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BESTT'I-T-LUK

Notulen van de algemene lrdenvergade-
ring Geel \\'it d.d. 1 september 1997 in
de kantine aan de \oord$ ai. aanvang

20.30 uur.

Aan*'ezig zrjn 19 iecea 'rn;lusief be-

stuur).

Opening.
De voorzitter opent de, vergadering met

de woorden dat de werkzaamheden aan

de kantine nog in volle gang zijn' Met

name door de talrijke vrijwilligers onder

aanvoering van Jan Kienstra en Jan van

Os wordt een knap sturkje werk verricht
waar we trots op kunnen ziin" Er zullen

weinig verenigingen zijn die een dergelij-

ke vorm van zelfwerkzaarnheici ten toon

spreiden. T.z.t.. zal hier nog de nodi-ee

aandacht aan geschonken worden,

In het bijzonder wordt lid van verdienste

Bart Molenaar van harte welkom gehe-

ten.

Mededelingen.
Bericht van verhindering is ontvangen

van Eis Brouwer, Patrick Kiewied, Ids

Heerema, Tonio Brouwer (komt later) en

Bern-v Beijaard.
13 september brengt het dagelijks bestuur

van de KNVB District Noord een bezoek

aan Geel Wit.
Geel Wit client op basis van de eindafre-

kening van de afdeling Friesland f 4,As

per lid te betalen. Dit is een gevolg van

de "oude" afdeling Friesland waar een

financieel tekort was bij het opgaan van

de drie noordelijke afdelingen (Friesiand,

Groningen en Drenthe) in één district

Noord. Elke vereniging in Friesland

dient voor elk lid het bedrag van / 4,05

te betalen, zo heeft de algemene lectren-

vergadering van de KI{VB Distriet

Noord besloten.
Gisteren (31 augustus) heeft mevroll\r/

Kolk-Steenw{k t,U de secretaris een bríef

overhandigd m.b.t. de contributieverho-
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ging. De voorzifter leest de brief voor.

De coatributieverhoging zou voor junio-

ren die overgaan naar de senioren te

drastisch zt1n. Zlj verzoekt de brief in de

bestuursvergadering (bedoeld is de alge-

mene ledenvergadering) van 1 september

a.s. te behandelen" De brief is onderte-

kend door 5 spelers.
Het bestuur stelt voor mevrouw Kotrk-

Steenwijk te berichten de contributiever-
hoging, zoals die in de.'algemene leden-

vergadering unaniem accoord bevonden

is, niet te wijzigen, maar de betreffende

spelers wel een gespreide betalingsmoge-

lijkheid in 4 termijnen aan te bieden. De

vergadering kan zich unaniem in dit
voorstel vinden en besluit overeenkom-

stig.
Op de agenda v&n deze vergadering

stond bij de bestuursverkiezing dat Pau-

lus Tieman zich herkiesbaar zal stellen.

Bij nader inzien ziet hij hier toch van af
en stelt zljn plaats beschikbaar. Het

bestuur zal op zoek gaan naar een opvol-
ger. Paulus Tieman zal zich vanaf heden

volledig op de jeugd gaan richten. Een

en ander zal verder uitgewerkt worden in

de vorm van een jeugdcommissie-

Notulen van de algemene ledenvergade-
ring van 2 januari L99'ï.
De voorzitÍer deelt mee dat deze gepubli-

ceerd zljn in de Geel \Yit-krant. De

notulen worden ongewijzigd vastgesteld'

Naar aanleiding van de notulen worden

geen vragen gesteld en/of opmerkingen
gemaakt.

Jaarverslag secretaris.
llet jaarverslag is uitgereikt aan de aan-

wezigen. De vsorzitter merkÍ met beffek-

king tot de verbouw van de kantine op

dat er wat extra zaken als systeemplafond

en tegelvloer gerealiseerd zijn. Het is nu

nog te voorbarig of er nog geld over is'

Hij constateert wel dat er een perfect

stukje werk door de talrijke vrijwilligers
afgeleverd is. Zo het er nu naaÍ uitziet

blijven we binnen de begroting'
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Er u'crden geen \ rasen gestelcilopurer-

khgen gemaah Het jaan'erslag rvordt

onder dani<zegging aan de secretaris

ven'olgens onge* 1zigd vastgesteld.

