
Geel
vrit

tgr,WS

'96 r ',97



g
V.V. GEEL WIT
nes-buren-ameland

opgericht mei 1934
Terrein: Noordwal Nes/Buren
Telefoon: 0519 542537
Rel<.Nr: 13.61.90.618

ËË=========:==:===

BESTUUR:

voorzitter: D. Kooiker
tel: 542156 I 542400

secreatris: L. van Tiggelen
tel: 542751

penningm: F. ter Schure
tel:542254

wedstr.sec: J. van Os
tel: 542191

jeugdzaken: P. Tieman
tel: 542653

leden:
J.W. Brouwer, tel: 542224
J. Kienstra, tel; 542644

:::=::::::



SPECIAL]ÍEITEN O,A,.
'STEENGRTLLEN
- AMEI-ANDER I-AMSVLEE§
. 

DIV. VLEES- EN VISGERECHTEN

GEEL WIT

nieuws

seizoen: 1996 - L997

nummer: 8 +

===:::=:===:::==-::

in dit nummer:

Geel lYit t houdt het
blz.02spannend

Spelregelw:
per 1 juli 1

De gaande

ijziging
997 --.-.-
lïlàÍl 

-

03
04

Bestuurlijk

blz.
blz.

blz.07

blz. 09
blz. 13

blz. 15

blz. 77

\il/aarom degradatie
spektakel
Nieuw seizoen -
nieuwe trainer
GV/ A1 in actie H
Een grote familie ? 

-
V/elpengebroed 

-

Nederland-Ameland-
Voetballand <
Jeugdopleiding
Eindstanden 

-

blz.20
blz.24
blz.26

@;
SYZtel: e5r e-54238e

Aok gexhiH voor reunies en partrjen
Het gehele jaar geoperd-

íwr-:ry REËAURO
_>l---

Ame!and
Yaoíi ka-.pleËc rcl'rcn

àCHOON'"{AAKBEORU F

O B€K íuS 7.-' -
RUr ypry MNtOsra /l

NËs - nnËLeND t€t :

v@r oA : I,I&LREI N tGeN OSl g_b4
rAPgÍreEtNt6eÀJ
AFVOéRvE/R,STAÍ)P|NGeN"

Voor een dagje wadderen
<l

I
/ WADVAAI?ÏEN

met de Lange en de Snelle
geÍ^,oon effe be1le

Henk : .542686 --Oeke : -842860

snackbar

De Bakkerii

4-

blz.28

I

I

I

I

I

I

I

Hoofdweg 4a, Buren, It



Geel-\Yit t houdt het spannend.

Sinds de winterstop heeft ons vlaggeschip
het druk gehad met niet te degraderen.
De drie punten voor de kust bij Stiens
brachten het eerste elftal weer op het
juiste spoor. Niet dat daarna nou elke
wedstrijd gewonnen werd, maar verloren
werd er ook niet veel meer en elk
gesprokkeld punde was er toch weer één.
Heel langzaam werd Robur uit Harlingen
bijgehaald. Die ploeg leek zijn kruit
verschoten te hebben in de eerste compe-
titie helft. Het onderlinge duel, voor G'W
een uitwedstrijd, had voor één van beide
een mokerslag kunnen zijn maar eindigde
onbeslist. Geel-V/it kwam op een gege-
ven moment toch drie punten los van de
onderste 4 degradatie plaatsen en het sein
leek binnen afzienbare tijd op veilig te
kunnen.
Bijv. in de thuiswedstrijd tegen'!Yarga;
een niet sterke ploeg die al zeker was van
de 5de klasse volgend jaar. Maar juist
een ploeg als lYarga, vrij van degradatie
zorgen rol je niet zomaar op. Die jongens
gaan er altijd voor, of er nu wat te halen
valt of niet. En dat blijkt dat GW, dat
hier zo makkelijk St.Ànna wegspeelde
met 3r0, door gewoon de kansen te
benutten, dat éne belangrijke puntje tegen
\Varga niet thuis kan houden.

De laatste wedstrijd, uit bij BlauwhÍs,
moet beslissen. Robur speelt dan thuis
tegen MKV. Thuis kan ik dan niet blij-
ven, want daar hoor je niets, op naar de
Noordwal. In regeu en wind op de tribu-
ne, kijken naar het tweede en denken aan
het eerste. Ruststand 0-2, maar ook
Robur staat met 3-1 voor, het is nog niet
gedaan. Martin Oud scoort de winnende
treffer voor de tegenpartij maar dan
schalt de eindstand 0-5 uit de speakers.
Heel verrassend, heel mooi !

Henk Roemers.

SPELREGELlryIJZIGINGEN
PER. 1 JULI 1997.

De FIFA heeft gemeend met ingang van het volgende
voetbalseizoen een aantal spelregels te wijzigen om
het voetbal wat sneller en aantrekkelijker te laten
verlopen.
De volgende wijzigingen zijn per 1 juli van kracht:

De doelrnan mag na een inworp de bal niet meer in
de handen nemen, dit wordt gezien als een bewuste
terugspeel bal. Pakt de doelman de bal in de handen
dan volgt er een indirecte vrije schop voor de tegen-
partij op de plaats waar de doelman de bal in de
handen neemt of met de handen aanraakt. Dit geldt
alleen voor een inworp naar de eigen doelman. {

:

De rlnelman mag nadat h1 de ha-l rn beclt beeft gelle:
iiien, dus in de haneien hEËii, iteze maËr A seroE.i*o
in de handen houden. Daarna moet hij de bal weer in
het spel brengen. Hij kan de bal na hem uit de han-
den te hebben laten vallen zelf natuurlijk wel aan de

voet houden maar mag hem niet weer oppakkent
Straf: indirecte vrije schop op de plaats waar de
doelman de bal in handen had bij het ingaan van de
7e seconde. (de 6 seconden regel)

Er kan vanaf komend seizoen rechtstreeks gescoord
worden uit de aftrap. Nu is de aftrap nog een indi
recte vrije schop. Je kan er als je de wind goed mee
hebt je voordeel uit trekken. Je ziet bij veel wedstrij-
den dat de doelman bij het begin van de wedstrijd ver
voor zijn doel staat. De aftrap wordt ook weer geno-
rnen na elk gescoord doelpunt. .

Uit de doelschop kan vanaf volgend seizoen recht-
streeks gescoord worden. Deze wordt ook omgezet inr

een directe vrije schop. Ik zie dit zelf nog niet zo
gauw gebeuren, misschien met windkracht 12 in de

rug van de doelschop nemer. i
,:

De doelman mag bij een sffafschop bewegen op de,

doellijn. Hij mag bij de strafschop niet naar voren
komen oan het doel te verkleinen. :

Als wrj de officiële tekst van de spelregelwijzigingen
via de KNVB in ons bezit hebben kom ik hier nog
eens nader op t€rug.

