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opgericht mei 1934
Terrein: Noordwal NesiBuren
Telefoon: 0519 542537
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voorzitter: D. Kooiker
tel: 542156 I 542404

secreatris: L. van Tiggelen
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penningm: F. ter Schure
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wedstr.sec: J. van Os
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jeugdzaken: P. Tieman
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leden:
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ïotrlT yan de algmeue ledervergade-
ring Geet }t--it d.d. 2 januari fqgy in
de kantinc nan de }-oordwal. aanyang
20.30 uur.

BESTLI-RIIJI\

Aanwezig zíjn ).)
stuur).

trainingsveld, verplaatsen tennisvelden,
verplaatsen parkeerplaatsen etc.). Geel

lVit zal bij deze planvorrring betrokften
worden. Verwacht mag worden dat de

uitvoering van de werkzaamheden, gelet
op de daarvoor noodzakelijke procedu-
res, nog wel enkele jaren op zich zal
laten wachten. In de gemeentelijke pro-
jeetgroep m.b.t. de verbouw van de

kantine zal ook een bestuurslid van Geel
V/it zining hebben.
Naar aanleiding van een verzoek van het
tweede elftal om dat elftal van trainings-
pakken te voorzien, is Recreatieoord
Klein Vaarwater hiertoe bereid gevonden

voor een periode van 3 jaar.
Op 27 januari a.s. vindt overleg tussen
leiders en trainers van de dames, A-
junioren en senioren en het bestuur pla-

ats. De betrokkenen worden hiervoor nog

uitgenodigd.
Op 2A februari a.s. vindt overleg tussen

leiders en trainers van de junioren en het
bestuur plaats. De betrokkenen worden
hiervoor nog uitgenodigd.
Op 7 februari a.s. vindt een vrijwilligers-
avond plaats in de Boeg. De betrokftenen
worden hiervoor nog uitgenodigd.
Geel lVit is als tweede geëindigd voor de

sportiviteitsbeker seizoen 95196, georga-

niseerd door de LSV (keuwarder
Seheidsrechters Yereniging).
Geel Wit heeft een schrijven van St.
Annaparochie over de degradatieregeling
in de 4e klassen van de KNVB District
Noord ondersteunt net als alle andere
verenigingen in District Noord waarYan

het eerste elftal in de 4e klasse uitkomt.
De KNVB heeft dit schrijven afgewezen
zodat de degradatieregeling van kracht
blijft (dat wil zeggen dat 4 ploegen de-
graderen naar de 5e klasse).

Notulen van de algemene ledenvergade-
ring van 3 september 1996.

De voorzitter deelt mee dat deze gepubli-
ceerd zijn in de Geel Wit-krant. De
notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering mer
het uitbrengen yan de beste en'sportieve
wensen voor l99T namefls het bestuur.
Hij constateert dat de opkomst schamel is
en gaat er van uit dat de reden daar-
voor de strenge vrieskou is. Hij merkt
verder op dat het eerste elftal een moei_
lijke eerste helft van het seizoen achter
de rug heeft en hoopt dat de overwinning
op Stiens, net voor de winterstop, een
positieve stimulans zal zijnom een goede
tweede competitieronde te spelen. ftet Z"
elftal draait bovenin mee en het 3e en 4e
in de middenmoot. Op de stand yan
zaken van de overige elftallen zal onder
punt 6 nader ingegaan worden.
Tot slot zegt hij dat het afgelopen jaar
ondermeer geleerd heeft dat de vér_
enigingsstructuur niet meer heilig is.
Bestuursleden kunnen namelijk persoon_
lijk aangesproken worden bij uirvoering
van besluiten die zijn namens de vereni-
ging genomen hebben. De kans is groot
dat dit zal leiden tor het wdzigeri van
verenigingen in BV's of NV,s.

Mededelingen en ingekomen stukkea.

Berich-t van verhindering is ontvangen
van Nico Oud en Ben de Kruyff.
De voorzitter deelt mee dat het college
van B&W een ambblijke werkgroep
heeft ingesteld m.b.t. her onderzieken
van de (on)mogelijkheden van de ge_
wenste ontwikkelingen fussen Nes en
Buren (aanleg fiets-voetpad aan de zuid_
kant van de weg Nes-Buren, verplaatsen
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HOTEL-RESTAURANT

\aar aanleiding van
geen \,ragen gesteld
gemaakt.

