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JAARVERSLAG GEEL WIT
SETZOEN 96197

Het afgelopen seizoen is Willenr Kooiker
op het alierlaatste moment bereid gevon-

den het eerste elftal onder z\jn hoede te
nemen als trainer/coach. Na een moelza-
me stan is het hem toch gelukt om Geei

W it 1 voor degradatie te behoeden.

Doordat er 4 ploegen degradeerden uit de

4e klasse u,'as de competitie tot en met de

laatste speeidag spannend voor Geel Wit"
Met name cioor een gerveldige tearngeest

van alle betrok-kenen bry het eerste elftal
is het toch gelukt het zle klasserschap

veiiig te stelien. Lliteindehjk eindigde

GW 1 ais 8e met 26 punten (doelsaldo

35-42). Opgemerkt dient te worden dat

GW 1 zowel de Ameland-cuP als de

eerste pruS op het onderdeel voetbal

tijdens het Vy'addentoernooi won. Geel

Wit 2 had tot de winterstop nog uitzicht
op profilotic en zeker op een ereplaats in

de reserve 3e klasse. Uiteindeliik rverd

GW 2 vrjfde nlet 35 punten. Het derrJe

eindigde als zesCe in de reserve 4e klasse

rnet 27 punlen en GW 4 eindigde in de

reserve 6e klasse als 9e met 18 punten.

De A-junioren speelden een goed seizoeti

in de 1e klasse. Men werd uiteindelijk 5e

in de op één na hoogste klasse in district
1),loord. Ook B1 draaide een goed seizoen

en werd uiteindehjk kampioen. B2 (dit

elftal was voor de winterstop nog Cl)
presieercle zeer goed en rverd uiteindelijk
ook kampioen. Vermeldenswaarcl is clat

dit elftal geen enkele wedstrijd verloren

heeÍt. C1 (dit elftal ir"as vtlcr de rvinter-

stop C2 en als 4e geëindigd) rva:; inge-

deeld br3 elftallen die fysiek veei sterker'

waren. Voor dit elftal was er weinig eer

te behalen. Men eindigde dan ook als 9e'

Dl werd kampioen en D2, E1 en E2

speelden met veei piezier een verdienste-

lijk seizoen. In het voorjaar konden ook

geregeld de jongste talenten op het vekl

bewonderd rvorden. Deze echte lieÍheb-
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bers spelen nog 'niet in' competrtieverr#
band. De dames sloten ondanks een
moeilijke start, de competitie rnet'een 5:e í
plaats af. De meeste leiders, coaches en 

'
trainers van jeugd-, dames- en senioren-
elftallen zijn gelukkig bereid gevonden
orn ook dit seizoen weer hun steentje bij
te dragen, waardoor vele speel(st)ers hun
hobby konden blijven uitoeÍ'enen..

Ook werden lveer de gebruikelijke oefen-
wedstrijden en toernooien gespeeld door
de elftallen van Geel Wit. Dit met afwis-
selend succes. De feestcommissie organi-
seerde de spelletjes op de kermis in Nes.
WU bedanken hierbij dor-psbelang Nes
voor de prettige samenwerking en finan-
ciele bijdrage. Verder werd voor de
vrrywilligers een gezellige avond in de
Boeg en de jaarlijkse barbecue georgani-
seerd.

In het bestuur heeft Jan Kienstra de
plaats ingenomen van Murk de Jong.

Voor de winterstop zijn op het trainings-
veld enkele extra lichtmasten geplaatst en
zijn er nieuwe lampen gemonteerd. Dit
had een aanzienlijke verbetering van de
verlichting van het veld tot gevolg. Eind
mei heeft de gemeenteraad een krediet
beschikbaar gesteld aan Geel Wit om de
kantine te verbouwen, Omdat de gunning
ver boven het krediet lag heeft GSf
tresloten de werkzaamheden zelf (door
vrijwilligers) uit te voeren, omdat het
bestuur het niet wenselijk vond de ge-
meentebegroting van 1998 af te wachten.
Immers het zou dan nog niet zeker zijn
of de verbouw kon doorgaan. Bovendien
was het bestuur van mening dat de werk-
zaamheden binnen het budget uitgevoerd
konden worden met nog enkele extra
zaken als bijvoorbeeld het aanbrengen
van een systeemplafond en een tegel-
vloer. De verwachting is dat in de loop
van het komend seizoen de bouwwerk-
zaamheden in zijn geheel afgerond zullen
worden.
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DE SCHEIDSRECHTER

