9163 Gl l{es Ameland
ïel. (0519) 5421 83 - Fax. (05Í9) 5421 83

En IS EEN

BANK DIE

U TOEJUICHT.

,.t-^ ..,.. i '.' ''i'-"' '/ 
INGhgaxr

ING bank Ameland - 0519 542299

oN'

§CHOEN / §PORTHANDEI

Rixt van Doniastraat 27, NES
tel:0519 S4ZA29
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GEEL WIT nieuws

Medewerkers

M. Bonthuis
J. Epping
F. Hulsebos
H. Roemers
H. Bloem
D. Kienstra
G. Veltman
C. Tieman
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:
Torenstraat 5
9163 HD NES

==============

Het Geel Wit Nieuws
verschijnt I tot 1O keer
per jaar.
Oplage: 350 exemPlaren
Abonnemend GW Nieuws
f 15,-- per jaar
Advertentie in GW Nieuws
Í 50,-- per iaar.
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