Jaarverslag penningmeester.
Jan Brouq'er vraagt rrf de verbou\ry van

de kantine in c:i orerztcht meegenomen

is,

De r,rrorzitter deelt mee dat dit niet in de

begrotine is meegenomen maar wel in de

financiële overzichten.
Verder deelt cie vocrzitter mee dat de

Waddenregeling cok- rn de nieuwe opzet

van District Noord onverminderd ge-

handhaafd blijft
Opvallende lastenposten :

- de administratiekosten zi-in geste-

gen, omdat we deze zelf uitvoeren
i.p.v. via de KNVB;

- de post aanPassing elektra trai-'

ningsveld is behoorlijk over de

begroting geschoten. OPgemerkt
dient te worden dat deze Post in
óén keer is afgeschreven;

- bij de post KNVB zijn de boetes

aan de sPelers van de elftallen
doorberekend. Waarbij geldt dat

de eerste 5 boetes Per elftal voor

de club zijn.
Opvallende crpbrengsten:
- de opbrengst van het clubblad is

X I 2.0A0,-- hoger als begroot'
Dit komt door het stencilwerk van

Jan van Os voor derden;

- er zijn weer enkele reclametrorden

bijgekomen;
- de subsidie van de gemeente is

met t / 1.500,-- verminderd;
- de kantine heeft zo'n + f 2"440,-

- meer oPgebracht als begroot'

De voorzitter merkt op dat de balans een

voordelig resultaat van ruim + Í 72.4-

00.-- laat zien. f)e leden hebben geen

vragen en opmerkingen over het jaaruer-

slag. Onder dankzegging aan Wessel

Brouwer en de penningmeester woÍdt het

jaarverslag accoord bevonden'
Hoge Eggeweg S, Nes
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Yerslag kascommissie en (her)benoe-
ming kascommissie.
René de Jong merkt naÍnens de kascom-
missie op dat er een verschil van 2 cent
geconstateerd is. De voorzitter bedankt

René de Jong voor zijn werkzaamheden
in de kascommissie. Hij wordt vervangen

door Michel Kiewied. De overige leden
(Marcel van der Geest en Els Brouwer)
blijven in de kascommissie zitten.

Bestuursverkiezing.
Frans ter Schure en Jan van Os treden af
en stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen

tegenkandidaten gesteld. Zodoende wor-
den zij zonder hoofdelijke stemming

herkozen. Het besfuur gaat verder op

zoek naar een opvolger voor Paulus

Tieman die afgetreden is.

Voorbereiding seizoen 97/98.
Jan van Os deelt rnee dat iedereen het

bewaarnummer ontvangen heeft- Hierin
§taan enkele foutjes. Eventueel andere

fouten, adreswijzigingen etc. doorgeven

aan Jan van Os of Luc van Tiggelen.
Het seizoen 97198 zal worden ingegaan

met 7 jeugdteams, 1 damesteam en 4
seniorenteams.
Koos MoleÍIaar vraagt of het mogelijk is

wedstrijden vooruit te spelen in verband

met de Ametrander herfstvakantie. Op

deze manier is het mogetijk dat de elftal-
len hun najaarscompetitie geheel kunnen

afwerken.
Jan van Os deelt dat hij probeert om het

laatste weekend van de Amelander herfs-

tvakantie toch wedstrijden te spelen. In
verband met het bekerprogramma is het

niet mogelijk wedstrijden vooruit te

spelen.

Dorpsfeest Nes.
Johan Kiewiet deelt namens de feestcom-

missie mee dat alle vrijwilligers bericht

ontvangen hebben over wat van hun

verwacht wordt tijdens de kermis. Htj
vertrouwt erop dat iedereen zijn taak

naar behoreu zal uitvoeren. In verband
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met de * elsLri'd \e.rerland-Be1gië, die

op de zaterdasar cnd van de kermis

gespeeld g,-rrdt. i,s e: een biinde voetbal-

pool door G\\' georgaruseerd. Ook voor

de allerkleinsten zijn er nu enkele spelle-

tjes.
Henk Roemers rnerkt oP dat het goed

zau zíjn dat de vn1*iliigers die bij de

spelletjes staan één l1in trekken bij het

l..,eggeven van prij zen.

Johan Kiewiet deelt mee dat deze opÍneÍ-

king met de feestcrlmmissie doorgespro-

ken zal worden en aan de vrijwilligers
rneegedeeld zai rvorden.

