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WINTERSTOP

Voetbal is een van de sporten die hoofd-
zakelijk in de winter afgewerkt wordt.
Toch kent men in de voetballerij de zgn.
winterstop.
Een van hoger hand opgelegde stop die
soms terecht maar vaak ook niet terecht
is om dat het dan niet of uauwelijks
winter is.
De laatste jaren is eÍ zo nu en dan weer
een wintertje en kan men de stop nog
wel billijken.
Nu is deze rustpauze wel eens prettig
voor zowel publiek als voor de spelers.

Voor sommige elftallen van Geel Wit is
de winterstop dit jaar waarschijnlijk een
aangename rustperiode, men kan even op
adem komen en de zaken opnieuw op een
rij zetten.
Een slechte start hoeft niet persé een

slecht einde te betekenen. De tweede
helft kan, zoals zo vaak in de voetballerij
voorkomt, bij een achterstand nog best in
een overwinning worden omgezet.

Maar er zijn ook elftallen bij Geel Wit,
die er wat anders tegenaan kijken, want
die zullen de winterstop als een ritme-
verstoring ervaren, en bang zijn dat voor
hun de tweede helft wel eens anders kan
uitpakken. Zlj zullen een van hoger hand
verplichte stop daarom ook nooit kunnen
begrijpen en zeker niet waarderen.

De winterstop kan inderdaad wel eens

vervelend zijn voor vele sportlieflrebbers
en ook de makers van dit blad hebben er
wel eens moeite mee want in een periode
zonder voetbal is er weinig of geen

nieuws van het ballenfront terwijl er wel
tijd genoeg is om iets te schrijven.

Het publiek hoeft zondags niet verplicht
naar het veld om daar vaak weer blauw-
bekkend van vandaan te komen, omdat
het weer zo schandalige koud was of
omdat er geen moer aan de attractie was.
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Maar er was genoeg te doen in het afge-
lopen wintertje en konden wij (het pu-
bliek dus) gelukkig, gezellig thuis voor
de buis genieten van de elfstedentocht,
de barre rit door friesland, waar enkele
geel witters ook aan deelnamen en voor
een deel succesvol het felbegeerde kruis-
je konden bemachtigen, tenminste als je
alle stempels had.
Dan was er ook nog het bimengebeuren
in Heerenveen waar het in tegenstelling
tot de tocht der tochten, alleen maar frie-
zen waren die de lakens uitdeelden.
Prachtig het chauvinisme droop eraf. En
wij maar schreeuwen dat onze oosterbu-
ren alleen maar chauvinistisch zdn. In de

winterstop kom je er wel achter.

Maar naast dat alles was er natuurlijk
ook ons eigen Geel ïV'it weer om een

binnengebeuren te organiseren. Het
inmiddels beroemd geworden geelwit-
kerstzaalvoetbaltoernooi (het woord kan
zelfs niet op een regel) was zoals in de

voorgaande jaren wederom een groot
succes. S/edstrijden met een kijkwaarde
van heb ik jou daar werden in de slenk
ten tonele gebracht op een manier dat
menig lieftrebber zij lippen moest aflik-
ken omdat het zo akelig droog in de hal
was. Maar....
Jong en oud was er weer en de organisa-
toren en co konden weer terugzien op
twee geslaagde dagen.

Ook sportzuster nes-buren, zorgde ervoor
dat we ons tijdens de winterstop niet
hoefden te vervelen.
lVant nes-buren kwam voor de tweede
maal, twee avonden met het stratenvol-
leybal, Daar zag je letterlijk en figuurlijk
(ook letterlijk) bijna alles en van hoog
niveau.
Het werd evenals vorig jaar een groot
SUCCES.

Dan waren er nog de ijsverenigingen. Zij
droegen dank zij de weersomstandighe-
den die een winterstop tot een echte
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winterstop maakt, hun steentje bij.
Overdag zag je allemaal kleine idsen,

rintjes,falcoos, tcnnys, barbaraas en

enkele atsjes op de ijsvloer voorbij 
\

suizen, ,allemaal met het gezicht op EK i

of WK en sommigen op elfsteden.
En 's avonds gezellig naar de verlichte
baan, om op de maat van sinterklaasmu-
ziek lekker rondjes te draaien, warÍne
chocomelk "met" te drinken en zo nu en
dan eens flink op je kont vanwege een

verraderlijk verstopte scheur, maar ge-

zellig was het.