Vijf minuten voor de wedstrijd, de man

in het zwart loopt langzaarn naar de mid-
denstip. Hij heeft zojuist de netten ge-

controleerd en de lijnen met de hoekvlag-
gen bekeken,
Alles in orde bevonden zodat het spelle-
rje, want uiteindelijk is voetbal een spel-

letje, kan begin:ren.
Op de middenstip aangekomen rCIept de

scheids de aanvoerders en de grensrech-

ters bij elkaar en maakt alle partijen eveÍt
in het kort duidelijk waar het om gaat.

De aanvoerders knikken maar denken er
waarschijnlijk niet over na, want is maar
een ding ,wat hun interesseert, nl. het
spelletje.
De scheids gaat over tot de toss,

muntstuk doet weer uitspraak over
aan welke kant wil beginnen.
De horloges geven drie uur aan en

scheids geeft dmv. een fluitsignaal
teken dat begonnen kan worden.
De match begint fel en de scheids denkt
vermoedelijk dat h{ de touwtjes strak

moet houden want na enkele minuten al,
fluit hij op een bijna irritante en doo-
rdringende wijze het spel stil en geeft

een vrije trap aan de thuisclub, tot groot
genoegen van het thuispubliek, waar men

elkaar aankijkt en het met elkaar eens is

dat het een hier een goede rechter bezig

is die het van meet af aan goed strak zal

houden.

Even later klinkt het snerpende fluitje
weer. Nu is de tegenpartd de gelukkige

en het thuispubliek kqkt elkaar weer aan

en mompelt, was dat nu echt wel een

overtreding.
Het spel golft op en neer en om de beurt
geeft de scheids vrije ballen, dan aan de

een dan aan de ander.

Plotseling gebeurt het, een doorgebroken
speler van de thuisclub wordt onderuitge-

haald de scheids fluit en geeft een vrije
trap. Het pubtiek joelt "scheids dat is
rood" maar de rechter is mild en geeft

zelfs geen geel. Het publiek kan het niet

het
wie

de

het
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is razend op de "goede"

arbiter die het spellede strak zal houden.

Enkele tellen later weer een aanval van

de thuisclub, de bal komt hoog over de

verdediging, de spits start en de grens

steekt zijn vlag omhoog en de scheids die

voor de match met de grenzen heeft
gesproken, fluit voor buitenspel.
Nu is de beer los, moeilijke woorden
worden vanaf de kant richting de groene

mat gezonden, scheids ben je blind, moet
je nog een bril erbij en wat niet meer zij.
De man in het zwaÍt blijft onbewogen en

het spel gaat verder,
'lV'aneer de tegenstander gevaarlijk langs

de lijn een aanval opzet, wordt de rech-
terspits door middel van een half misluk-
te sliding buiten de lijnen gegleden.

De grens vlagt dat de bal uit is, de sch-

eids fluit kort en hard, vliegt naar de

achterspeler van de thuisclub en geeft
hem luid en duidelijk te kennen dat hij
van dit soort spel niet kapot is en waar-
schuwt hem iets dergelijks niet te her-

halen en geeft een vrije trap aan de

tegenstander. Dat is bingo, het thuispu-
bliek is zinderend en bedenkt ter plekke
de beroerdste ivoorden om hun ongenoe-
gen richting scheids bekend te maken.
Zeg schapekop is dat nou fluiten, als je
niks anders kan rot dan op of wrijf .ie
ogen eens uit slaper.
De rechter blijf onbewogen en gaat door
om het spelletje, want dat is voetbal
eigenlijk toch alleen maar, tot een goed
eind te loodsen.
Een poosje gaat het goed, tot er achter
de rug van de scheids een kleine vecht-
partij plaatsvindt. De grens maakt hem er
op attent en na een klein onderonsje met
de vlagger besluit de scheids de speler
van de thuisclub van het veld te sturen.
De andere speler krUgt slechts geel.' '

Nu zijn de rapen geheel gaar, het publiek
is dol en weer worden de meest onfat-
soenlijke woorden naar zijn hoofd geslin-
gerd.
Gelukkig is het direct daarna rust.
In de rust wordt aan de kant van het veld
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gesproken dat het schande dat zo'n man

een wedstrijd fluiten mag enz. enz.