- 2- -3-
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HOTEL.RESTAURANT

DE GÀÀNDE MÀIq

Vorig jaar augustus was het bestuur van
Geel ïfit er door verschillende omstan-
digheden niet in geslaagd om het
trainerschap voor het eerste elftal rond te
krijgen.
Te elfder ure werd \Uillem Kooiker nog
bereid gevonden om deze klus alsnog op
zich te nemen.
Idfillem, oud speler en in de jaren tachtig
reeds eerder trainer van Geel Vfit 1, lvas
zich. er van bewust dat het geen gemak-

'keiijke opgaaf was, temeer al omdat de
KN\/B besloten had dat er vier
ploegen moesten degraderen. Ook de
voorbereidingstijd was dusdanig dat het
'moeilijk was om een en ander te klaren.
Maar omdat het bestuur
eigenlijk met de handen in het haar zat
en V{illem eigenlijk best wel een Geel-
witter was werd de deal gesloten.
Na een turbulent seizoen, stopt V/illem
er mee en daarom heb ik even een praat-
je met hem gemaakt en enkele vragen
voorgelegd.

Willem de overeenkomst met het bestuur
was die voor 1 jaar en waarom ?

Ik had een overeenkomst van één jaar
met een eventuele optíe op verlenging
waÍ echÍer anders uítpakte omdat er
eigenlíjk geen ruimte meer
voor een geryrek atnwezig was.

Had je toen je begon vorig jaar het ver-
moeden al dat het zo'n moeilijk seizoen
zou worden ?

Nee, eerlijk gezegd niet, net zo min dot
ik dacht dat het een kampioensplaeg
wa§. Maar om een heel seizoen tnee
ondero.an te draaíen daar had. ik echter
ook geen rekeníng mee gehouden.

Tijdens de competitie heb je volgens mij
nogal wat spelers gebruikt en nogal wat
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omzettingen gedaan, wat was daarvan de

reden ?

Dnr klopt ik ben begonnen met een

seleetie van 16 spelers en heb van deze

16 spelen slechts d.rie keer een elf,tal

kunnen sawenstellen.
Door veel blessures moest ik vrii voak

naar het tweede en zelfs naar het d.efre
teruggr{jpen, Soms was er wel een spe'

ler van het A-team voorhanden.

Heb je halverwege het seizoen wel eens

gedacht waar ben ik aan begonnen ?

Eigenlijk niet, want eerliik gezegd was

het esn heel prettige groep om mee te
werken er heerste wel een goede sfeer in
de ploeg.
Al met al vond ik wat dat betreft het wel
een plezieríg seizoen.
Natuurlijk baal je wel als ie een wed-
$rtjd veiliest en dat ie mee onderaan
druaít. Maar de onderlinge verhouding
was goed.

Om goed te presteren heb je in de eerste

plaats goede voetballers nodig, maaÍ een

beetje geluk is natuurlijk ook van groot
belang wat is hierover je'mening ?

Vaoral thuis hebben we het geluk niet
aan onze ziide gehad dat is terug te
vinden in het feit dat q elke keer met 7

punt verschíÍ wed verloren op NicaÍor
na toen waren het 2 panten. Alleen
tegen Dronrijp wíttst met 7-0 hadden we

het geluk mee.
Van alle overwinningen waren er maar
2 thuis overwinningen.
We hebben thuis'duiàelijk de punten
laten liggen.

Op een zeker moment-veriies je thuis van
Robur, die op dat moment op de tweede
plaats stond, Robur is echter gedegra-

deerd en Geel Wit net niet, hoe is dat
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rnogelijk was Robur op dat moment .veel
beter dan Geel Wit ?

Weet je wat het vreemde is, ik heb na de
wedstrijd tegen Robur, die we door
eigen schuld meÍ 2-0 verloren in de
kleedkamer Íegen de jangens gezegd dat
we Robur bij de beslíssíng fum degrada-
tie weer tegen zouden kamea en uíteín-
delijk ís die voorspelling uitgekowen.

Terugkijkend vind je dan dat je te laag
geeindigd bent of ben je met mij van
mening, dat het eigenlijk in de vierde
klas dit jaar een beetje een loterij is
geweest.

Laten we duidelijk zijn, er was eet
terechte winnaar, Nicffisr.
Daarna kwam er nog één of twee rede-
liike en de rest was eigentijk getijk aan
elkaar.

Willem, uiteindelijk heb je het gehaald
daarvoor nog gefeliciteerd en namens de
vereniging en de supporters bedankt
voor je inzet en het spannende eind al
was het wel even knijpen.

WAAROM DIT DEGRADATTE SPEKTA-
KEL IN DE VMRI}E KLÀSSE ?

Op de eerste vrije zondag na de competitie was

ik eigenlijk wel nieuwsgierig hoeveel vierde

klassen er Gver zouden blijven, daar er per

vierde klasse vier teams degraderen in verband

rnet de versterkte degradatieregeling van de

KNYB en Geel V/it 1 zich gehandhaafd heeft in
de vierde klas.
Hierbij de rekenmachine en de promotie I
degradatieregeling van de 3e t/m de 6e klasse

ter hand genomen,

De vierde klasse distrikt Noord bestond in het

afgelopen seizoen uit 8 klassen A tlm H. Er
waren in totaal 95 teams. Er was één klasse mei
11 teams, ook hier degraderen 4.
We gaan nu aan het ràkenen: Er degraderen :

4 x 8 : 32 teams naar de 5e klasse. We hou-

den nu 63 teams over. Er promoveren in totaal

12 teams naar de 3e klasse. De kampioenen *
de winnaars van de klasse periode kampioerl

schappen. Uit de vier 3e klassen degraderen in
totaal 12 teams. rfr[e blijven dus eerst op 63

teams staan. Nu de promoties uit de 5e en dq

6e klasse ter hand genomen. Er zijn vier 5e

klassen. Uit iie 5e klasse promoveren de kampi;
oenen + alle periodekampioenen rechtstreek§

naar de vierde klasse. Dit zijn in totaal 16

teams. W'e staan nu in ons rekensommetje op

79 teams. Dan de promotie regeling van de 6e

klasse. Het is raar maar waar, de kampioeneri
van de 6e klasse promoveren naar de 4e klasse-

Dit zijn in totaal 5 tearns. In mijn rekensom sta

ik nu op 84 teams, die in het seizoen 97198 ii
de 4e klasse spelen. Er waren afgelopen seizoen

8 vierde klassen, en nu worden het er ,

84 + 12: 7 vierde klassen. De KNVB is naar

mijn mening nog niet veel opgesehoten om dè

piramidevorm (1e t/m de 6e klasse) te realisei
ien die ze gtrag wilden, sr is komend seizoeri

maar één vierde klasse minder.
Als men alleen de kampioenen van de 5e klassé

en door beslissings wedstrijden een aantal peri:
ode kampioenen had laten promoveren en op 72

teams uit zou komen had men twee 4e klassen

minder kunnen hebben. Zie schema's.

jan e.