Al met al is de winterstop op het eiland
tot op heden nog geen reden geweest tot
verveling.
Is de winterstop dan toch een goede

zaak ?

Jazeker, zolang er rnaar niet gevoetbald

KAN worden, dan is het OK.
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PROMOTIE i DEGRÀDÀTIEREGELING

Geel Wit I 4e klasse H.
De kampioen promoveert naar de derde klasse.
De nummers 9,1^0,11 en 12 degraderen naar de

vijfde klasse. De winnaar van de beslissings-
wedstrijd tussen de klasseperiodekampioenen
van de vierde klasse G en H promoveert naar
de derde klasse.

Geel Wit 2 res. 3e klasse A.
De kampioen van de res. derde klasse A pro-
moveert naar de res. tweede klasse. De num-
mers lL en 12 degraderen naar de res. vierde
klasse.

Geel Wit 3 res. 4e klasse B.
De kampioefl van de reserve vierde klasse B
promoveert naar de res. derde klasse. De num-
mer laatst degradeert naar de reserve vijfde
klasse.

Geel Wit 4 res. 6e klasse AT.
De kampioen van de res. zesde klasse AT
promoveert naar de res. vijfde klasse. Degrada-
tie is in de zesde klasse niet van toepassing. :

Geet lVit A1 1e klasse B.
De kampioen van de eerste klasse A promo-
veert naar de hoofdklasse. De nummers 10 en
11 degraderen naar de tweede klasse. Zie ook:
algemene regels punt 7.

Geel lVit Bl 2e klasse voorjaarsreeks.
De kampioen alsmede de nummer twee promo-
veren naar de eerste klasse. Degradatie is hier
niet van toepassing.

Voor Geel V/it 82, Cl, Dl , D2, E1 en E2 is
geen promotie of degradatie van toepassing. Zie
punt 3 van de algemene regels.

Geel lVit Dames 5e klasse D.
De kampioen van de vijfde klasse D promoveert
naar de vierde klasse. Degradatie is hier niet
van toepassing.
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ÀLGEMENE REGELS: : :. . ., ,, :

1. Rangorde: Het behaalde aantal winstpunten
bepaald de rangorde. Is het behaalde aanta!
winstpunten gelijk en is het vag belans 'v'oor

kampioenschap, prómotie of dqgiadatie, worden
bij standaardklassen heren senioren beslissings-
wedstrijden gespeeld.

Is het behaalde aantal winstpunten geliik en is
het'van belang voor kampioenschap c.q. promo-
tie worden in de res. le t/m res. 5e klasse
heren senioren beslissingswedstrij den gespeeld.

Btj alle andere (niet genoemde) klassen is, na
het behaalde aantal winstpunten, het doelsaldo
beslissehd. ïs dit ook gelijk, dan is het aantal
voor' gescoorde doelpunten bepalend. Dit geldt
tevens voor degradatie uit de genoemde res.
klassen heren senioren.

2, Aantallen teamsielftallen op eenzelfde klasse-
niveau: Er mogen geen twee teamslelftallen van
dezelfde veleniging in dezelfde poule uitkomen,
met uitzondering van elke laagste klasse per
categorie. Mocht door promotie bovenstaande
regeling in het geding komen, dan zal het laag-
ste reserve- elftal/team, uitkomend op het klas-
seniveau geacht worden, de laatste piaats op de
ranglijst te hebben ingenomen, err zal dus de-
graderen naar een lagere klasse.

3. De teams/elftallen uitkomende in de voor-
jaardieeksen zullen worden ingedeeld in klagsen
van 9 of 10 teams. Er zal een halve competitie
worden vastgesteld volgens schema 10. : I:

(Geel Wit 81 speelt in een A- poule en komt bij
een eerste of tweede plaats voor promotie in
aanmerking, de teams B2 en C1 spelen in een
B- poule en komen dus niet voor promotie in
aanmerking. Voor d9 pupillenteams geldt geen
promotieidegradatie regeling. )

4. Een teamlelfuit,' dati tijdens de competitie
wordt teruggetrokken c.q. is vervallen, orn wat
voor reden dan ook, zal worden beschouwd als
zijnde gedegradeerd en het daarop volgend
seizoen worden ingedeeld in een naastlagere
klasse,
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5. Indien een team/elftal van een vereniging
eindigt op een plaats waaraan promotie of
degradatie is verbonden, dan is deze promotie
c.q. degradatie bindend.