Toch keert de rust langs de lijn weer te-

rug.
De tweede helft brengt niet veel anders,

de scheids gaat geregeld in de fout,
volgens het publiek.
Als hij op een zeker moment de gasten,

na een grove
overtreding van de laatste man van de

thuisclub, een penaltie geeft waardoor

het 0-1 wordt is hij helemaal een oliebol,
een kl.zak, een koekebakker, een hans-

worst een hondel. en noem maar 0p,

Fraai is het allemaal niet, maar ja dan

moet hij maar beter fluiten of geen schei-

dsrechter worden.
Doordat de scheids nog w-at vrije ballen

meegeeft met de ontvangende club wordt

de stemming langs de lijn ook weer iets

milder maar hij blijft een hark, een weet

ik veel nog wat.

Uiteindelijk wordt het nog 1-1. Een stand

waar nog mee te leven is vindt het pu-

bliek, maar als er een goede scheids

ge\ /eest was dan had de thuisclub gewon-

nen. Dus de arbiter blijft een. '.. '

gelukkig zijn er nog een hoop oliebollen,

zakkewas§ers, hansworsten enz.enz. die

elk weekend weer voor datzelfde publiek

zich in het scheidsrechterpa§e steken om

als rechter op te treden, want anders kon

"het spelletje" niet meer worden ge-

speeld, en moesten de kijkers die het

uiteraard allemaal veel beter kunnen,

zich ergens anders af reageren en dat zou

nog wel eens vreemd kunnen uitpakken.

Dus laat het een spelletje blijven, de

spelers spelen het, de scheidsen leiden

het en het publiek kankert gewoon door

elke zondagmiddag weer.

Gezellig toch.

jan.e.
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KOOSIESCORNER

De C's kunnen na twee wedstrljden

tevreden zijn met het wonderbaarlijke

doelsaldo van 47 voor en 0 tegen'

Anjum C1 en Dokkum C2 werden met

23-0 en 24-0 verslagen'

Niet eerder heeft het eerste zo'n

dramatische start beleefd als dit seizoen'

De vier eerste wedstrijden gingen alle

verloren. Het slechtste begin tot nu toe

was in 1976. Toen werd driemaal op rij

verloren, alvorens tegen WZS het eerste

punt werd gePakt.
-De 

beste seizoenstart was in 1988, toen

Geel Wit vijf keer achterelkaar won,

waarna Rood Geel de Amelanders de

eerst nedeÍlaag bezorgde' In 1975 kwam

liet eerste verlies pas in de negende

wedstrijd, maar op dat moment had Geel

Wit wel al drie keer gelijk gespeeld'

De thuisnederlaag tegen Rood Geel

betekende het tweede verlies op eigen

terrein tegen de Leeuwarders' De balans

is nu in evenwicht: 2 gewonnen, 2

gelijk, 2 verloren. Het doelsaldo is in

het voordeel van Geel Wit: 6-4'

Geel Wit was dit seizoen voor de

veertiende keer oP bezoek bij St'

Annaparochie' Het leed er de vijfde

nedeilaag. Geel Wit verloor Íner'2-l
ondanks een groot overwicht' De

verslaggever Yan De Bildtse Post had de

hoekschoppenverhouding geturfd: St'

Anna 2-Geel Wit 1tr'

Toch verliep het er de geel-witters een

seizoen eerder:dramatischer, toen met

7-2 werd verloren. Dat was de grootste

nederlaag die er ooit werd geleden' De

grootste overwinning in d9 Bildíhoek

itu*t uit het seizoen 1976-'77 , toen met
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6-0 werd gewonnen. In totaal zegevierde

Geel Wit er zeven maal en speelde het er

twee keer geltlk.

LSC was nog maar twee maal de

tegenstander van Geel ÏVit. Twee jaar

geleden degradeerden de Snekers, maar

hielden de Amelanders aan de

lreuwarderweg op 2-2. Ditjaar deden ze

het stukken beter en wonnen met 5-3, na

zelfs met 5-0 voor te hebben gestaan'

Stiens is op Ameland een Angstgegner. Die

kwalificatie heeft het niet alleen te danken

aan de legendarische wedstrijd die hen in
1976 het kampioenschap opleverde. In totaal

kwamen de oranjehemden acht keer op

Ameland, Alleen in73-74 (eerste klas FVB)
won Ceel Wit met 3-2.Ln94-95 won de

thuisclub met 2-0. Twee keer werd het gelijk
en vier keer wonnen de bezoekers.