-É-
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Zo was het in het afgelopen seizoen 96 / 97.

Zo wordt het in het komende seizoen 97 I gg.

Zo had het naar mijn mening ook gekuntl, en
dan het komende seizoen over de 6 vierde
klassen die er zijn zoveel teams te laten degra-
deren dat er vijf vierde klassen overblijven,

Als men de piramide vofiR had gewild die men
voor ogen staat, had dit volgens mlj de beste
oplossing geweest, één en ander in twee seizoe-
nen te realiseren.

Helaas zit ik niet op het bondsburo, de geleer-
den zullen het beter weten.

NIEIIW SEIZOEN -

NTEI.IWE TRAINER

Met ingang van het nieuwe seizoen wordt
Ids Heerema de nieuwe trainer van de

hoofdmacht van Geel Wit.
Hij volgt Willem Kooiker op die vorig
jaar op het laatste moment nog bereid
werd gevonden om GW 1 onder zir,
hoede te nemen en die het afgelopen
seizoen Geel S/it I op het allerlaatste
moment nog in de vierde klas wist te
houden. Ids is geen onbekende in dit
vak, want zo was hij in de periode '79 -
'86 ook reeds de man die de scepter
rwa-aide r-,ver Geel Wit 1. Het e*rdige is

dat hij in toen in 1986 opgevolgd werd
door l[illem Kooiker. Evenals lVillem
Kooiker vorig jaar zal hij vermoedelijk
eefi zwaaÍ seizoen tegemoet gaan, want
de vierde klas is nu eeÍrmaal niet de
gemakkelijkste competitie, de verschillen
zijn zo klein dat het altijd heel lang
onvoorspelbaar is hoe het afloopt.
Reden voor mij om alvast eens met Ids te
gaan praten.

Ids volgens mijn informatie ben je vorig
jaar al benaderd om het trainerschap van
GW 1 op je te nemen, waarom heb je het
toen niet gedaan.

Vaor mij zijn er etgenlijk twee redenen:
Ten eerste had ik op dat moment al veel
afspraken o$rtrent de training e.d. bij
sportclub Nes-Buren die al zover wíyen
dat ik die niet meer kon.afzeggen.
Ten tweede vond ík de uoorbereidingstijd
zeker niet voldoende, want het venoek
om trainer te worden kwem op een

nogal laar fijdstip.

Begin dit jaar ben je opnieuw gevraagd

door het bestuur en volgens mij heb je
nog even getwijfeld was dat omdat de

resultaten van van het afgelopen seizoen

- B-

J.v.O.
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niet echt waren om over naar huis te

schrijven of was er een andere reden"

Toen ik in juti vortg jaar gevraagd wertl
om trainer bij GW te worden vond ik het
eigenlijk wel aantrekkelijk, maar niet
haalbaar. IaÍer ben ik opnieuw bena'
derd en heb ik eigenlijk lang geaarueld

omilat ik niet meer voldoende op de

hoogte was met het reilen en zeilen van
Geel WiÍ.
WN d.e vraag over het meespelen van
het resukaat betreft, kan ik zeggen dai
dat niet heeft heeft meegespeeld.

fruijfelpunt was ook nog de volleybal-
training, iets wat ik erg graag d.oe.

Wat heeft je uiteindelijk doen besluiten
om ja te zeggen.

Training geven vind ik erg mooi om te
doen, als dat nu volleybal is at voetbal,
dat maakt me in wezen niet uit.
Het verschil is dar je bij voetbal fl.et een

team bezig bent (weer gertchfi en 0p
Arneland bij het volleybal wet een groep
( meer algemeen). Het doel ligt ook iets
anders. Bij voetbal kun ie ie ei beter
kwijt denk ik, je bent een heel iaar bezig
met een vaste plaeg voor een vast doel
(door de competitie) en dat trekt me wel
weer.

Voor hoe lang ben je een verbintenis
aangegaan en waarom.

Voorlopig heb ik met het bestuur aÍge'
sproken dat het voor I iaar is, daarna
aen we wel weer hoe het looPt (van

beide zijden nataurlijk) in maart volgend
jaar zetten we een en ander op een riitie
en trekken dan onze conclusies. ?er-
soanlijk vind ik wel d.N het voor de

vereniging niet echt gunstig is daÍ er
iederjaar een ander voor de groep staat,

w*nt je hebt al bijna een iaar nodig om
tot een hechte groep te komen en een

beetje aan elkaar gewend te raken qaa
training en omgang.

Kard. è Jongwcg I, fhs {An.)
Tehfon - . -

0519-54234s
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Heb je de jeugd intensief gevolgd en zit
er talent bij die je op de kortq,of,langere
termijn heel goed gebruiken kunt ?

On eerlijk te ztjn niet echt,,' Ik ben

eigenliik alleen de laatste maqnden bezig
om een bee$e inzicht in het geheel te
krtjgen.
Natuurlijk heb ik wel een idee over ket
een en ander, ,naírr dat moet ik nag
eens rustig bekijken de komende tiid.

Wanneer begint de training en hoe vaak
in de week moeten de jongens opdraven?

Wanneer we beginnen kan ik eigentiik
nog niet zeggen.
ik d.cnle nier re vre-sg, omdal ik v*,n

mening ben dat je beter een korte in-
tensieve training vfln een week of vier-
/vijf kunt afwerken, dan ?en lange
minder intensieve.
Maar alles valt en staat met het begin
van de competitie.

Heb je al enig inzicht omtrent het aantal
oefenwedstrijden en zo ja tegen wie zal
er gespeeld worden ? 

,

De oefenwedstrijden worden in prtncipe
door de wedstrijdsecretarts geregeld.
Hierover heb ik ftog geen contact met
hem gehad.

Ik vind wel dat de jaarlijkse wedstrtjd
tegen Amelandia het best op een door-
deweekse dag kan worden gespeeld,

want dan heb je in het weekend meer
ruimte om oefenwedstrijden tegen plae-
geÍt. van de wal te spelen, dus rneer dan
anders.

Ids ik zei eerder al dat het spelen in de
vierde klas altijd een moeilijke en on-
voorspelbarc zaak is wat.,vindt jij daar-
van.