Tussentijds financieel
rng 97 98.

de norulen worden
en/of opmerkingen

1

verslag en begio-

De voorzitter deelt mee dat de volgende
algemene ledenvergadering in septenaber
1997 zal plaatsvinden. Omdat het begro-
tingsjaar van 1 juli tm 30 juni loopt is
het noodzakelijk dar de begroting 97lgg
nu goedgekeurd wordt. Anders zou het
bestuur vanaf I juli a.s. op basis van een
nog niet goedgeke-ryde begroting werken
en dat is formeel niet juist.
De voorzitter merkt op dat er een fout
staat in de voorliggende begroting. Hier-
in is namelijk geen kostenpost voor een
trainer van het eerste elftal opgenomen.
Dit komt omdat de huidige trainer (Wil-
lem Kooiker) niet betaald wordt. Omdat
lVillem Kooiker gezegd. heeft dat hij
maar 1 seizoen trainer wil zijn, dient er
gezocht te worden,naar een andere trai_
ner (overigens vindt het eerste gesprek
met een opvolger nog plaats in januari
1997). Het is nog niet bekend wie de
opvolger wordt en dus ook niet wat zijn
eventuele salariseisen zijn. Zodoende
stelt het besfuur voor een bedrag van /
10.000,-- op te nemen in de begroting
voor de lastenpost "vergoedingen trai_
ner". Het gevolg hiervan is dat er een
gat in de begroting ontstaat. Het bestuur
stelt voor om dit als volgt te dichten. De
lastenpost "materialen/verbandmiddelen,,
wordt van / 5.000,-- teruggebracht naar
Í 4.000,--, de batenpost "opbrengst
kantine" wordt van f 20.000,-- verhoogd
naar f 22.A00,-- en er dient een contri-
butieverhoging plaats te vinden van f
15,-- (spelend senioren lid), / 5,-- (unio-
ren) en Í 2,50 (pupillen). Deze coatribu-
tieverhoging wordt door het bestuur
rechtvaardig geacht, omdat op dit mo-
ment de post "reis- en verblijfskosten"
hcger is als de post "contributies leden,'.
Dit betekent dat de ledencontributie voor
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het vervoer alleen al niet kostendekkend

is en dat is een ongewenste ontwikkeling'

Resteert nog een gat van Í 3'000'-' Dit

acht het bestuur een aanvaardbaar risico'

De leden kunnen zich unaniem vinden in

de voorgestelde wijzigen en keuren de

gewijzigde begroting goed.

Íot itoi danlt de voorzitter de penning-

meester en Víessel Brouwer voor de

financiële overzichten en begroting'

Verslag diverse commissies.

Johan Kiewiet merkÍ namens de feest-

commissie op dat uit de cijfers blijkt dat

het dorpsfeest als succesvol beschouwd

kan worden. Voor februari/maart, 1998

wordt weer een fee§tavood gePland'

Vootts deelt hij mee dat Terésa van der

Merj uit de feestcommissie stapt'. De

feestcommissie zal hiervoor een rueuw

commissielid zoeken.

.Jan Kiensra (namens de technische

commissie) mer*Í op dat er een lichtin-

stallatie op het ffainingsveld is geplaatst'

Tevens is er een nieuw materiaalhokje bij

het trainingsveld gerealiseerd, is het

kaartverkoophokje in het bestaande ge-

bouw getetliseerd en is er tr1eer opslag-

ruimte ontstaan doordat de gemeente al

haar materialen in de Ballumbocht op-

slaat en niet meer in de materiaalloods

bij de kantine.
Voorts is het de bedoeting dat gelijktijdig

met de verbouw van de kantine (mei/juni

lggT) ook 2 dug outs bij het bijveld

gemetseld zullen worden.

Frans ter Schure deelt namens de 
fPon-

sorcommissie mee dat er eetr ileu'tre

kledingsponsor in de naam van Amuse-

*tntthai Kooistra gevonden is' Naast het

scorebord zullen dit iaar nog enkele

reclameborden gePlaatst worden'

CompetitieverlooP.