Tussendoor kwam het hier ook een keer

voor de beker,.. en won.

Vier keer was Geel Wit eerder op bezoek bij
De Wàlden. De geelhemden wonnen er in
1988-'89, verloren de beide volgende

confrontaties en speelde er de beide laatste

keren gehjk. Het is overigens wel zes

seizoenen geleden dat de clubs voor het

Iaatst tegen elkaar sPeelden.

Na vele jaren is de rubriek Koosiesc*rner
weer nieuw leven ingeblazen. Hierin worden

allerlei wetenswaardigheden vermeld, zoals

bijzondere doelpunten, snelle doelpunten,

topscore(r)s, exceptionele voorvallen bimen
en buiten het veld, noem maar op. Omdat ik
onmogelijk bij wedstrijden van alle twaalf
teams aanvtezig kan zijn ben ik zeer

afhankelijk van informatie van leiders,

spelers en dergelijke. Ik houd me er gaarne

voor aanbevolen.

Koos Molenaar.

BESTWRLIJK

KERMIS

De kermis in Nes ligt al weer enkele
weken achter ons. De feestcommissie
ziet terug op een geslaagde kermis en
bedankt iedereen die zijnlhaar taak als
vrijwilliger vervuld heeft. Wij vinden het
wel jammer dat één van de hoofdprijzen
(een pluche hond van ongeveer 1 meter
hoog) van het rad van avontuur op de
zaterdagochtend als vermist beschouwd
moest worden. Voor zover wlj konden
nagaan was de hond niet zelf in staat om
te lopen. dus nemen wij aan dat hij hulp
heeft gekregen. Vfij gaan er van uit dat
dit een incident was.
Uiteraard zullen wij volgend jaar weer
een beroep op jullie medewerking doen.

YERMIST

Sedert 28 september wordt een
CD Nederlandstalige top honderd
uit de kantine vermist.
Indien deze door iemand wordt gebruikt
voor overname van nufilmers, wordt
hijlzlj verzocht de CD weer achter de
bar in de kantine te brengen.

YERBOUW KANTINE

De verbouw van de kantine loopt gesta-
dig door.
De bar is inmiddels gereed en het meubi-
lair is inmiddels uitgezocht en besteld.
De bestuurskamer heeft een facelift
ondergaan, zodat de bezoekende BOBO's
rustig uitgenodigd kunnen worden.

Over een aantal weken zal worden ge-
start mei de verbouw van de keuken.
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i..t,.t. Minstens vijf keer onterecht buitenspel'
{ ' , - --r^ r-^^# r'^Ar Ë.rrEG GÉEL WtÏ DAMEq

twee onthouden penalty's, een gele kaart voor osl'78 DAMES llEEsr
M. BalEls (commentaar op de leiding) een rodef<aart 

A Bosma A. Brounrer

Op een wisselvallige zaterdagmiddag was het 
^ Ha*eri1k wetkom sllemaal op sportpar("A'làn"' waar vandaag de dameo

ontzettend rustig i" 
'uie 

'neiHoekje' vanw€ge ËööiiàÏffi#i;;;ËÍ;fi dL oames van GËarwit'

à. du*"t oetbiwedstriid OSI - Geel Wit'

§iiï.?ffif'#[:ïïffi:T;]oun*..#xs:ffi*';:rs*:iri:#;q§i{trffiï}Ëïfl ïiÏ'
ook een programma. war"n n"riiliril art lrigàn), Maar een Íeii is dat Leëuward'n

vanwege de reputatie van osl kwamen de Èritàngu*#"rËË!]ïiïïJipiiÀien utosen osl letterluk om ds oren'

ii'Íf",§:iïïXf'ffiifffiïË:: Eff#il%ï:iï"*ii.:ËÏ,ï,g#"',:i"ïï:llïHffi:ï?' -"

bal 5 a 6 seconden in de hanaen vast. De o"r" iportiiiËi-"Àx i'iÀ"t oi;el van vandaàs terusvindenltl

scheidsrechter floot ; vrije trap op ongeveer I L-,----, .,^^ Àmarend óekoínen. Laten we er

vier meter van de d;.ffi"' Ef dames op de i f"'m;ruffL#';il i;§f":i#ilffi"l:ï:"*[Ti! "k;;'u
doellijn konden de bal niet tegenhouden' i *- *" -

iÏ r,l5flïiïiià"ff:tj"'ï1""àtil1o wiw€nssn u veer voetbar prezier toe'!!