Dat ben ik met je eens en het komende
ja*r kan dat nog wel eens erger zijn

't YAN FIEECKEREN huys
- galerie * brasserie - rèstaurant *
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orudnt er een strengere seleclie gewee§t

is afgelopen seizoen. Geel llit rut mee-

stal bij ploegen ait Leeuwarden in eom-
pefuii. 

- 
Daflr verhuizen spelers nogal

eens van de ene naar de andere verenit
gtng om welke reden dan ook, zodat het
daardo,or vaak onvoorspelbaar is en zal
blijven ook.

Ids ik neem aan dat je de hele zaak niet
in je eentje gaat doen, wie wordt je lei-
der/assistent en grensrechter.

'Dit Ís een organisatorische zauk het
gnige waÍ ik er over kan zeggen is dat er
'al wat besprekingen goande ziin maar
'het is allemanl nog niet uitgewerkt.

'Ik begrijp dat je deze komende periode

zíet als een periode met een nieuwe
.sportieve uitdaging met al zijn voor en

tegens.

a

7a kun je het wel zien, ik heb miin
'volleybalpertode afgeslaten en het voet'
:bal lijkt mij zeker een sndere uitdaging-

:Ids ondanks het feit dat het een hele klus
zal worden om de neuzen allemaal de-

zelfde kant op te krijgen, wens ik je een
,heel goed seizoen toe met een mooi
resultaat.

,(.
$uiloY'

jan e.
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Ameland
Achterdiiken 80 9'Í 63 JV Nes
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Geel:Wit A1 in actie

Ergens had ik opgevangen dat B2 kampi-
oen kon worden. Daarom verscheen ik
maar weer eens op eela zaterdagmiddag
langs de lijn. Het gerucht bleek te klop-
pen, alleen waren de jongens kampioen
gew*rden zonder te spelen. Zij warea
vrij en de concurrent, die wel moest
aantreden, had verloren. Heel fijn vcor
de ploeg, van harte, maar als coÍïespon-
dent schiet je er niet veel mee op. Geluk-
kig vertoonden de A-junioren hun kunst-
jes, dus dan maar eens met een kritische
blik naar gekeken.

Deze jongens/maruren staan allemaal op
het punt hun junioren verleden achter
zich te laten. Vrijwel de hele groep speelt
volgend jaar bij de senioren, misschien
dat er voor één of twee dispensatie aan-
gevraagd wordt om het nieuwe A-team
wat ruimte te geven. Ook bestaat de kans
dat §pelers eerst voor Geel-Wit verloren
gaan door studie of werk. Zo moet
Maurice Pijpers stage lopen in Harlingen
en overweegt hrj overschrijving naar
Robur aan te vragen. Het lijkt mij niet
zo'n goed idee, maar hij is oud en wijs
genoeg zullen we maar zeggen.

Twee jaar lang zaten de boys in een strak
keurslijf bij Jan de Jong en Theo de
Haan. Jan bestrijkt al vlaggend de ene
zijkant, terwijl Theo, zich breed makend
in de dug-out, de andere kant bewaa*I.
De jongens kunnen alleen nog maar
vooruit of achteruit, zo is het spel et zo
moet het gespeeld worden. De invloed
van Theo reikt nog verder want volgens
mij heeft Mardik ziin " Henk Vos "

schoenen aan. Het duo heeft jammer
genoeg de A's niet opnieuw naar een
kampioenschap kunnen leiden. Er werd
wel gewonnen van toppers maar ook
verloren van degradanten, per saldo
schiet je er dan niet zoveel mee op Íul-
tuurlijk.

De tegenstander van vandaag is een top-
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per in die klasse. Samen met Zeerobben
stÍijdt B1auw-wit uit l,eeuwarden om het
kampioensehap. Zíj komen dus voor drie
punten. In de wedstrijd hebben zij ook
duidelijk het betere voetbal. Ze z4n
balvast en houden rust in het spel. Geel-
Wit moet dit compenseren met inzet. Dat
lukt bij vlagen prima maar kost zichtbaar
energie. Zo golft de stÍijd heen en weer.
In deze hectiek is het dan ook wat
vreemd om te zien dat Pasquinel zich nog
even moet omkleden langs de zijlijn, het
is toch echt alle hens aan dek voor Gï/.

Blauw-wit is sterker maar achterin houdt
het centrale duo Peter/Mafiijn de vijand
van het doel weg. Af en toe moet Robert
in het doel handelend optreden" Op een
mooie steekpass van Theo kan Pasquinel
net niet koppend scoren. René gaat op
volle snelheid recht op doel af, passeert

drie man maar strand op na.4 * keeper.

Wanneer GV/ af en toe wat gas terug
neemt, dringt Blauw-wit op. Eén van de
middenvelders loopt en draait met de bal.
Hij zoekt een mogelijkfieid om af te
spelen, vindt die niet en schiet dan zelf,
laag en precies in de hoek. GW doet er
weer een schepje bovenop. René en

Taryadi, beide op links, jagen de boel
op. Pasquinel breekÍ door maar wordt
binnen de beruchte lijnen neergelegd.
Siprian benut rustig de terechte
strafschop. De leiders van Blauw-wit
worden onrustig, beginnen te mopperen
op Hessel. Een kijkt ook weleens tv en
roept :"jongetje!..ga dan liggen!"( om
ook een penalty zu bekommen.) GV/
komt er het laatste kwartier niet meer uit.
En na drie corners op rij moeten ze

capituleren. De laatste minuten spelen ze

nog even alles of niets maar de gelijl«na-
ker zit er niet meer in. De l-2 uitslag is

terechÍ, Blauw-wit was de betere ploeg.
Maar GV/ heeft er voor geknokt en dat
mogen we graag zien.

Henk Roemers.
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ÉÉN cnorn TAMILIE ?

Een tijdje terug was ik weer eens een week-

endje in mijn geboorteplaats om de familie-
band te onderhouden en ga ik uiteraard wel

eens een praatje maken met oude bekenden

in het dorp.
Toevalligerwijze sprak ik daar een bestuurs-

lid van mijn oude voetbalvereniging VIOS.
Toen ik vroeg hoe het met de club ging, zei

hU ach je weet het wel zoals bij iedere

vereniging tegenwoordig slapjes, er wordt
niet meer gepresteerd de mentaliteit is niet

meer je dat, het trainingsbezoek kon wel be-

ter en wat niet meer zij. Uiteraard deugde de

trainer ook niet want ze werden weer geen

kampioen.
VIOS is evenals als Geel Vy'it, een vierde-
klasser niet meer en niet minder.
Het ene jaar leuk meedraaien in de top vier
het ander jaar worstelen om bij te blijven.
Weet je wat het is sprak hij VIOS heeft

geen hart meer, er is geen familieband het is
geen echte grote familie meer. Je kent dat

gevoel wel.