Rondvraag.
Koos Molenaar merkt oP dat hlj nog

nooit zo ruirn gezeten heeft bij een alge-

rnene ledenvergadering en spÍeekt zíin
waardering uit voor de vrrjwilligers die

de kantine verbouwd hebben.

René de Jong vraagt of er contact met de

gemeente geweest is over de velden'

Jan van Os deelt mee dat overleg ge-

voerd is met Hans Kuperus (gemeente)'

Met de werkzaamheden aan de veiden is

eigenlijk te laat begonnen' Met de ge-

meente is afgesproken dat volgend jaar

clirect na het §eizoen nieuwe zoden in de

slechte delen van het veld gelegd ;rullen

worden.
René de Jong vraagt of voor / 100,-- die

een sponsor voor de weclstrijdbal betaald

ook daadwerkeldk ballen gekocht wor-

den.
Frans ter Schure antwoordt dat dit een

soort fictieve sponsoring is. Voor dit

bedrag worden wel altijd ballen gekocht,

of wedstrijdballen of trainingsballen"

Jaap Molenaar vraagt of er al een nieuwe

grensrechter voor GW 2 gevonden is'

De voorzitter antwoordt dat deze nog

niet gevonden is. We blijven zoeken'

Meinte Bonttruis merkt op dat de shirts

van E2 niet goed passen bij de spelers

qua grootte.
Éturt ter Schure deelt mee dat hij samen

rnet Paulus Tieman alle shirts per elftal

doorlopen heeft. Mochten er toch proble-

N**"\
"*§È

Nmffiffireffiwffiwffi*;'
N" -.

S&'

ffim§m§ ffi*s **
§tramdweE 3§ - SISS §L Nes Armelend

Yel, {05X§} 5421 §3 - Fax. {S5ïS} 542§ §3

EN IS EENI

tsANK DTE

U TOE.§[J{CË{T.

"' 
j*-t'.'" '7 /o4*'{'*-

ING

iNG bank Àmeland - 0519 542299

§€ffi&ffiN / §pwffiBweNwffi&

RixÉ vas§ Domias§s'aa$ 27, NES
Ée§: S5l9 §42S29

§ %€ffiÏ

,w&ewffiw

w*
w
N
@
@-§

ffiw
M

#

w
@_w&w

N* ffi05ï9-5431d3

*



À§ss f '+e,'à * n s s:< Ë; il È díg a e"r§es y&sfl' Éc àry;

- *ypethea,s L

:ff:;ff'-,,.,é-fenf*s ffi- sp#í€n ,45$-k-"- *síessen (;t=ffi
- gg.1-ei+enyo0íëicffi,:; .*èt*{W

8s &s&ar? & S$à*€rffir -ià me I a n d
Kcr:3aer FJet irsir Èise<g€í€,?sfr66i í 2, 9l §3 GZ" Ceí 85 f 9^5{
,{aEtísor #s#{rin, F*Sris&si+r:g ?,9161 f6, ÉeÉ. S§§9-55489§

-

r,\. ,n
rÀ \',., /i.Èi,
t(§,,,,,#
\t"'t*-:7'

'/A=t '

G:EJ,
_ ./m1*\',,i=<--=-- l>

;&ffups§;{rcEus$

"4 rpe cd se§r§ #,tr rs& € drí§§
Verdeksptd 3 Nss

EE RV§ADVI§§UR MENIKTÀqN ÀUTS

Als hle9 eltr v€rué&wen, h1pc.*a{rm en Ëne*elevirgeoi r3sot

! ',r11§n

i{.l{essel pad I tel ."S4?§g&

BRANKEN HEh§D§t

EauuurnEew€& 6 N{Ë§ ïEL:'542362

U

Strand.uteg 42
91M KA BUtsETd

Te!efoat't

0§n s-5422S1

lb§*§t Ëce**3r*s

&

9^5Srér-(

men zijn dan hoort hij die graag"

Ja6r Kienstra yraagt aandacht Yan alle

leiders om de spelefs erop te wijzen om

de fietsen (ook tijdens trainingen) in de

fietsenrekken te plaatsen. Robert Oud

merkt op dat het niet wenselijk is om

voor het grote hek fietsen te plaatsen

anders kan men er met kinderwagens

e.d. ook niet meer door.
De voorzitter deelt mee dat de eerste

opmerking aan de leiders meegedeeld zal

worden. Frans ter Sehure zal de uitvoe-
ring van de tweede opmerking trachten

uit te voeren op wedstrijddagen van GW

1.