;;; ffi; winnen, vanwege de scheids De toams bestaan uit de voisende sp€elsteÍ§:

uooi o* aanvoerder Anja, die vroeg \r/aarom À. eto"' c, Brouvrer

t li nu-*t.t floot (niemand snapte het, zelfsdt 
5 Flo§, ?:§,fml

tegenstander niet...). Daarna kreeg Ania nog i. iàlit'e §. ae rons

àËf,r*o'Vuile h..ri achter haar aan' Hoezo t Ë"**ïy* À' xievit 
-

Ë"-p*** door'het Hoekje' (zie programma)' ö' il;;' I Kiovit
l l$oiker

Alleen een penaltv tegen in delaatste minuut il§IË: f:mlm

;::'*,ïï-:t,ï";Ii,Ï3?Ííi.o.nriir,* iffiïí*, É ràr'"x
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DE EERSTE KLAP.....

De augustus maand vsas warm en er leek
maar geen eind te komen aan deze onvol-
prezen zomer van 1997 . Drie keer buigen
en het zweet liep je met straaltjes uit de
oren. Als voetballer op gevorderde leef-
tr.yd krab je je dan wel even op het hoofd
wanneer dan opeens het oefenprograÍïrma
van de voetbalvereniging op je deurmat
valt. Getraind hoefde er nog niet te wor-
den, ( Dat moest er ook nog bij komen! )
maar wel twee keer in de week even een
wedstrijd. Tegen het tweede, tegen de
A's, tegen het eerste van Amelandia en
ga zo maar door. Alleen ons eigen eerste
durfde niet. De mussen vielen van de

daken en wij lagen voor pampus op het
veld. Want oefenwedstrijd of niet, de

heren van het derde hebben een hekel aan
verliezen. En dus werd er ook niet verlo-
ren.

Gesterkt door deze vreugdevolle resulta-
ten werd de competitie voor ons gestart
met een thuiswedstrijd tegen Stiens 2.
Een jonge, talentvolle ploeg die door ons
meteen zonder punten naar huis terugge-
stuurd werden. Vfant jong en talentvol
wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je
kunt winnen van een ploeg die niet tegen
zijn verlies kan. Daar komen andere
dingen voor kijken, zoals " Tussen de
oren... " gn zo.
De tweede pot was uit naar CAB 2. Het
spelers aanbod was alweer zeer beperkt.
Onze grote man, Dirk v/d Wereld, ver-
scheen niet op de veerboot. Op zich is dit
niet verontrustend. als hij er maar wel
afgaat. Dat deed hrj dus ook niet en ach-

teraf bleek'hij echt ziek te zijn, Nu had-
den we nog tien voetballers en Nico.
Nico wiide ook wel voetballen maar wij
hadden liever dat hij ging vlaggen. Toen
werd hij dol en wilde opeens nooit rneer
vlaggen en toen hebben wij wat schoenen
en broekjes bij elkaar gezocht en kon hij
toch mee voetballen.
Hoewel het lang geleden was dat wij een
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puntje bij CAB weg konden slepen, viel

het dit keer mee. Alleen was Jan-Douwe

naar de Hollumerkermis geweest en

begreep hij niet wat wij nu bedoelden

met " Schiet nu eens op het doel ! HET

DOEL..! " En dus stonden wd met de

rust met 1-0 achter, ipv. met 0-5 voor.

Na de thee ging Jan Kiewiet op buiten-

spel spelen maar daar Nico niet wilde

vlaggen werd het 2-0, Nu bleek pas echt

dat wij niet tegen ons verlies konden'

Gerard Metz mepte één voor zijn .. " en

kreeg de rode kaart. Vervolgens vertelde

de scheids mij, onder vier ogen, dat hd

nog veel meer kleuren kaarten had. Iets

*ui it overigens niet begreep, want het is

geel of het is rood en hii zag er nu niet

bepaald uit als een Rainbow Warrior'

Gelukkig hield de Heer Van Tiggelen

zoals gewoorlijk het hoofd koel en kopte

in alle consternatie 2x raak, zodat wij

alsnog met geheven hoofd het veld kon-

den verlaten, een verdiende 2-2.