6. Vrijwillige degradatie is niet mogelijk, tenzij

een bepaald teamlelftal het daarop volgend
seizoen wenst uit te komen in de reserve 7e

klasse (30+/35+).

7. Teams/elftallen, die op een promotieplaats

eindigen, doch gebruik hebben gemaakt van

dispensatiespelers kunnen niet promoveren. Het
eerstvolgende team/elftal op de ranglijst zal dan

promoveren. (Dit is van toepassing bij Geel Wit
A1)

8. Mocht, om wat voor reden dan ook, een

team/elftal niet kunnen promoveren naar een

hogere klasse, dan komt automatisch het in die

klasse het op de eerstvolgende plaats geëindigde

team voor promotie in aanmerking.

9. Daar waar deze promotie*/degradatieregeling
niet in voorziet, besiist het bestuur van de

K.N.V.B. district Noord.
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KERSTTOERNOOI JEUGD

Ap 26 en ?7 december vond weer het

jaarlijkse Kersttoernooi plaats in sporthal

"de Slenk" in Nes. Dit traditionele toernooi

r.vordt gehouden oP twee dagen: 2e

Kerstdag voor de senioren, 3e Kerstdag

voor de jeugd. Hier volgt een kort verslag

van dejeugd:

F-PI"IPILLEN

Deze jongste voetballertjes , die nog niet op

het veld voetballen en daarom de grasmat

gewend waren, kregen voor hun team

namen toegewezen uit de vaderlandse en

buitenlandse comPetitie: Vitesse,

Heerenveen, Groningen, Arsenal, Juventus

en Barcelona.
Op de eerste plaats eindigde Graningen (

Patrick Brouwer, Danny Metz, Ingrid de

Jong, I\,Iax Kiewiet en Richard Kienstra),

tweede \À/as Vitesse (Vincent Brouwer,

Lars Molenaar, Swen Keddeman, Douwe

Yisser, Annemarie de Jong en Chris

Heerema) en derde was Heerenveen (Klaas

Kolk, Rick Nagtegaal, Paulus Brouwer,

Martin v.d. Heide en Stefan Oud). Iedereen

kreeg een herinneringsmedaille.

DIE-PUPILLEN

's Middags waren de D- en E- pupillen aan

de beurt. Ook hier u/aren zes teams

gevormd. Na een sportief toernooi kwam

de volgende stand uit de bus:

le plaats: Gerard Roemers, Siard

Bonthuis, Remco v"d, Heide,

Wilrik Beijaard,Bernard
Bakker, Harm Kooiker.

2e plaats: Ronald de Jong, Patrick
Oud, Marijn Oud, Paul

Metz, Jacco Brouwer.
3e plaats: Peter Roemers, Sander

Kiewied, Theodoor
Molenaar, José Kiewiet,
Gerjan SPoelstra, Sjors
Kiewiet.

B/C.JI.INIOREN

's Morgens streden deze pupillen, verdeeld

over 6 teams, tegen elkaar' De strijd om de

eerste Plaats was zeeÍ sPannend'

Uiteindelijk was de eindstand als volgt:

le plaats: Jos Beijaard, Erik ter
Schure, Frank Beijaard,

Hein l\4osterman, Williarn

de Jong, Lex Kiewied,
Erwin Oud.