Ian van Os deelt mee" dat de laat§te
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wdsrrijd van de B-junioren, waarin men
kenpioen kan worden, waarschijnlijk
nÈt meer gespeeld zal worden. Dit bete_
kent dat de B-junioren geen kampioen
kuoren worden. yoorts is er een §afuij-
:yea naeÍ de KNïB District Noord ver_
zonden waarin Geet Wit vraagt om van
de C1-junioren een B2 elftal te maken.
Het C2-elftal kan dan doorschuiven naar
de Cl. Bij de indeling van Cl in de
voorjaarsreeksen dient de KNVB wel uit
te gaan van de behaalde resultaten van
C2, zo is door het bestuur van Geel \yit
verzocht.
(Voorts wordt de promotie- en degrada-
tieregeling geheel behandeld welke in de
Geel lVit-traant gestaan heeft en meege-
deeld is aan de leiders van de betreffende
elftallen tijdens de leidersvergaderingen
in januari en februari lgg7.)

Rondvraag.

Robert Oud vraagt of het mogelijk is dat
GW 2 zelf voetbalbroeken koopt. Men
dient het hierover eerst onder elkaar eens
te zijn, Indien men onderling accoord is,
dan.koppelt George Molenaar dit terug
naar Frans ter Schure.
George Molenaar vraagt zich af of er
voldoende ballen voor de pupillen zijn.
Frans ter Schure kijkt dit na.
Johan Metz merkÍ op dat het op zatetda-
gen wel eens voorkomt dat er onvoldoe-
ne kleedruimte is. De voorzitter deelt
mee dit nader te zullen bekijken.
Meinte Bonthuis vraagt of het juist is dat
niet alle spelende leden een Geel-ïVit
krant laijgen en het zo dus mogelijk is
dat leden die geen Geel-Wit krant krijgen
ook geen boe§e voor het kersttoernooi
krijgen. Frans ter Schure merkt op dat
enkele leden pertinent geen Geel-Wit
I«ant willen ontvangen. Zij hebben dus
ook geen boekje voor het kersttoernooi
ontvangen. Bij het volgend kersttoernooi
zullen de boe§es via de leiders verspreid
worden.
Meinte Bonthuis vraagt of, gezien de

k
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huidige weersomstandigheden, .de
schaatsdag voor de jeugd naar Groningen

vervangen kan worden door bijvoorbeeld

een spelmiddag in de Boeg. Ian van Os

deelt mee dat, gezien de inschrdvingen

die tot nu toe bij hem bekend zijn, de

schaatsmiddag wel zal vervallen' Hij zai

in overleg met Berny Beijaard proberen

iets voor de jeugd te organiseren wat

voor de schaatsmiddag in de plaats komt'

Jan Brouwer vraagt waarom er geetr

zwaardere lampen op het trainingsveld

geplaatst zijn. Jan Kienstra zegt dat bij

iwaardere lampen een netverzwaring

nodig is. Hiervoor zouden weer nieuwe

kabels gelegd moeten worden en zal ook

een nieuwe transformator geplaat§t moe-

ten worden. Dit alles zou te duur wor-

den. Bij de huidige lamPen wordt de

capaciteit van het net volledig benut'

Jan Brouwer vraagt of al onderzocht is of
de doorsnee van de waterleidingbuizen

de reden is voor de lage waterdruk van

de douches. Dit is onderzocht' De door-

snee van de waterleidingbuizen is niet de

reden van de lage waterdruk b§ de dou-

ches. De voorzitter merkt op dat dit

meegenoÍnen zal worden bij de verbouw

van de kantine.
Henk Roemers vraagt wat er met de

shirts van Ben de Kruyff gedaan wordt'

Deze zouden eventueel gebruikt kunnen

worden om er overtrekjes van te maken

voor de jeugd. De voorzitter antwoordt

dat de shirts van Ben de Kruyff nog geen

nieuwe bestemming hebben' Overigens

zijn er onlangs gele overtrekjes voor de

jeugd ontvangen.
Sluiting.
De voorzitter sluit om 10'00 uuÍ de

vergadering.

Aldus vastgesteld in de algemene leden-

vergadering vafl.. ....' 1997'

, voorzitter.

, secretaris.
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STANDEN:

4e klasse H

01. Nicator I
02. Stiens 1

03. DTD 1

04. CAB 1

05. Blauwhuis 1

06. St Annapar.
07. MKV'29 1

08. Robur I
09. BakhuizenL
10. Geel Iryit 1
11. lVarga 1

12. Dronrijp I

Res. 3e klasse a

01. GSAVV Forward 3

02. ZuidharnZ
03. LSC t8902
04. Sneek BP 3
05. Geet lryit 2
06. Gron. Boys 2
07: Tolbert 2
08. Surh.veen2
09. Hoogkerk 2
10. DTD 2
1I. De Sweach 2
12. S1rMH 2