Theun Metz vraagt aandacht voor vol-
doende buitenverlichting rondom de

accommodatie.
De voorzitter deelt mee dat dit aandacht

heeft in het kader van de verbouw van de

kantine. In overleg met Jan Brouwer zai

voldoende buitenverlichting aangebracht

worden.
Hessel Kienstra merkt op dat het nogal

eens voorkomt dat de druk van de wed-

strijdballen te laag is.

Jan van Os deelt mee dat een baldrukme-
ter besteld is.
Johan Kiewiet deelt mee dat de shirts van

de dames kwijt zijn.
Frans ter Schure deelt mee dat hij alles

op de kop heeft gehad. Misschien is het

wenselijk nog eens bij de dames te infor-
meren.

Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder voor

aanwezigheid en sluit om 22.00 uur
vergadering.
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Wessel Brouwer(2)
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Uit elk elftal van Geel V/it {behalve het 1",

die komen vaak apart aanbod), is een speler

geselecteerd door de redactie of de leiders

van het team. De gekozen spelers hebben

de laatste tijd het beste of opvallendste

voetbal gespeeld of zich opvallend

gedragen op ofrond het veld.

Opvallend dit keer het aantal vrouwelijke

uitverkiezingen !!

Peier Brouwer(4) Carla Kooiker(D2)

Waarom deze heren en dames gekozen zijn

weten ze misschien zelf het beste. Anders

moet.!e ze het maar even vragen.

BEST. - REDÀC.

Het is vrijdagavond kwart voor negen.
De selectie van Geel Wit 1 is nog volop
aan het trainen als Henk en ik de nieuwe
nog ietwat rommelige kantine van onze
vereniging binnenstappen. Binnengeko*
men bewonderen we de nieuwe inventa-
ris. Gelige rolgordijnen yoor de ramen,
een enonne, kapitale eikenhouten bar en
nieuwe tafels en stoelen op eefl vloer van
tegels van 30 bij 30 schat ik zo.
Terwijl Henk de kantine nog even ver-
kent loop ik door naar de deur waarop
het woord "bestuurskamer" pnjkt. Bij
het openen van de deur kom ik in een
knap opgeknapt achterkamertje 'waaÍ
enkele figuren bij elkaar zitten temidden
yan een blauwe golf van rook zodat ik
als sportman moet happen om adem te
krijgen. Op tafel staat nog een halve kan
koffie nog na te genieten, de figuren die
ik ontwaar blijken het opperhoofd en zijn
volgelingen van de bekende voetbalclub
Geel Wit te zdn
Ook zijn er nog een aantal en andere
gasten (sponsors ?). Ik kan ze nauwelijks
onderscheiden.

Goedenavond spreek ik het blauwe ver-
trek in.
Vanuit het midden van de kamer klinkt
"welkom".

Ga zitten spreekt de voorzitter. Ik ont-
waar ook de andere leden van het gezel-
schap en ontdek zelfs een vooraanstaande
politicus in hun midden.
Vermoedeldk heeft hier al reeds een
Íopberaad plaats gevonden.
Inmiddels zijn ook mijn mederedactiele-
den binnengekoi,nen en hebben zich rond
de tafel geschaard.
De visite ruimt het veld. de Wedstrijd
G\ff bestuur GW redactie kan beginnen.
Na ongeveer een half uurfje babbelen
over het wel en wee van onze krant, hoe
het gaat en hoe het eigenlijk wel kan of

Frank B

I
Selina Brouwer(E2) Prem Brouwer( C)

J'aao Wouters(A) Àemko v.d. Heide(El)
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hoe het eigenlijk wel moet, dat de auto-
matisering op de loer ligt en daardoor het
allemaal nog een stuk professionler kan
worden, komen we sam€n tot de con-
clusie dat het nog wel redelijk draait en
de voorzitter bedankt de redactie voor
hun komst
Wij bedanken hem voor het onderhoud
en voor het niet aangeboden kopje koffie.
Het vorige gesprek is waarschijnlijk zo

indringend ge\ryeest, dat het toch als
gastvrij bekend staande en zeker niet
krenterige Geel Wit bestuur er niet aan
gedacht heeft om ons krantenjongens een

kopje leut aan te bieden, of is hier inmid-
dels de bezuiniging ook toegeslagen, ik
kan het rnij haast niet voorstellen.
Opgelucht verlaten we de "blauwe be-
stuurskamer".
In de nieuwe kantine ontwaar ik de halve
selectie van G\Y 1 aan de bar. Voor de