Het eerste weekend van de herfstvakarrtie

waren wij vrd, maar het tweede weekend

moesten we tegen Rood Geel 3 uit' Een

leuke ploeg die ons grappig genoeg st-

eeds aanspraken als Amelandia' Nu

houden wij wel van een grapje dus speel-

den wij ze vanaf de eerste minuut van de

mat. Vooral Francisco had er zin in, de

ruststand was 0-3, hij was niet te vangen'

Toen de Luuwarders er flauw van waren

begonnen ze te schoppen op alles wat

bewoog. De scheids bleek blind, vandaar

nafuurlijk die zonnebril, en we moesten

weer vol aan de bak. Op 2-5 redden wij

het vege lijf.

De laatste zondag van de vakantie thuis

tegen DTD 2. Een Prachtige dag om te

voetballen, niet te warÍn en niet te koud

en het veld vochtig van de dauw. We

waren dan ook weer oppermachtig, alles

onder controle. Alleen wilde het scoren

maar niet lukken. De ene na de andere

kans ging verloren. Na de thee was Fra-

ncisco er flauw van en schoot er vlug één

in. Dat bleek voldoende want Robert

hield attent zijn doel schoon en redde zo
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voor ons twee punten. Normaal is dat

Chris Rijpstra bij ons in het doel staat

maar die is geblesseerd en dus krijgen we

stand-ins.
Het is dit jaar sowieso eefl toer voor ,

Geel-Wit om 4 senioren teams in de u,ei

te houden. Het vierde heeft zich al een

keer moeten afmelden, het hek staat dus

al open. Neem nu de laatste wedstrijd
tegen Joure uit. Nico had een opgezwol-
len vinger van het telefoonnummers
toetsen. ïVilly van Pietje mocht van
Pietje niet op doel, dat werd dus Jaap

Wouters. Foppe Kiewiet kon niet. maar
stuurde zoon Anton, voor ons des te

beter. Frans Kienstra werd van stal ge-

haald en Walter v/d Kooi van de kooi.
Gerard moest op tijd Àmsterdam verlaten

en Luc kwam als Jos Verstappen uit
Zeeland. Het is elke zondag weer een

wonder dat er weer elf man biruren de

lijnen verschijnen. Toch stond ook dit
elftal weer als een huis en een degelijke
0-2 overwiming werd mee teruggenomen
naar Ameland.
Onze 13 punten uit 5 wedstrijden zijn
terecht een daalder waard. Maar het is
niet onlogisch dat de inspanningen om

elke keer weer een elftal op de been te

brengen ons een keer gaan opbreken,

Henk Roemers.
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NAMEN (l)

Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat

Groot Brittannië de bakermat is van het

hedendaagse voetbalspel.

In Engeland verblijvende textielstudenten

hebben de sPort daar voor het eerst

gezien. Ze namen een bal mee naar

Nederland efi zo ontstond onze

volkssport nummer een'

Vanwóge de onbekendheid werden veel

ternen rechtstreeks uit het Engels

overgenomen. Hedentendage, dus ruim

een eeuw later, Praten we nog net z0

gemakkelijk over een corner als over een

hoekschop, over een goal als over een

doel(punt), over off-side als over

buitenspel, over free-kick als over vrge

schop, over keePer als over doelman,

over back als over verdediger en een

Nederlandse equivalent voor hands is er

niet eens. Een voetbalclub moest ook een

naam hebben, en ook daarbij gingen we

te rade bij onze westerburen' Zii deden

dat heel simpel. Je neemt de plaatsnaam

en voegt daar Football Club aan toe'

Aanvankelijk was ook daarvoor geen

Nederlands woord. Krantenberichten uit

die tijd reppen dan ook over 'de

oprichting eener Football Club''
fiet is dan ook niet verwonderlijk dat de

eerste club van Nederland HFC ging

heten: H.F.C., ofwel de Haarlemsche

Football Club. Er zouden zo nog vele

volgen. Ik noem er een Paar: A'F'C'
(Amsterdam), D.F.C. (Dordrecht),

G.F.C. (Goor), K.F.C. (Kooger Football

Club), het dit jaar ter ziele gegane

R. F. C. (Rotterdam),V. F. C. (Vlaardingen)

enZ.F.C. (Zaandam).