Res. 4e klasse b

01. GAVC 2
02. §parta '59 2
03. Stiens 2
M, CAB 2
05. RES 3

06. Geel Wit 3
07. Rood Geel 3
08. SC Joure 3

09. Dronrijp 2
10. lVZS/Pf Sn. 3

11. Sc Franeker 3

14-35
14-26
L4-26
t4-24
t4-22
rc-2A
13-19
13-18
14-1,6

L4-14
A-47
14-Os

Mgg%
Telefoon oils-542o17
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t4-32
t3-28
t3-27
t3-26
14-25
14-21
12-t6
13-16
11-14
14-08
14-08
13-05

t3-34
11,-25

t3-22
t3-22
12-21
L2-16
12-t6
13-13
12-12
I1-09
12-00
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Res. 6e klasse AT

01. Houtigehage 3
02, oNB 5
03. Drachten 4
04. Hark.Opeinde 4
05. Surh.veen 4
06. Dokkum 3

07. Buitenpost 2
08. Oerterp 4'
09. De Walden 3

10. SCS 2 r

11. Geel Iilit 4
12. Zwaagw.einde 4

JUNIOREN:

le klasse B

01. Bl. wit '34 al
02. Zeercbben al
03. Geel IVit a1
04. Balk al
05. Stiens a1

06. CAB al
07. Workum al
08. Sneek BP a1

09. SDS a1

10. Scharneg. al
11. Wykels/Hallum al

DAMES:

5e klasse D

t3-34
L2-28
t4-28
L4-28
t4-25
L4-23
14-19
12-t3
t4-12
13-10
L4-09
t4-04

12-30
t0-27
t2-21
t2-t8
1,1-17

10-15
fi-t2
Lt-12
10-06
1l-06
11-03

01. St Annapar. DAl L4-40
02. Beetgum DAI t2-26
03. Ropta Boys DAl 13-25

04. Holwerd DAl ll-24
05. Wardy DA1 ll-23
06. FC Birdaard DAI t2-17
07. Anjumloostergo DA1 12-16
08. Geel lryft DAI l}-Ls
09. SC Berlikum DA2 10-10

10. Dokkum DAl 13-07
11. Marrum DA1 11-06
12. SSS ',68 DAl 13-00

een ba.íp

FTAtrDIO BOELENS
KOLIryEG 1A ilES tol.-b42820

uw adres voor:
radio, televisie, video

huishoudelij ke apparaten,
talefoon apparatuur,
antenne systenen.
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DE BAL ROLT WEER

Eigenlijk was of is het wel een vreemde

winter. Met de kerstdagen begint het wat
tB vriezen en voor dat het jaar goed en

wel voorbij is, ligt het Wad dicht en

zwieren en zwaaien we langs de beroem-
de elf steden. Dan moet Koning \Y.inter
even uitrusten van gedane inspanning en

grljpt die lepe dooi zijn kans. Februari,
toch een wintermaand bij uitstek, is
relatief warm en de depressies denderen
als een estafette race voorbtj. De bood-

schap is heel simpel : de schaatsen kun-
nen weer in het vet, maar smeer meteen

ook wat op je voetbalschoenen want de

sprietjes kleuren alweer groen. Deze

overgang viel velen koud op de huid.
Ook de Geelwit-senioren Ítraren nog niet
bd de les. De diverse leiders zaten met

de handen in het haar. De balans werd
opgemaakÍ : t§% nog niet hersteld van
blessures, l0% op de Bahama's of Cana-

rische Eilanden, 5% op winter§port en

een onbestemd aantal nog in winterslaap.

Er werd driftig geschoven en onderhan-
delt, van 3 naar 1, van 4 naar 3, van3
naar 2, van 1 r:urar 2 en vice versa. Uit-

.eindelijk werden alle 44 posities bezet

maar op verslapen of geblesseerd raken

stond de doodstraf, Zelf§ Louis van Gaal

zou moeite gehàd hebben om ergens een

zinnige opstelling uit de hoed te toveren.

G1V4 stond na 5 min. al met 3-0 achter

en toen had nog niemand van hen de bal

aangeraakt. Over de einduitslag zullen we

het maar niet hebben. G-W3 weerde zich

uit bij koploper Sparta'59 kranig maar

zonder spitsen is het moeiltjk scoÍen.