broodnodige sociale contacten ?. De
ander helft is waarschijnhjk nog aan het
douchen of reeds naar het sinter-
klaaswerk wat in de maand aovember
nogal intensief uitgevoerd word.
De mannen aan de bar zien er
redelijk ontspannen uit en geven mij de

indruk dat ze vertrouwen hebben in de

wedstrijd van komende zondag tegen
Dokkum.
Frn goede zaak want oud Dokkumer
Henk, bijt ze toe dat er zeker niet verlo-
ren mag worden want dan kan hij het
komende jaar niet met goed fatsoen bij
zijn moeder op bezoek. De boys beloven
hem dat zij hem niet 211eu teleurstellen.

Wij verlaten samen met de voorzitter het

deels nieuw verbouwde gebouw en gaan

elk in ons eigen citroen naar huis.
Thuis aangekomet zet ik mij achter de

computer om u op de hoogte te houden
van datgene wat er buiten het veid,
binnen de vereniging
gebeurt.

Ik hoor en passant op tetrevisie dat Han-y

Decheveir vandaag heeft besloten om
naar Borussia te gaan, om daar het lijden

van de Borussen te verlichten (waarschij-
nlijk zijn pofiemonnaie te versterken) en

het lijden van het arme FC Utrecht
sportief gezien te verzwaren.
Bij Geel Wit gaat het misschien niet
altijd goed maar
in het betaalde voetbal is het zcker niet
altijd rozegeur en maneschijn.
Amelander Jan Bruin scoort het tweede

doelpunt voor Zwolle tegen AZ en be-
zorgt de Alkmaarders daarmee de tweede

verlieswedstnjd.

lYe konnen weer een beetje trots zijn op
het Amelander voetbal, ook al komt de

man niet rechtstreeks uit onze school,
maar tegen ons heeft hij het wel een

beetje geleerd.

Ik ga slapen.

je.

Zoals elk jaar vindt ook dit jaar weer een

kersttoernooi voor senioren en junioren
plaats. Hierover wcrden de leden nog via
hun leiders nader geïnformeerd.
Indien er niet-spelende leden zijn die
toch willen meedoen aan het senioren-
toernooi ap 26 december a.s., dient men
dit zelf door te geven aan Jan van Os en
wel voor L0 december a.s.. Zoals alle
senioren die deelnemen aan het kersttoer-
nooi, dienen ook de niet-spelende leden
die willen meedeien aan het kersttoernooi
gelijktijdig met de aanmelding / 10,--
aan Jan van Os te betalen.

*
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qSAAN DË BALP'
In deze rubriek komt iedere keer een speler

aan het woord, die de afgelopen tijd in het

nieuws is gekomen.

DE ÀFTRAP
Naam:
José Kiewiet
Geb. datum:
04-i2-1985
Ik woon..
op de Strandweg 35 in Nes. Mijn vader is

Peter Kiewiet en mijn moeder is Sandra

Metz.
Hobhy's
Voetbal, paardrijden en volleybal.

DE 1ryEDSTRIJD
Favoriete club (naast GW dl):
Ajax
Beste speler:
Litrnanen.
Iloogtepunt in jouw voetbalbestaan :

Ik ben uitgekozen voor de Friese selectie

Sneek-Leeuwarden. Dit betreft de meisjes.

Voor de selectie ben ik er lx geweest' Ik
werd toen geselecteerd uit 26 meisjes' Nu

zijn er nog 16 over. ïVoensdag 19

november moet ik weer voetballen.

De eerste wedstrijd heb ik ook al gespeeld

in I-emmer tegen de andere regio Friesland'

De uitslag was 2'2.Ik heb niet gescoord,

want ik sta linksback.
(De redacti * zal u op de hoogte houden van

de verdere Prestaties)

PAUZE
Lievelingseten: wortelen.

Ik drink het liefst: cola.

Ik kijk graag naar: GTST.

Ik lees graag: PenY'

VOORZETJBS
Ilamesvoetbal is....

heel leuk. Jongens, meisjes kan ook best'

Een tackle mag..'.
maar soms gebiurt het niet goed en wordt

het gemeen.

Spiee girls ?