Het kon Geel lVit zijn dacht ik. Een keer

lukt alles de andere keer is het inderdaad
worstelen.
De fïguurlijke familieband ontbreekt bij ons

ook wel. Dus eigenlijk geen nieuws.

Toen ik na het weekend thuis kwam dacht ik
er nog eens over na en kwam tot het volgen-
de.

Trainer Willem Kooiker wisselde zijn zoon

tijdens de wedstrijd Geel Wit -St Ànna, een

daad die waarschijnlijk ook nog wel even

omtrent het hoe en waarom binnenskamers is

besproken.

Voorzitter Dirk Kooiker, woonde die wed-
strijd bij om er waarschijnlijk persoonlijk op

toe te zien dat zijn zoon de wedstrijd uit zou
spelen. Rob deed dat dan ook op een manier
waar wij argeloze toeschouwers respect voor
dienen te hebben.
Vader en zoon zullen die wedstrijd thuis nog

wel even doorgenomen hebben.

- l,.l*
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Gerard Bekius was ook weer van de partij
om samen met ons getuige te zijn hoe zijn
zoon flitsend voor een achterhoede speler

van St Anna. inkwam en de bal in de louwen
joeg.

Jshan en Gerarcl anllen hier thuis nog zeker

eveR een op genomen hebben.

Sip de Jong zag die middag zijn zoon Ed-
ward geel krijgen en was bang dat hij mis-
schien ook nog tegen rood aan zou lopen.

Sip kennende lijkt het mij zo dat hij een en

ander nog wel even met Ed doorgepraat
heeft. Ook zal het keeperswerk van René zal

n9g wel even aan de orde geweest zijn.

Jan de Jong leider van het succesvolle A
team zag tot zdn grote vreugde twee van zijn
pupillen een goede invalsbeurt maken, met

een van die twee zal ook hij na de wedstrijd
nog wel een waordje hebben gewisseld.

Richard de Jong kwam in de tweede helft
Àndie Kooiker vervangen. Hij deed het naar
vermogen, toch kan ik me voorstellen dat IJs

na de tijd nog wel iets over zijn optreden te

zeggen had.

Praat ik nog niet over de aanwezigheid van

de verschillende ouders, ooms en tantes die
zaterdags hun "eigen" pupillen zien voet-
ballen op het Geel'Wit terrein.
Of over die ouders die er mede voor zorgen

dat Geel Wit in competitieverband kan spe-

len.

Bovengenoemde personen hebben echter niet

alleen een familieband met hun kinderen,
maar zeker ook een band met onze club,
want ze zijn bijna ieder weekend in het

stadion aanwezig. Ook als hun eigen zoon

of dochter niet hoeft te spelen.

Maar is het hebben van een familieband of
een band met een club hetzelfde als

" één grote familie " ?

U mag het zeggen.

jan, e.
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Welpengebroed.

Vroeger begoa je veelbelovende voetbal-

carrière bij de welpen' Eigenlijk al op

straat, maar dat is tegenwoordig niet aan

te bevelen. Nu start je brj GW in de E2-

pupillen met veldvoetbal. Overdwars, 7

tegen 7, 8 tegen I en met kleinere doe-

len.
Mijn jongens gingen het afgelopen jaar

met E2 voor het eerst de groene grasmat

op en meteen de wijde wereld in. Als dat

maar goed komt, dachten wij als bezorg-

de ouders, en melden ons ook aan om

deze roedel bij tijd en wijle te leiden' Zo

word je leider, helemaal niet moeilijk'

In de eerste competitie voor de kerst
waren de E2's te zwaar ingedeeld. Elke

wedstrijd ging dik verloren. Zonder
moeite hielden de knapen de moed erin.

Elk eigen doetpunt werd gevierd als een

overwinning, en als de tegenstander

beneden de 10 bleef was het ook feest.

George Molenaar ( trainer/leider, vader

van oa Theodoor ) en ik waren allang aan

de "vrolijkheidspilletjes" toe'

Na de winterstop werden de E2's op hun

eigen niveau ingedeeld. De wedstrijden
werden spannender, de nederlagen klei-
ner en zowaaÍ, in de derde wedstrijd
werd het eerste puntje behaald. De week

erop werd zelfs gewonnen, daarna volg-

den nog 4 overwinningen oP rij.De
"maÍlÍleÍI" praten nu voor de wedstrijd

niet rneer over een mogelijke overwin-
ning, rnaar over met hoeveel ze dit keer

211en toeslaan. 't Kan verkeren, zei

Bredero vroeger aleens.

Als mede-leider heb ik groot respect

gekregen voor George als opperhoofd, en

al die andere opperhoofden en mede-

leiders bij de andere jeugdteams. Vooral

de uitwedstrijden ziin zwarc beproevin-
gen. Na 10 minuten op een bankje op de

boot gezeten te hebben, beginnen de

diverse roedels zich te roeren. Dit va'

- t7-



rieert van het mrttigen yan snoep en chips
als ontbijt tot het verbouwen van de Sier.
Mbv. spelletjes en stripboe§es probeer je
het gezelschap iond de tafel te houden
maar dat valt niet mee.'Dan het busje in,
met t hokkelingen en t,wee begeleidÉrs +
mascotte toch een redelijk volle bak. Het
is dan wel een verschil of je tegenstander
binnen 25 min. bereikt is, of pas na dik 3

kwartier. En datzelfde geldt natuurlijk
ook voor de terugreis. Een man als

Douwe v/d Mey kan zich.al niet gedra-
gen tijdens een ritje naar DTD, laat staan
echte kleine kinderen heen en terug naar
Makkum. De laatste ritten hield een cd
met Oranje-voetbal-liederen de gemoede-
ren in bedwang, maar dan ben je dus wel
doof er muf wanneer je i"rp rie pier einiie-
lijk uit mag stappen. En dan wacht al-
weer de boot.

Er komen mij weleens klachten ter ore
over wangedrag van G'W-speler(tje)s op
de boot. Medereizigers hebben zich dan
gestoord aan het drukke gedrag van deze

energiebronnetjes. En misschien nog
meer aan het niet optreden van de
leiding. Een voorbeeld :

Laatst was de dames-wc in trek bij onze
jongens. Het ging er geloof ik om wie
daar naar binnen durfde te gaan. Het
duurt even voor je als begeleider dit
nieuwe tijdverdrijf door hebt. Dus de
jongens daar weggehaald en aan tafel
gezet met de mededeling "ga een spelletje
doen".( Ik dacht zelf iets van ik-zie-ik-
zie-wat-jrj-niet-ziet, maar wat jij zegt is
flauw, dus je laat ze zelf wat bedenken.)
Nog geen twee tellen later zitten ze op de
tafel, staan op de banken, gillen, onder
de tafel, uitgetrokken laarzen en schoe-
nen, eÍrz.enz. " HO !, WAT GEBELIRT
HIER ! Hevig verontwaardigd kijken de

bengels mij aan, 'wat ik nu lveer te zeu-
ren heb. Ze moesten toch een spelletje
doen. Ze dedet toch een spelletje. V/at is
dat dan voor spelletje ? Nou, dat ik dat
niet wist, "Krokodil onder de tafel"
natuurlijk, oh ja, wat dom van mij dat ik
daar nog nooit van gehoord heb, MAAR
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ER WORDT HIER NIET ONDER DE
TAFEL GEKROKODILD,BEGREPEN !