Sparta scoorde wel en hield dus heel

simpel de drie punten thuis. GWZ ging

met 2-0 voor de bijl en dit alles deed

voor het eerste het ergste vrezen. Maar

GWl is nog niet verloren. De uitwed-
strijd tegen Bakhuizcn werd met 2-1

gewonnen. Deze uitslag lijkt spannender

dan de wedstrijd was. Tonio en Edward

scoorden beide één keer maar gezien de

kansen hadden beide jongens wel wat

royaler uit de hoek mogen komen. Toch

zal Willem heel dankbaar de drie punten

in zijn zak gestoken hebben.
Na een dergelijk weekend moet je natuur-
lijk even bijkomen. Toch begint al snel

weer het geregel voor de komende zon-

dag. Hoe moet je bijvoorbeeld voetballen
wanneer er een staking is bij de

veerdienst ? Een eerste weekend is nog

wel overheen te komen maar dan! De
vrachtwagenchaufeurs gooien ook zomaar

'weken lang de grenzen dicht. De Fransen

hebben hun blokkade nog niet opgehevbn

of de Spanjaarden bouwen alweer een

nieuwe. Al met al werd het hier een

storm in een glas water. Een Groninger
en een Friese stijfkop zaten elkaar wat te
sarren, en toerist en eilandbewoner kre-
ger voor niets hoge bloeddruk. Dan maar
weer voetballen, dat is per slot van reke-
ning een leuker spelletje.
GV/3 moest naar Franeker en deze ploeg

had vorig jaar nog geen puntje gehaald.

Deze keer lukte dat ook niet al scheelde

het niet veel, het was Niels die het hoofd
koel hield. GW2 speelde tegen Forward,
een Groninger studentenclub. De jongens

hadden er weer een leuk weekendje van
gemaakt en naar ik hoorde ook nog de

eerste prds in een spagetti-eeÈwedstrijd

wedstrijd werd gewonnen door GVy',

tenminste, een kwartier na de rust wa§

het 1-0 voor de thuisclub en toen pas

kwam Dennis Ytsma erin. Dus als dat
nog misgegaan is..."...? BU GW4 keek ik
voor de wedstrijd even in de box. Een
vriendelijk onthaal was mijn deel, on-
middelijk rook ik onraad want nonnaal
Iarjg ik kreten als " ourrehoer " of iets

vaÍr " vuile doodschopper " naar mijn
hoofd. ( S/ij trainea nl. samen ) De
heren hadden maar 10 man en of ik mee

wilde doen ?! Nou, vooruit dan maaÍ en ,

dus een éclatante 6-1 overwinning. GW1
liet in l-eeuwarden 2 kostbare punten

liggen maar ja, het is ook niet elke dag

feest' of toch wel! 
Henk Roemers.
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AFGELASTING EN HOE STAAT IIET }lER-
MELD OP TELETEKST.

Door de herstructurering binnen de KNVB is de
afgelopen tijd enige onduidelijkheid ontstaan over
het afgelastingsbeleid. Met name de berichÍgeving
over één en ander veroorzaakte deze onduidelijk-
heid.
Met ingang van 1 februari is het afgelastingsbeleid
en de communicatie over afgelastingen als volgt
vastgesteld.
Naast de landelijke competities, waaronder wordt
verstaan:

hoofdklassen A, B en C op zaterdag en zondag
de eredivisie A junioren, de eerste divisies À en B
junioren
hoofdklasse en eerste klasse dames
zijn voor het afgelastingsbeleid de volgende catego-
rieen vastgesteld:
categorie l: senioren standaard ie elftallen (Geel
wir 1)

categorie 2: alle overige senioren en het dames-
voetbal (Geel Wit 2,3, 4 en dameselftal)
categorie 3: jeugd (Geel Wit A t/m E2)

Onderstaand een overzicht van hoe één en ander via
Teietekst (PACINA 603) en ANP zal worden ge-

communiceerd.

§cherm-indeling teletekst afgelastings-berichten,

vooRBEELP:
De wedstrijden voor zaterdag en zondag zijn in de

volgende districren AFGELÀ§T. GEEL \{IT valt
onder district NOORD.