Bah I

DMKMAN

Wedstrdden van FC Twente vennrllen

mij met steeds meeÍ sentiment. Dit jaar

speelt de Enschedese club voor het laatst

in het stadion dat meer dan eens is om-

schreven als de saaiste in zijn soort in
Nederland.
Toch heeft de betonnen zandbak op mlj
indruk gemaakt. Als jongeman van een

jaar of zeventien verhuisde ik naar En-

schede. Ik was wel eens bij Cambuur en

GVAV geweest, maar daarmee hield

mijn kennis van de Nederlandse velden

wel op,
Diekman, een elipsvormige ophoging,

met aan de lange zijde een uitbouwsel,

waarin kantoor, kantine en kleedkamers

waren ondergebracht.
Onlangs moest Twente voor de UEFA
Cup tegen Aarhus. Ik heb er aan gedacht

om er heen te gaan. Merkwaardig ge-

noeg is voor dit soort wedstrijden geen

clubcard nodig. Ik zeg merkwaardig,
maar dat is het goedbeschouwd niet, om-

dat de kaart alleen nog maar in Neder-

land wordt gebruikt" Hij is bedoeld om

ongewensÍe sujetten buiten het stadion te

weren. Maar ook deze voetballiefhebber
zullen ze et niet meer zien. Ik ben niet

bereid een clubcard te kopen voor een

incidenteel bezoek.
Ik ben ook niet bij Twente-Aarhus ge'

weest omdat ik die avond moest werkeÍl,

Op de tv heb ik de eerste helft gezien' Ik
had er niet meer bij gekund want het was

uitverkocht, zoals dat dan heet' Dat was

niet zo, want het vak naast de aanhang

van de gasten was leeg. Dat was 19 jaar

geleden wel anders, toen Twente r{oor

het laatst de halve finale bereikte, waarin

het werd uitgeschakeld door Anderlecht'

Veiligheidsmaatregelen waren oog niet

nodi§, het stadion zat toen echt vol' Ik
moest oP mrjn tenen staan om mannen

als Arnold Mtlhren en Frans Thijssen

elkaar de bal te zien toesPelen.

Ik stond in het vak onder het scorebord,
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dat vaak na een helft spelen dienst begon
te weigeren. Àan de overkant is inmid-
dels een merkwaardige boog gekomen.
Daar zijn zitplaatsen gerealiseerd, omwil-
ie van de veiligheid.
Er is meer veranderd. De nieuwste mo-
detrends zijn ook het tenue van Twente

. niet bespaard gebleven. In het embleem
is de toeyoeging '65 verdwenen en tel-
kenjare komen er nieuwe reclameborden
bij. Vroeger kende ik elk bedrijf dat op
deze wijze adverteerde. Dat is sterk
verwaterd sinds ik alweer acht jaar terug
ben op Ameland. Yoor het eerst mis ik
het bord van mij vroegere werkgever,
Dagblad Tubantia. Ik heb het terugge-
vonden bij Heracles, in Almelo nota
bene.
De voetbalvereniging heeft zich de naam
van de regio aangemeten. Niet ten on-
rechte, want FC Twente leeft niet alleen
in Enschede. Spandoeken uit Fleringen,
De Lutte en Den Ham getuigen van de

'sterke verbondenheid van de omgeving
met de club. Dankzij die dundoeken weet
ik nu dat mijn oude club, SC Neede, zes

seniorenteams heeft.
De 'echte' supporters verzamelen zich in
de vakken P en Q en zingen liederen. De
tekst ervan ontgaat me, maar het zal met
niet verbazen dat ze een Duitse oor-
sprong hebben. Dat is niet zo verwonder-
lijk als je zo dicht bij de grens zit en een

uitstapje naar Schalke sneller is gemaakt

als naar Ajax.
Zoals gerneld wendt mijn blik regelmatig
naar de zijlijn. Achter de doelen probeer
ik mrj bekende fotografen te ontwaren.

Dat worden er vanzelfsprekend steeds

minder. Dat geldt ook voor de spelers.