2e plaats. Gert Jan Poog, Daniël

Brouwer, Stefan de Kruijk,
l{olter de Ree, SiP

de Jong, JaaP Wouters'

3e plaats: Lars Brouwer, Marja
Brourver, Gerard Kiewiet,

Edwin Wemer, Stefan

Edes, Herman ter Schure'

De toernooicommissie kan terug zien op

een geslaagd toernooi !
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FOPPE en Bl", 81 en FOPPE

Op een van de eerste winter§e zaterdag-
ochtenden in december vorig jaar, zag i|<
vanuit mijn trouwe Polo, hoe Foppe
Kiewiet liep te ijsberen rondom de roton-
de nabij Barend B. Volgens mijn infor-
matie hoorde hij met zijn ploeg, de 81-
junioren van Geelwit, aan de andere kant
van de V/addenzee te zijn om slechts
terug te keren wanneer de kampioenstro-
fee in hun bezit was. "Wat nou? Afge-
last?", is mijn slimme constatering. "Ach
hou op, bus gehuurd en boerehulp, en nu
geen voetbal door nachtvorst. Alles
afbellen, ,wat een gedonder!" Gasgevend
bedacht ik mrj dat het leven van een

Geelwit-vrijwilliger niet altdd over rozen
gaat. Toch even in de gaten houden hoe

dit afloopt, misschien iets voor de krant.

Foppe leidert al weer heel wat jaartjes,
vanaf de pupillen inmiddels doorgescho-
ven naar de B-junioren. Zelf volgde hij
als actief voetballertje ook dat traject,
maar de school in Emmeloord, het niet
meer elk weekend thuis komen, stopten
die loopbaan. Later nog wel weeÍ opge-
pikt via het derde maar de gemiste jaren
telden zwaar. Foppe ziet het naar de wal
gaan op 16-jarige leeftijd als een gevaar-
lijke periode yoor Geelwit. LukÍ het om
de jongens dan nog bij het voetbal be-

trokken te houden, dan houdje een

aanvoer vanjeugd naar de senioren. Lukt
het niet een A-elftal bij elkaar te houden,
dan verlies je kostbare jaren en leden.

AIs leider staat bij Foppe het plezier in
voetbal voorop. Iedereen speelt bij hem
evenveel, niemand zit elke week eerst op

de bank. De team-geest is belangrijker
dan een eventueel kampioenschap. Ook
omdat de jongens buiten het voetbal veel

met elkaar optrekken. Met het opstellen
van de elf en de te spelen tactiek mag hij
graag rommelen en variëren. Motiveren
en scherpstellen dat ziet hij als zijn taak.
Hd ziet zict:uelf geen trainingen geven en

is dan ook heel blij en tevreden met
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Bernie Beijaard. Hij merkt dat de B's
met plezier naar de trainingen gaan en

ook dat ze er technisch en tactisch op

vooruit gaan. Als het uitkomt, kijkt hii
even bij de training lvant wat daar ge-

beurd moet in de wedstrijd toegepast

worden. Omgekeerd is hij blij wanneer

Bernie zaterdags langs de lijn staat.

Verder vindt hij dat je als leider in staat

moet zijn te schipperen. Als hij jongens

af moet staan aan de A-junioren, dan wlt
hij dat weer aan met C-junioren. Dan

rommelt hij weer met de opstelling en er

staat weer een team. Dat je dan soms wat

aan kracht inboet is niet anders, als er.'
maar gespeeld kan worden.

in de najaarsreeks '96 zouden de B's :

g"J *-e'r"nnen doen, was de ver- ',

wachting. De achterhoede met Richard ''

Veltman op doel, Peter Boelens, Stefan

Edes, Sip de Jong en Erwin Oud kan een

stootje hebben. Het middenveld met
Theodoor de Jong,'Lex Kiewiet, Anton

Wouters is technisch en tactisch flexibel.
En de voorhoede met snelle buitenspelers

als Colin Ytsma en Sander Metz, en met

Paul van der Wal in de spits is gevaarlijk
genoeg.

: : , I , ,: '..,i".t,:.
De eerste wedstrijd tegen Iffardy was

achtèraf meteen ook een van de stefkste

van Geelwit. Na 10 min. al met 2-A " '''

achter maar niet opgeven en vooral bllj-
ven voetballen. Dan 3 min. voor"tijd
eindelijk de gelijkmaker, gevofgd door
direct 3-Z achter. De laatste miiiuut daí
alsnog gelijk door [,ex. ri;]' r:

Vervolgens wordt er een hele tijd niet
gevoetbald vamvege de herfstvakantie.
Dat is slecht voor het ritme en in de

stand raak je een eind lchIerop. Eigenlijk
moet Geehvit één of mèef wedstrijden
vooruit spelen om dit Íe voorkomen. Na '

de vakaniie een walk-over tegen BCV- '