KNÍVB
district

cat. III
jeugdvoet-
bal

(Geel lVit
A t/m E2
pup.)

x
x
x

de beste score

"'F0T0'S in I IJIJR'r'
vergrotingen t/m 20 x 3O cm'

* PASFOTO'S direkt klaar *
* §FORT- en STIJDIO ÍEportages *

verre§kers, csmer&'§, filrns, batterijen, album^s ea lijsten

F1OTO VEENSTRA llBS 
I

Burg. Bolmeyweg 1 tel.-542770 
I

NOORD
oost
midden x
en oveflge
districten

cat.I
senioren
standaard
1e elftallen
(Geel Wit
u

cat.II
overige
senioren
en dames
(Geel \{it
2,3, 4
en dames)

x

x

Als men deze mededeling voor district Noord zo op

teletekst ziet dan gaan de wedstrijden van Geel Wit
2. 3, 4. dames en alle jzus Het
prograÍrma van Geel tilit I gaat wel door.

H.14osterman

CEÏNEES - I}DISCE RESTÀUTÀIflT

,, A zlE,
ï*,8$){.lH

Nes - Aneland ïÉl; g519_E4zs8s
Torenstraat 1) * '*
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-*6
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( (G u,*',1r* elektronica

DE HAAN - ELECTROI\IICS

-'-ljí,/. re ch nhche dh nst
\F---.lr
/ Buren - Ar?t. - teï. oilg-r.4z11zt\

HOTEL ENZICHT
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discotheek

ItIE'DIEII

WED§TRIJDPROGRÀMMA

ZATERDAG 8 MAABT.

i4.30 Stiens A1 - Geel lryit À1
10.30 Rijperkerk Bl - Ge€I Wit B1
15.00 Geet Wit 82 - BCV 83
10.45 GeeI Iryit Cl - CVO/Ouwe Syl C1

10.45 GeeI lryit Dl - Stiens D3
10.30 Noordbergum Dl - Geel Wit D2
10.45 Geel \{it El - Aduard El
11.00 Makkurn E2 - Geel Wit E2
15,00 G€el Wit dal - V/ardy dal

ZONDAG 9 MAART.

15.00 Geel I{it L - Dronrijp 1

11.00 Groninger Boys 2 - GeeI Wit 2
11.00 G€el lryit 3 - Joure 3

10.00 Zwaagwesteinde 4 - Geel Wit 4

ZATERDAG 15 MAART.
Inhaal

ZOI\DAG 16 MAART.
Inhaal

]

ZATERI}AG 22 MAART.

15.00 GeeI lilit Al - §charnegouturn Ai
15.00 GeeI IVit BL - Eastermar 81
????? Geel lfit 82 - st. Annaparochie 81
10.45 Geel Wit Cl - Wïg§ C1
10.45 Geel lVit DI - VIOD Dl
09.00 Bé Quick D3 - Geel Wit D2
09.00 OKVC El - Geel Iryit El
09.30 Oosterlittens E2 - Geel Wit E2
14.30 Marrum dal - Geel Wit dal

ZONDAG 23 MAARÏ.

14.30 Robur 1 - Geel Wit I
15.00 Geel lVit 2 - Sneek BP 3

11.00 Stiens 2 - Geel 1ryit 3
11.00 Geel lVit 4 - Oerterp 4

ZATERDAG 29 MAART.
Paaszaterdag inhaal

MÀÀNDAG 31 MAART. 
1

Paasmaandag inhaal

AÀNVANG§TIJDEN ONDER VOORBEHOUT

§ltIItEd. gfi o m.tlGt0o. IE 05 1 e-5424e6 - l3_



YOETBAL, business met of
zonder gevoel.

De media staat er
van.
De sportpagina's
kolom over "het*'.

I

1

week in week dit bol

schrdven kolom na

0p televisie, kanaal 1 tm 6 worden er
bijna dagelijks uitzendingen aan gewijd.
En op de radio zijn ze er niet stil over te
krdgen.

Waar heb ik het over.
Over het vertrek van Nederlandse voet-
ballers naar het buitenland en het binnen-
komen van buitenlandse voetballers in
Nederland.
Miljoenen guldens wordt in deze moder-
ne siavenhandel gestoken. En we vinden
het allemaal doodgewoon, zo gewoon dat
het in de sportprogramma's meer over
dit soort zaken gaat dan het laten zien
van een lekkere pot voetbal.
Of zou dat gelul met voetbalmakelaars
goedkoper zijn dan het uitzenden van een
wedstrijd ?

Natuurlijk, je zou wel gek zijn als je
goed kunt yoetballen en je kunt in een
paar jaar door je hobby mi§onair wor-
den in het buitenland.
Daar heb je wel een paar "leukeu jaartjes
voor oYer nietwaar ?