En dat is nog maar een klein voorbeeldje
van wat er zo al aan de creatieve geesten

van onze jonge leden kan ontspringen.

Wanneer de boot dan eindelijk onze
geliefde zandpol berei*Í, benje als bege-

leider gaar, wil je in een warÍn bad en

daarna met een domme schietfilm languit
op de bank.

Toen George en ik aan deze klus begon-
Éen, waren we beide onervaren. George
had wat papieren en nummers, plus een

tegenstander. Inmiddels zijn we heel wat
ervaringen rijker. Vanuit de vereniging is

echter ondanks jarenlange ervaring van
anderen weinig geregeld. Toch kun je
denk ik als club heel goed afspraken
maken over wat wel en wat niet kan.
Brjv., geef je als ouders kinderen alleen
snoep ed. mee of zit er brood plus wat
lekkers in de tas. Geef je ze eeï tientje
mee met je ziet maar, of f 1,50 voor een
ijsje. Betaal je je kinderen voor gemaakte
doelpunten of is die bijdrage voor het
gehele team.
Eigenlijk moet iets dergelijks niet nodig
zijn. Maar de praktijk leert dat er door
ouders en dus ook begeleiders heel ver-
schillend met de kinderen omgegaan
wordt. Op zich moet dat ook blijven
maar een groep kinderen moet ook duide-
lijk weten wat wel en wat niet kan. En
dus moet er enige lijn in de begeleiding,
door de hele vereniging heen zijn. Van
Douwe Sr tot douwe jr.

Yolgend jaar gaan \rye er weer met frisse
moed tegenaan. Want het blijft een lust
de knapen op en om het veld bezig te
zien. En daar doen we het met zijn allen
voor. Die andere kwesties zijn vermoei-
ende bijzaken, maar die moeten we wel
sarnen oplossen.

Henk Roemers.
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NEDERLAND, AMELÀND -
YOETBALLAND

In Nederland maar ook op Ameland is

voetbal een van de belangrijkste sporten,

lretgeen inhrutit d*r daar rok veel aan=

dacht aan besteed wordt.
Alles moet perfect geregeld worden,
bestuurlijk moet het goed in elkaar zit-
ten, het vrijwilligerskorps moet in ere

gehouden worden, scheidssrechters moe-
ten er in grote getale aanwezig zijn en
gekoesterd worden enz.enz,
In het àóateurvoetbal valt en staat de

voetballerij met het bovenstaande. Best

wel een ingewikkelde situatie Een diplo-
ma hoef je er echter niet voor te hebben.

Iuzet, clubliefde en passie vöör het yöEt-

bal zijn meestal de fundamenten in het
amateurvoetbal.

In het betaalde voetbal echter komt er
nog meer kijken, zoals geld, topspelers,
toptrainers en topmanagers.
Hier is geld het wondermiddel waar alles

om draait.
Geen geld, ook geen topyoetballers en

ook geen toptrainers"
Om aan geld te komen kun je bij de

banken, bedrijven en suikerooms (die er
meestal geen bal verstaad van hebben

maar vanwege het geld er wel alles van
weten) en andere "circuits" teÍecht.
Om aan topvoetballers te komen moet je
op talentenjacht bij de vele amateurclubs
in Nederland cim daarna die talenten om
te bouwen tot geprogrameerde topYoet-

ballers die voor veel geld met plezier
hun hobby willen uitoefenen.
Om aan toptrainers te komen moet je
echter naar Zeist.
Het Mekka van de "voetbalwetenschap"

en de {"vriendjes ")politiek.
Daar worden mensen opgeleid tot toptrai-
ners, door "deskundigen" waarvan som-

migen nog nooit tegen een bal aan ge-

trapt hebben. Wat te denken van Jan Rab

eÍt z'Ír maten.

Om toptrainer te worden rnoet je een test
afleggen en moet je op vijf onderdelen
tachtig punten halen.
Haal je die niet dan wordt je niet toege-
laten tot de cursus coach betaald voetbal,
want regel is regel in Zeist.
Zelfs als je bewezen hebt dat je in dat-
zelfde betaalde voetbal aardig en soms

meer dan dat mee kunt.
Zie Jan Schulting van Veendam, zíjn
club draait mee bovenin de eerste divisie
en hij weet veel van voetbal'en wat er bij
hoort. Haalde oefenmeester I al op zrjn
21ste maar wordt voor de vierde keer
niet toegelaten tot "de cursus". Omdat hij
een puntentotaal van 78 scoorde is hij de

klos.
Zeist is onverbiddelijk,( want wie is nu
Jan Schulting, succesvol trainer van
Veendam, of Rob Mc Donald, de ex spe-

ler van oa. fc groningen en trainer van
de le klasser zaterdag D0VO).
Uitzonderingen worden er niet gemaakt
en vaak ook terecht als het om heel erg
belangrijke zaken gaat. Toch maakte
Zeíst I keer een uitzondering nl. toen. het
hoogste diploma geschouken werd aan de
weledele heer Johan Cruijff. Bijna heel
Nederland was het errnee eens dat onze
beste voetballer dus halfgod dit cadeautje
kreeg. Andere bekendheden in de voet-
ballerij zoals bijv. W. van Hanegem (net

geen halfgod) werd dit grapje onthouden
hetgeen van Hanegem terecht als
vriendjespolitiek beschouwde.
Natuurlijk is training geven in het betaal.
de voetbal wel iets meer dan alleen een
ploeg te leren om tegen een bal te trap-
pen. 7,e leren er veel meer zaken, zoals
dat in Nederland altijd het gevai is.

Bijvoorbeeld, managernent, omgaan met
de pers, de sponsors en het bedrijfsleven
en weet ik veel wat nog meer.
Zaken waarvan Johan Cruijff, de man
die nooit "het diploma" haalde maar van
Zeist gewoon kreeg en volgens datzelfde
"reghtvaardige en strenge Zeist" er alles
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van weet, zegt: Yan voetbal weet ik alles
maar alles wat er bij komt daar zijn
specialisten voor, dus schoenmaker blijf
bij je leest.