83, het wordt 14-0 voor Gee'íwit met oí'
5 doelpunten van Sander Metz. Deze ' '

ploeg zou zich later uit de competitié
terugtrekken want met dergelijke uitsla-

,,De PostduiÍ"

Urlauf uen pmt*r,

t?€s-àtt_ q(l/
S tg te/;'. 051e-542161

fi€su tt44? vrff*ut 44N a47
/lflr r>nrry rqÀ,,Ë,r,-

&eu ns kpug FF
bUngtt TEI osle-542073

rscreatiezàà1

de boelg"
lvlEï BowrtNGtsAÀN
voer Qen gezell"tg€, ovond* KIËIN VAAÏ?WATER'.
BIJREN - &H ïEU os r 9_5421 56

RiÉ van Doniastraat 10d
9163 GRNESÀ]\{EI,AND

ï,'rron 0E19-543241

,t}
IL I[IE,DEII

S.JHlotE {1.gfi (1 ffit5J00. ïr. 051 e-5424e6 * lÍ-



gen is er natuurlijk voor die jongens ook

niets aan.

De wedstrijd tegen Ireuwarden B2 ver-

loopt spectaculair. Met een harde wifd in
de rug leiilt Geelwit bij rust met 3-0,'na
de pauze'meteen 4-0 maar dan komt
Leeuwardeí erachter dat ook Geelwit-
keeper Richard moeite heeft met hoge

ballen, gedragen door de wind. Ze begin

nen een wanhoopsoffensief en schieten

zelfs vanaf de eigen helft. Uiteindelijk
blijven ze op 4-3 steken.

In de selectie valleí gaten door ziektes

van L,ex en Paul. Toch, ondanks de

improvisaties, denderen de B's'voort. De

Broeksterboys 82 gaan in een degelijke

wedstrijd van Geelwit zijde in eigen huis

met 0-3 voor de bijl. Ook Ternaard 81
gaat met 5'2 ovw de knie.
Dan volgt een eerste topper uit tegen

Anjum 81. Geelwit is er van doordron-
gen dat hier niet verloren mag worden.

Misschien dat Anjum de zaak wat

onderschatte omdat Geelwit door minder
gespeelde wedstrijden lager op de rang-

lijst stond, in ieder geval werden ze r§el

6-2 afgedroogd. Mooie doelpunten ge-

scoord door zes verschillende spelers,

dus vanaf alle posities.

Mamrm 81 was geen sterke tegenstan-

der, de ruststand 1-0 voor Geelwit. Dan

treedt Foppe even op omdat soms ook het

doelsaldo van belang kan zijn en wordt

het alsnog 8-0. Zie daar de bescheiden

invloed van een leider.
Veenwouden 81 uit werd een lastige

tegenstander. Geelwit had hier moeten

winnen om het herfstkampioenschap
veilig te stellen. Invaller Hein MosterÍnan

scoorde nog wel 0-1 maar Veenwouden

kwam na de rust sterk terug. Het bleef

bij 1-1 maar voor Geelwit dure verlies-
punten.
Bij BlUa 81 gaat het dan om de eerste

plaats. Zii maeten winnen, Geelwit heeft

nog eeo inhaalwedstrijd tegoed. Je zou

verwachten dat daar dan het hele dorp

wel aan de lijn zou §taan 0m ze aan te

moedigen. Met anderhalve man en een

paardekop hield het echter wel op' Geen
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cupsfeer du§ maar dat vond Foppe allang

best want hij had al de nodige spanning

en zenuwen bespeurd. Het voetbal is

vanaf het begin niet goed en wordt gaan-

de de srijd ook niet beter. Blija komt

viak voor de rust oP tr-O en Pas in de

tweede helft komt Geelwit vanaf de stip

door Anton langszij. Blija wordt ruiger

en harder maar scoort niet meer'

Nu hebben Anjum en Blija allebeide 19

punten uit 9 wàdstrijden, en Geelwit 18

punten uit 8 wedstrijden' De inhaal tegen

Be Quick is niet moeilijk maar moet nog

wel gespeeld worden. Sinterklaas is dan

inmiddels alweer naar huis, de dagen

worden korter maar de velden liggen er

nog mooi droog en gÍoen bd. Dus regelt

een beetje leider een bus vol spelers en

,uppott.t. en dan gaar-ze ervoor! Je

weet dat je Ploeg de beste is in deze

competitie en je gunt die jongens een

eindranglijst waarin ze fier bovenaan

geëindigd zijn. lVant anders is het nooit

echt. De boerehulp onder de koeien, de

portemonnee gewld : "Let's party, here

we come !"