Maar niet alleen de voetballers worden er
beter van, ook de voetbalmakelaars, de
fussenpersonen, 'ffel of niet in dienst van
"bonafide" verenigingen, die er dag en
nacht op uit zijn om de Nederlandse
clubs uit te dunnen, pikken een vet g-
raantje mee. Ook al doen ze het bijna
voorkomen dat het vrijwilligerswerk is.

Nederland llkt inmiddels wel een kraam-
kamer van voetbaltalent. En vooral Ajax
is het haasje. Enkele jaren aan de top
meedoen en je bent de
klos. Een volledige leegloop dreigt en

Jong

{ 
vcrie

'BRooD-.^**\ ,/
[fS ea caa LUKKER \ (

1 bakje ttrrprr- \ 
\-

\ NqFR uw wARÍ.íe \,9
h&Jong
uao hen{.l<ercnïtr 3 rre(
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HOTEL CAFE RESTÀURANT

DE KLOK
§eze-!-Lig en ui-t-,sLe*sd.

p *zzo ngd. zz* Èaunan-t,

Íedezp. dag geopend.

lloo/dtrc.g 77 Bu"q-en tel-. A519-542181
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tel:, 0519-542121
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EethuisjdCafebria

,,Albatros"
Torenstraat - Nes (naast de SPa4

Tel, o51e-s423es

,,{le Yiool"
NU meÍ gezellig overdekl terras

aon de Strandweg te Buren.

. SPECIALITEIT:

Pannekoeken vele sootten

TtL osle-542057 app' OUD

ffi HrH:lnuur
Personen wagens
Persanen öusles
8esÍe/ wagen§ postbus g2

9104 ZH. Damwoude
tel: O511 - 424114

VER}I'JLIR, VAÀ':

FIEÍgEN -
, TANÀE M S

lI MsÍz
ítrandr»cÍ, 2a brrren +el{542417-

hun eigen voetbalschool biedt niet ge-
noeg meer om dit verschijnsel aan te
kurnen.
Daarom maar naaÍ het buitenland waar
de "voetbalslaven" nog goedkoop zijn.
Zuid-Amerika is zo'n deel van de wereld
waar je nog redelijk goedkoop kunt shop-
pen en waar het talent zo maar los rond
loopt, misschien dan niet zo geweldig
dan hier te lande, maar zeker van net
zo'n goede wil.
Ook het afine Afrika is grossier van
goedkoop talent. De rurve diamanten
worden daar gehaald en bij ons in Am-
sterdam geslepen. In feite niks geen
nieuws.
Maar toch merken we dat het Nederland-
se voetbal er niet op vooruit gaat. Dat
lijkt mij eigenlijk ook wel logisch, want
waar voetbal je het prettigst, juist bij je
eigen clubje, waar je begonnen bent bij
de junioren daar was het nog passie.

Je ziet het in Italie, bijna alle Nederland-
se kopstukken, op een paar na, die in
eigen land een basisplaats hadden binnen
hun oude ploeg staan er nu geregeld
naast.
Bij hun oude ploeg hadden ze als "vedet-
te" allang gedonder met de trainer gehad,
het zelfs gepresteerd dat de trainer kon
ophoepelen. Nu houden ze zich van wege
de valuta aardig koest.
Vy'aarom hebben zE geen vaste basis-
plaats. Omdat ze niet goed genoeg zijn ?

Ik geloof het niet.
Ik denk dat het direct presteren bij een
nieuwe ploeg moeilijker is dan menigeen
den*t.
Ook het gebrek aan co[rmunicatie zal
zeket een rol meespelen. De gewenning
is ook een onderdeel. En zeker zal bet
ook een gevoelskwestie zijn. De sfeer
van je "eigen" club is er niet. Volgens
mij speelt dat alles een grote rol mee in
de beleving van en de prestatie in het
voetbalspel.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de

-15*



aangekochte jongens, die in Nederland de
zgn. "Nederlandse kanjers die vertrokken
zijn naar het buitenland," moeten vervan-
gen.

Voetballen kunnen ze allemaal wel
gosd oàk, maar waar ze voetballen
zeker een belangrijke factor zijn.

Niet het " voetbalspel " maar het grote
geld moet hun nu gelukkig maken.
En het spelletje waar ze zo goed in zijn
en waar ze altijd zo'n plezier in hadden
wordt verdrongen naar een plaats verder-
op.