Natuurtijk is het niet slecht van de CBY
dat zij de trainersgroep beschermd en dat
er spelregels zijn, want uiteindelijk valt
en staat daar het spelletje mee.
Maar soms

Zo las ik in een dagblad; Het is nog
maar de vraag of in de trainerswereld het
bezit van het door de CBV voorgeschre-
ven diploma de absolute voorwaarde
voor succes is ( zie o.a. Jan van Dijk bij
Groningen).
en:
Nederland is "het land"waar meer naar
papiertjes wordt gekeken dan naar bewe-
zen kwaliteiten.
of:
Toptrainers in het betaalde voetbal,
worden uitsluitend beoordeeld op hun
prestaties niet op diploma's.
Dezelregel geldt zeker in het buiteniand.

Als ik dit alles teruglees en ik kijk naar

ons eigen Geel lYit, denk ik zijn wij
door onze eerste gediplomeerde en voor
GW begrippen dik betaalde beroepstrai-
ner beter gaan voetballen, hebben we

beteÍ gepresteerd dan al die jaren daar-
voor ?

Daarom heb ik het groot Geel Witjubi-
leumboek en het Geel Wit nieuws nog

eens opgeslagen en bij de prestaties van

GW 1 gezocht maar ik kon van deze

gediplomeerde en betaalde beroepsman
geen beter resultaat vinden.
Ook heb ik vanaf die tijd niet kunnen

ontdekken dat het voetbalspel, de menta-

liteit en de'moraal er sterk op vooruit is

gegaan.

Uwel?

Een beetje liefde, gevoel, verstand en

passie voor je club is vaak meer waard

dan een koel papiertje.

In de wereld van Zeist blijven ze daar
echter anders over denken, behalve op
één geval na.

Het gaat wel eens vreemd in ons voetbal_
landje vooral ais het toverwoord (papier)
geld heet en de altrergrootste rol spèeit.

jan e.

BTRICHT-
VOOR DE CONSUL

-rffio en Plm \

loo"r4 heÈ nooïdeA
rn he+, ,nicdp-tt
blm looen rCeQn
én 'rn tre* ZSíd,en

cor,tctt t^l€, t ToctÍ SpeLBï
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.[eugopleÍding.
.. I

De'grote drie' -PSV, Ajax en Feijenoord-
leverden via liun jeugdopleidingen de
afgelopen 15 jaar zo'n 700 jonge
prcfroetballers af. Circa 95 zijn momerrteel
actief in het Nederlandse betaalde voeÍbal,
maar ruet daar waar ze rn'erden opgeleid;
zie onderstaand schema.
AZ. Danny Hesp, Dennis den Turk, Donny
Huysen (Ajax), Roberto Verhagen(PSV)
FORTIINA. Jurgen Dirx, Raberto
Lanckohr, Patrick Faauwe (PSV), Regillio
Simons(Àjax). DE ' GR{4,I'SC}IAP:
Raynion Vicíoria, Nlarcanno Schulz, Yirgil
Breetveld {Feyenoord), Robert -Fuchs, Eric
Viscaal(FSV), Edwin
I indcnheroh i{qns r/nn Àcr

GRCNINGtrN: Patrick
Rayrnond Beerens(PSY),
Kocistra(Ajax),

/-a^-,-- Al^r
\JUUUtr.tJIAT

FTaqrÍ Àiev\

Lodei*"ijks,
Jeffrey
Harvcy

Esajas(AjaxGeyenoord) ÉiEERENVEEN:
Leercy Echteld,,A,rnold Oostenveer(Aja*).
NAC: Twan Scheepers, Geert Brusselers,
Francois Gesthuizen(Psv), Jeffiey van As
(Ajax), Ruutl Brot.rd (Feyenoord). NEC:
Luuk Moes (PSV) RKC: AlÍ?ed
Sclreuder, Dick Sclueuder" (Feyenoord),
Clyde Wijnhard, Danny Muller(djax),Tom
v.d. Leegte(PSY). RODA JC: Arno
Doomernik(PSV), Andre Goijer(Ajax).
SPARTA: Barry Dubbeldeman, Rody
Hoegee(Feyenoord). TWENTE: John
Bosman(Ajax). UTRECHT: Dick vaÍr
Burik, Rob Witschge,Miehael Mols, Rene
Ponlq Dries Boussatta(Ajax),Jean-Paul de
Jong, Reinier Robbemond (Feyenoord).
VITESSE: Abe Knoop{Feyenocrd}, Steve
Goossen (Ajax).YOLENDAM: geeÍl.
\ÀryLLEM II: Geoffrey Prommayon(PSV).
Aja:r John Veidnran, Peter Hoekstra
(PSVI. Feyenoord:geen. PSV: Marciano
\rink(Ajax).

Door Ajax,PSV of Feyenoord opgeleide
voetballers in het buitenland:
BELGIE: À,4arnpl

(Lokered{i ax), Rene Klomp

-2q-

Depnpr

I SPAP, suÈn Í
de besLe J ''

Ërhuurmun
NEl,Am 18L,.542007
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NE§GAF
fi€s - emEraND
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{Lomme[4PS\r),Stanley N{enzq

(Lierse/Aj ax), Eelwarcl

{Lokeren{PSV), Tcm

{ArminialAjax),
{SchalkelAjax),

l,inskens
Yan Mol

Mulder
Yerlaat

Edgar
Àron

Kreek
Stefan

Ettienne

(LommeHPSV), Frans va.n Rootl

(Standard/PSV), Erik vaÍI Kessel

{LonurreHPS$,Marc van Sonsbeek

(Dessel/PSV). DUITSLAND: SoqnY

Silooy (ArminialAjax), Rob Maas

Youri
Frank

DRANKE N HANDEL

F..WíA A NË5 TEL:-542362

Talefcan

0519-542201

69

(Sfuttgart/Ajax). ENGELAND: Denqis

Bergkamp (ArsenallAjax), G1enn Helder
(Arsenal/Ajax),Bryan Roy
(Nottingham/Ajax), Jordi CruYff
(Man eh e steri Aj ax), R egi Blinker
(sheftieldlFeyenoord), Orlando Trustfull
(Sheffield/§ax), Kenneth Monkou
(Southampton{Feyenoord}"Bob Petta

(Ipswiuir/ Feyenoortl),Guus Uhlenbeek

{Ip s.,r,'i cb/Aj ax), Hans Segers

(\U'olverF'ampton / PSV), Richard Sneekes

(westBrornwich/Ajax). SCHCITLAND:
Mitchell van der Gaag {Ïvlotherivell/P§Y)'
SPANJE: Clarence Seedorf (Madrid/Ajax),
Tarik Oulida (Sevilla / Àjax), Jerry Simons