Het duurde niet lang of het woord

voetbalvereniging was geboren' Met de

letters VV achter de naarn was was het

mogehjk om aan een nieuwe reeks

namen te begiruren. H.V.V. (Haagse

Voetbal Vereniging) beet het spits af'

Rixt van Doniastraat 1í
NTS AMELANO

051 9-542389
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Daarna kregen we bijvoorbeeld B.V.Y. (Den

Bosch), M.V.V. (Maastricht), S.V.V.
(Schiedam); T.V.V. (Terschelling), W.Y.V'
(Winschoten) en V"V.V. {Venlo).
Het kan ook dubbelop. Laatstgenoemdp
vereniging heeft zelfs een trydje voluit FC

Venlo-V.V.V. geheten, öfwel Football Club
Venlo-Yenlose VoetbalVereniging.
Dan vraag je je wel eens af of de Lretekenis

van de afkorting wel bekend is.

Aan de Amelander volleybalcompetitie heeft

eens een team meegedaan rnet als

voorvoegsel FC. 'Welke sport zou die pioeg

hebben bedreven?

Ik heb het dus ai gezegd, er kwam een tijd
dat VV en FC ook vóór de plaatsnaam, wat

meestel ook de clubnaam was, kon worden

gezet. Een van de eerste clubs die dat deed

was F.C.A. (Football Club dchilles), een

van de voorlopers van het huidige C'A'8.
(Combinatie Achilles-Bolsward) " Vandaag de

dag wordt er bijna geen club meer opgericht

die niet FC voor de naam Plaatst. De

voorbeelden in het betaalde voetbal vinden

bij de amateurs grif navolging. FC

Groningen, FC Twente, FC Utrecht, FC

Volendam waren qua naamgeving de

voorbeelden voor clubs als FC Birdaard, FC

Grootegast. Het voorvoegsel kon ook handig

in de verenigingsnaam worden opgenomen

om veÍwarring met gelijknamige
verenigingen te voorkomen. Zoals in
V.V.G.Z. (Voetbal Vereniging Geluksvogels

Zwijndrecht), V.V.H. {Yoetbal Yereniging

Hercules uit Haarlem), V.V.O.G.
(Harderwijk) staat voor Voetbal Yereniging

Ons Genoegen. Andere clubs die met VV
beginnen zijn: V.V.A. (Amsterdam),

V.V.D.L. (De Lutte), V.V.O.R.
(OosrRofterdam), V.V.T" (Twijzelerheide)

De lettercombinaties raakten overigens niet

uitgeput, want weldra kwam men met een

nieuwe vondst.,De combinatie van

voetbalvereniging en football club

resulteerde in voetbalclub, Voorbeelden

daarvan zijn, heel dicht bij huis, V'C.R.
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(Rinsumageest) en V.C.V., dat later

samenging met andere verenigingen uit
het dorp en S.C.Y. ging heten,

Sportclub Veenwouden.
Aan sportclubs hebben we overigens ook

geen gebrek. Hoewel de naam doet

suggereren dat het hiet een omniclub
betreft is de werkelijkheid vaak anders.

Kijk maar naar SC Cambuur, SC

Veendam en SC Heracles.
Als sportclub kan, geldt hetzeifde voor

sportvereniging, Enkele vorbeelden uit
Zuidoost-Drente zijn S.V.B.C. (Barger

Compascuum) en S.V.B.O.
(Barger-Oosterveld), Een oude bekende

van Geel Wit is S.V.M.H. uit
Niebert.Deze letters staan vooÍ Sport

Vereniging Molen Horn. Horn betekent

hoek, wij kennen het woord als HÖn, de

oostpunt van Ameland.
Àls een club zich aanmeldde bij de

KNVB kon de naam warden geweigerd

omdat er al een club met die titel
geregistreerd stond. Met een

handigheidje kon je toch de

oorspronkelijk naam behouden, zoals

Volharding uit Nijverdal, dat nu door het

leven gaat als S.V.V.N. (Sport

Vereniging Volharding Nijverdal).
Voetbal en atletiek gingen een eeuw

geleden nog hand in hand. De huidige
KNVB heeft zelfs een tijdje Nederlandse

Voetbal & Athletiek Bond geheten. In
Zwolle bestaat nog steeds een club die

Z.A.C. (Zwolsche Athletische Club)
heet, en ook Frisia gaat er prat op zich
voluit de Leeuwarder Athletische Club te
mogen noemen.
Nog onbesproken zijn de Racing Clubs,

die met name in het westen ontstonden'

De bekendste is die van oud-international
Johan Neeskens: R,C.H. (Heemstede).