De oude Kraaij had deels geldk met de
opmerking dat wanneer je de besten ver-
koopt naar bijv. Italie en je koopt zelf in
in Argentinië, je er altijd op achteruit
zult gaan.' Die spelers daar vandaan
moeten dan minder goed zrjrt sprak
Kraaij, anders ging Italie daar wel shop-
p€n.
Iftaaij vergeet echter wel dat die speiers
geen Europese en wereldkampioenen
zijn. Daarom is de marktwaarde ook niet
zo groot en dus niet aantrekkelijk voor
Berlusconi en de zijnen, want zij maken
het, theater met de. bekende artiesten en
zij weten wat het publiek wil zien. Daar-
om laten ze eerst de onbekende artiesten
door goede regiseurs het vak bijbrengen
om vervolgens financieel genadeloos toe
te slaan.

Gelukkig blijft in Nederland het voetbal
op een behoorlijk peil. Talent wordt er
altijd geboren' en redelijk goed opgeleid
in de Nederlandse voetbalfabrieken. Ons
kleine landje zal daarom nog steeds en
waarschijnhjk in de toekomst ook mee
kunnen met de besten op voetbalgebied.

Maar wat het buitenland doet in ons
betaalde voetbal, dat doet dat zelfde
betaalde voetbal bij onze amateurs. De
scouts van de profclubs stropen de ama-
teurclubs af op zoek naar jong talent om
zo hun arsenaal weer aan'ïe vullen om

en
zal
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DE RVS ADVI

Ars horom verz*--mríincmierinsËí,soët \

daar straks weer mee te schitteren en ze

daarna weer kwijt te raken.

Geel Wit speelt de laatste jaren niet mee

bovenaan in de vierde klas, zodat de

scouts van profclubs uit de regio het
eiland gelukkig niet echt onveilig ma-
ken.

Een veilig gevoel voor een kleine vereni-
ging' als Geel Wit lvaar rffe het toch
hoofdzakelijk van de eigen kweek moeten
hebben. lYant zoveel talent komt er niet
van buiten onze eilandgrenzen.
Niet zo goed presteren kan wat boven-
staande betreft voor zo'rt club soms gun-
stig uitvallen.

Je zou haast zeggen, gelukkig maar.

je.

/tc ltoorepe
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vuekcren, h)nrotheken en íinwieriÍEcíl goot 
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NMUWS.

Contributie seizoen 96197. 
',

Voor de goede orde wijzen w1j u erop
dat degene díe zíjnlhaar contributie van
het seizoen 96197 niet voor 15 maart
1997 betaald heeft, NIET meer in com-
petitieverband voor Geel lfit mag uit-
komen !

Tïainer

De besprekingen omtrent een

nieuwe trainer zijn opgeschort. De voor-
zitter deelde mede dat medio maart er
meer duidelijk over een eventuele trai-
nerswisseling zal komen.

Yerbouw kantine.

De plannen inzake de verbouw van een

nieuwe kantine lopen
vlot. Binnenkort zal een en ander bestek-

klaar gemaakt worden zodat op afzienba-
re tijd met de verbouwing begonnen kan
worden.
Dus.. .Vrijwilligers
binnerkort zal er wel een beroeP oP

jullie worden gedaan.

DE KLAPSCHOEN 
]

Het afgelopen schaatsseizoen stond, in het

teken van de klapschaats. De Nederlanders

en de Duitsers koaden opeens veel harder

schaatsen.

In navolging van de klapschaats is er binnen

de voetbalwereld rumoering ontstaan door

de invoering van de kiapschoen, ja' u leest

het goed: de klapschoen !ll

Met hun slogan "Lst's make things better"
komen ze binnenkort op de markt, lees

voetbalveld, met hun nieuw product.

F[]ErvoonP
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De resultaten van de Eindhovense

voetbalploeg, P'S.V-, en de magere

jaarcijfers van Philips zelf, gave,n aanleiding

voor het ontwikkelen van iets nieuws'

)?)

rrïtr zirt

Natuurlijk wordt er van alle kanten
geprobeerd achter het geheim te komen van

de klapschoen.

e,eíI nlDe
mlProrlo6t{l
J

ïÈ,,,,
? v^N

nltt]J

lryij houderr u oP de hoogte van de

ontwikkelingen.

Lijntrekker
(met dank aan Mark Kiewiet)
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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. Beijaard
P. Former
B. Former
F. Kiewied
W. Brouwer
G. Molenaar

Red.adres:
Torenstraat 5
9163 HD NES

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