(Osasuna / Feyenoordi ITAi-IE: iViichael

Reiziger (Milar/Àjax),
Daviri s(IvÍi i anrÀj ax)
Winter(trnter/A.iax), Michetr

(Perugi#Ajax),
J ansen( S alernitan#P S V),
Verveer{Isohi#Ajax). FR'A}'{KzuiK:' Adick
I{nnf (Cannes,ESV), Arlan

Vermeulen(Olympique Nice/PSV)
Z\4/ITSERL,AND: Erik Regtop(Sankt

Gallen/Ajax) CHINA: Ignacio
Tuhutenr(DaliarlAj ax)

Bron: Voetbal Magazine

DER,SA-$- MNALLES

Als het om verzekeren, hypotheken en Íinoncieringen goot

;e,++r,,,+, " 
5. 3g$1iËà:Ï rer.5212e88

U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team
Rabobank

ementsparh
NEó-Apt , YERDET(SÈtD 'ÉL-542378
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Eindstanden competities

GEEL WIT 1

I Nicator
2 Stiens

3 DTD
4 CAB
5 st. Annapar.
6 Blauwhuis

GEEL WIT 2

1 Sneek BP 3

2 Forward 3

3 LSCZ
4 Zvidhorn2
§ Geel Wit 2
6 Surhuisterv.2

GEEL WÍT 3

I Sparta 2
2 GAVC 2
3 Rood Geel 3

4 CABz
5 RES3
Q Geel Wit 3

GEEL WTT 4

I Houtigeh. 3

2 Harkema O.4
3 ONB5
4 Drachten 4
5 Dokkum 3

6 Surhuisterv.4

GEEL WT dames

1 st. Anna i
2 Wardy
3 Holwerd I
4 Ropta Boys I
§ GeeI Wit I
6 Beetgum I

GEEL WTT A

I Zeerobhen
2 Blauw Wit
3 Stiens

4 Balk

§ GeeÍ Wit
6 Workum

GEEL WIT B]

! Geel WiÍ 9 - 20
2 Eastermar 9-18
3 Beetgum 9. l7
4 Harlingen 9-15
5 Rijperkerk 9-15

GEEL WIT 82

! GeellVit2 8-20
2 oNT1 8-i8
3 Kaotstertillel 8-16
4 stÀnaal 8-12
5 Buirenpost 2 8-12

GEEL WTT CI

I DronrijpL 8-22
2 Rood GeelZ 7 - 16

2e klasse AA

6 Kollum
7 Anjum
8 Blija

4e klasse H

22-55 7 MKV 22-30
22 - 43 § Geel Wit 22 - 26
22 - 42 9 Robur 22 - 23
22 - 35 i0 Bakhuizen 22 - 22
22 - 33 11 Warga 2? - 18

22 - 32 12 Dronrijp 22 - A9

Res 3e klasse A

22-51 7 Tolbert2 22-31
22 - 48 8 Groninger 8.2 22 - 28
22-48 9 Hoogkerk2 22-19
22-41 l0SVMH2 22-17
22 - i5 11 De Sweach 2 22 - 16
22 -32 12 DTD 2 22 - tt

Ree. 4e kiasse E

20-49 7 Stiens2 20-27
t9-44 8 WZS3 20-23
20-38 9 Dronrijp2 20-21
20 - 32 l0 sc.Joure 3 2A - S
2A - 31 11 sc.Franeker 3 19 - 00
20 -27

Res. 6e kiasse AT

22-61 7 Oerterp4 22-27
22 - 49 8 Buitenpost 2 22 -26
22-47 t GeelWit4 22-18
22 - 43 10 De Walden 3 22 - 18

22-39 11SCS2 22-14
22 - 37 L2 Zw.westeinde 4 22 - 04

5e klasse D

22 - 59 7 Dokkum 1 22 -29
22-5A 8 Anjuml0os. 1 22-23
2l-49 9 BirdaardL 22-19
22 - 44 10 Berlikum 2 22 - 14

22 - 39 11 Marrum 1 2t - 12

22-38 12SSSl 2t -03

le klasse B

20 - 49 7 Sneek BP 20 - 23

20 - 48 8 Scharnegout. 2A - 2l
20-37 9 CAB
20 - 28 10 SDS
20 - 28 ll Wykels Hallum 20 - i0
za-25

GEEL WIT Dl

! GeelWitl 9-24
2 FrieseBoys2 8-20
3 st.Jacobl 9-19
4 Stiens3 9-18
5 Nicatorl 9-15

GEEL WTT D2

l Noordberg.i 8-21
2 Wardyz 8-l9
3 Trynwalden2 7-13
4 Jistruml 8-13
5 Twijzel 1 8-12

Geel Wit El

1 GOCI 9-24
2 Aduardl 9-22
3 Buitenpostl 9-22
4 oKVCl 9-16
5 Oostergo,l 9-13

Geet Wir E2

3 DTD1 7-14
4 Leeuwarden2 8-11
5 Stiens 1 8-10

1 SDS3 9- 19

2 Makkum 2: 9 - 18

3 Oosterlittens2 9-18
4 SDSS 9-17
§ GeetWit2 9-16

9 CVOlOuwe syl 9 - 06
10wws 9-03

2e kiasse BN

6 BlauwWit3 8-09
7 Mamrml 8-08
8 Foarutl 8-04
9 BCV3 8-03

2e klasse BE

ó Wargal 8-10
7 CVO/Ouwe s.1 7 - 07

8 RoodGeel 3 7-04
! GeelWitl 8-AI

Klasse AK

6 BergumZ 9-ll
7 BéQuick4 9-08
8 OuweSyli 8-04
9 MKV? 9-04
10vIoD1 9-04

Klasse AN

6 BéQuick3 7-07
/ GeelWit2 7-A7
8 Dokkumz 8-07
9 Flamingol 7-00

Klasse AV

6 Surhuisterv.l 9-10
7 WTOCI ', 9-10
8 Ezingel 9-06
9 UVVI " 9-05
l0GeèlWitl 9-0i

Klasse BN

6 Bolswardia3 9-15
7 0NS4
8 Mulier 2

9-15
9-14
9-06

9-12
9-0820-21

20-t6 9 Schamegout.4 9-03
10LSC.6 9-42

- tb- - 17-
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GEEL WIT nieuws

Medewerkers

M. Bonthuis
J. Epping
F. Flulsebos
H. Roemers
R. Bloem
D. Kienstra
G. Veltman
G. 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: 35O exemplaren
Abonnement GW Nieuws
f 15,-- per jaar
Advertentie in GW Nieuws
f 5O,-- per'jaar.
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