Ook onze vorige burgemeester heeft er

een in zijn gemeente: Racing Club
Leiderdorp.
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YOETBAL

Zondagmiddag 28 september reven voor
drieen, het'stadion van Geel Wit ligt te
stralen in de septemberzon.
Er is nog niet veel publiek, op het bankje
direct links zitten Bote en Anneke.
Als ik voorbij loop. direct cornmentaar.
loop even door anders kunnen we niks
zien en dat terwijl de wedstrijd nog niet
is begonnen.
Hel zal wel wat worden denk ik en voeg
me bij een andere Jan, die gekleed met
pet ook al staat te wachten.
Geel Wit - Stiens , hoe zal het worden is
oue vraag aan elkaar. Afwachten maar
we zullen wel zien. Als het even kan
moet er nu toch wel eens gewonnen
worden.
Het stadion loopt rusrig halfvol.
Sip ook met pet (opadracht ?) komt bij
ons staan. En ook sponsor Henk, direc-
teur van bakkerij de J uit Nes sluit aan.
Iedereen heeft eigenlijk goede hoop en is
het met elkaar eens dat het vandaag
gebeuren moet.
Voordat het fluitsignaal klinkt komen de
vaste gasten aan ons voorbij en de stem-
ming van iedereen is redelijk goed te
noemen. Ligt het misschien aan het weer
?

Twee minuten voor 3 fluit de scheids-
rechter, een jonge energieke man, voor
de eerste maal en direct gaan onze geel-
hemden te aanval.
Het belooft wat te worden zeggen u/e
tegen elkaar.
Na drie minuten maakt de scheidsrechter
al een kapitale fout. Een doorgebroken
geel witter wordt op onreglementaire
wijze net buiten de 16 ten val gebracht.
Dit had 1-0 kunnen zijn.
Volgens de regels moet er een rode kaart
worden getrokken voor dergelijke on-
cleugende ingrepen. Maar wat gebeurt er
? Niks. Vnje bal maar dat wordt niks
dus weg kans.
Het publiek laat de scheids luidruchtig
weten dat hij fout zit. Maar helaas.
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Op die manier kriig je natuurlijk gedon-

der op de velden, is de reactie langs de

lun.
I{et spel gaat vereler en er koint steeds

meer publiek op het veld.
Dat er nog zoveel mensen op het eiiand

zi.jn rijdens de herfstvakantie.
De twee petdragers hebben een zware

rliscussie na tveer een arbitrale dwaling
en ook de sponsor vindt de leiding niet

echt ie van het.
lvlaar het gaat door, Geel Wit speelt het

spelletje niet echt geweldig. Stiens ook

niet rnaar is dreigender.

Eigenhjk is iedereen bhj dat het rust is.

want dan wordt een en ander natuurlijk
nog wei even doorgenomen.
Vrienden en farnilileden kolnen snel even

gedag zeggen en de wedstrijd begint

weef
Weer niet geweldig, maar het is mooi

weeÍ eil zodoende blrjft dc stemming nog

aardig goed. f)e stiensers zijn een ietvr'at

traag en vooral
crg kleinzerig en dat r.vordt hun uiteraard

,Jool de F side, waar iruniddels 25 jaar

samen ofivel F en A ook ziin gearri-

veerd, niet altijd in dank afgenomen.

N{aar ja Stiens staat voor en dan doe je

(n)iets nietwaar"
Het wordt 2-0 en Bote en Anneke gaan

zwaat aangeslagen richting uitgang.

'vYi-j geven de moecl echter nog niet op en

blijven.
Ons wachten wordt heloond 8 minuten

voor tiid wordt het 2-1.

Het kan nog zuchten wij en het eigenlijk

moet het ook wel. anders konlt hct niet

goed.
De s{rheids geeÍt aan dat er nog een

rniriuut te spelen is.

En voor ie het weet is die voorbij.

Wij beroerd en stiens blij.

jan e.

Aok geschikt vwr reunies en partijen.
Hetgehele jaargxpÉ.
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