EN DAN ! NACHTVORST !

En zo zijn we aan het eind van dit ver-

slag weer aan het begin' Nu begreep ik
waàrom Foppe daar ietwat verdwaasd bij

de rotonde dwaalde. Het had zo mooi

kunnen z1in...

Henk Roemers.
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GILLES DE BILDE

Onlangs zag ik Studio Sport ! de

voormalige chef-sport van de Volkskrant,
Ben de Graaf. Hij vond de belangstelling
van Feyenocrd voor Glles de Bilde dom.

Hij voegde erÍnee aan toe dat er voor Eric
Caatcna ook geen belangstelling bestond

toen hij op de vuist ging met een supporter
vaÍr Chrystal Palace. Niets was minder
waer. Bijna alle Europese en Japanse

topclubs r.rilden hem meteen inlijven, maar

Irlanchester United weigerde iedere

mederverking. Daarom vind ik dat Jorien
van den Herik heel slim reageerde. Een
talent als de Bilde is voor Feyencord
onbetaalbasr, maar nu Anderlecht bang is

voor reacties van het vclk, doet zich een

buitenkansje voor. Daarbij komt ncg dat de

zaak sterk v,.ordt overdre.ren. De Bilde had

alleen pech, Krist Porte overigens ook, dat

zijn tegenstander een gebroken oogkas en

neus opliep. En dat er televisie was, 'À'ant
de scheidsrechter en gÍensrechter hadden

niets gezien.

Gilles de Bilde verdient straf, maar de in
Belgiè ontketende heksenjacht nam ernstige
vorïnen aan. Zodra ra,e het hysterische

sausje van deze rel aftralen, bliift er een

huis-tuin-en'keuken incident over. Voor
Feyenoord en het vaderlahdse,tcpvoetbal is

het te hopen dat de Bilde 'naar de Kuip
komt omdat hij een bijzonder aantrekkelijke
voetballer is. Wat Ben de Graaf eft'an
.rindt, Uikt me niet relevant. Dergelijke
dingen gebeuren in het voetbal. Ronald
Koeman blesseerde Edwin Vurens,
Romanio Sion brak het been van Marcc
Heering, Edwin Gorter plantte zijn vinger
in het oog van Bjorn van der Doelen en Jatr

Wouters 'iverd een nationale held toen hij

de kaek van Paul Gascoigne brak. Wat mij

betreft is Gilles de Bilde van harte welkom.
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dat dhr hr als bezorger van het gw nieuws in
ballum is gestopt en dat de heer j.nagte gaal
zijn functie heeft overge-nomen.

dat ballum nu een eigen geelwitkranten-bezor-
ger heeft;

dat ballum daar zeer content mee is;

datjm zeer geYoelige knieën heeft;

dat het kerstbrood een metamorfose heeft on-

dergaan en thans een gezellige avond is;

dat uit bovenstaande blijktdat het bestuur ook
vol fantasie zit (altijd wat bijzonders, gewel-

die);

dat tijdens het kerstzaalvoetbaltoernooi er weer
geen rellen zijn ontstaan;

dat de kerstgedachte hieraan ten grondslag heeft

gelegen;

dat er gefluisterd wordt over een trainerswisse-

ling aan het einde van het seizoen;

dat sommige voetballers ook kunnen volleybal-
len en sommige helemaal niet;

dat de vrijwilligers bij gw misschien een escort-

bureau statreudat de kantine hun thuisbasis zal

worden;

dat JvO afgelopen ijstijd wel zo'n 3000 km
heeft gereden;

dat diepvriesveld niet direct gebruikt kan wor-
den;
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GEEL WIT nieuws

Medewerkers

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

Red.adres:
Torenstraat 5
9163 HD NES
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