Van de huidige ploeg heb ik alleen Theo
ten Caat en Berthil ter Avest in levende

lijve' zien ballen. Dat geldt ook voor
Fred Rutten, die nu als assistent naast

coach Meyer plaats mag nemen.
Iruniddels hebben alweer vele talenten

van eigen bodem bij Twente de kans

gekregen om zieh te bewijzen. Echte

Twentse namen als Paus, Bruggink en

Zwijnenberg zijn de. rsyue gepasseerd.
En nu staat daar Jan Yennegoor of Hes-
selink, met twéé rasechte Tukkerse na-
men. Zo'n combinatie van namen met
het tussenvoegsel of is daar geen onbe-
kend verschijnsel.
Maar goed, het heeft er dus alle schijn
van dat ik voor het laatst in Diekman ben
geweest, want tegen Auxerre en evefltu-
ele volgende tegenstanders zal het ook
wel vol lopen. Maar wie weet betreed ik
ooit eens het nieuwe Arke stadion, tussen
Enschede en Hengelo. Twee plaatsen die
hun langste tijd hebben gehad, want zij
gaar op in Twentestad"

Koos Molenaar
\
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GEEL WIT El . JI§TRUM EI

De opstelting: Jan Pietr:r, Pet€r, Gerard,
Frantg Rene, Theodoor, Rornld, Remko en

Alexander.
De wedstrijd begon om li uur en na 10

rnin. opende Remko de score met een

afstandschot: 1-0. Na de aftrap van de

tegenpartij pakte Remko de bal afl speelde

naar Ronald die 2-0 maakte. Na weer l0
min. kreeg Geel trVit een hoekschop, die

door Remko werd gernomen. Theodoor
tikte de bal binnen. 3-o wat ook de

ruststand was. Na de rust bleef Geei Wit
sterker,maar na eefl kwartier een aanval van

Jistrum. De spits kwam alleen op Jan Pieter
af en maakte de kans goed af: 3-1.Dit was

ook de eindstand.
Jan Pieter ter Schure.

Z\ry' G1ilESTEINDE C:2-GEEL\ilIT Cl

Zeer slechte lste helft en de ?e helft ging
het beter, toen vielen de doelpunten pa§.

Maar dat ging ook krap àn. De doelpunten

makers waren Daniël ,Zx, Marijn 2x en

Poog 2x. We zijn nu officieus kampioen

want ze halen ons niet rmeer in. (doelsaldo

is 103- 2 uit I wedstrijderq red.)

John Oud

ROTTEVÀLLE D2. GEELlryIT D2

trVe hebben met 3-1 .verloren. Martinus
stond de lste helft op doel. Marijn de 2e

helft. We hadden wel ktmnen winneq maar

we lryaren te lief. Gerben heeft gescoord

Manjn Oud..

...3...2..L..ACTIE 
i

Eigenlijk heb ik niet zo veel zin om voor

deze Geel-wit krant een stulrje te schrij-

ven. IV'el voor de volgende, maar niet

voor deze editie. De hoofdredacteur uit
Drente keek mij echter zo wil aan toen

ik hem dit mededeelde, dat ik maar snel

eieren voor mijn geld koos. Laf ..? Ben ik
dan laf ? Liever laf en gelukkig, dan

stoer en verminkt. De Drentse ETÀ
wordt door mij niet onderschat.

rffaarom ik eigenlijk liever niet in deze

krant gestaan had, zal ik de lezer(es) dan

maar vertellen. Een beetje begrip over en

weer kan nooit kwaad.

3.
Over het derde elftal kon ik in de vorige

krant melden dat dit team ongeslagen

bovenaan stond en zichzelf terecht al tot
herfstkampioen had uitgeroepen. Nu, drie

wedstrijden verder en evenzovele neder-

lagen, klinkt er minder gejuich.

Uit bij RES troffen wij een pittige tegen-

stander. Vol aan de bak waren we echt

gelijkwaardig. Zi waren wat gelukkiger

in de afwerking maar het bleef een span-

nende partij. De 3-1 vlak voor tijd deed

ons beseffen dat de eerste nederlaag een

feit was. lreggevochten bogen wij het

hoofd maar de scheids plakte er nog 10

minuten aanvast. Wonder boven wonder

werd het maar 5-
1.

Thuis tegen St.Anna 2 weer vol aan de

bak. Een ambtieuze ploeg, gemiddelde

ieeftijd ongeveer 10 jaar onder die van

ons, snel en hard. Maar gelukkig niet zo

gemeen als ons. Na onze 3-1 leek orze

zege daar maar de einduitslag was 3-4.

Zelf vond ik het een fijne pot en scoorde

er net als vroeger lustig op los. Het

maakÍ mij niet zoveel uit in welk doel ik
scoor, ik doe het voor het publiek maar

mijn ploeggenoteo denken daar anders

over. Tenminste, die indruk kreeg ik na

de wedstrijd. In iedergeval beloofden zij

*lL -
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ook een stukje voor de krant te schrijven.
De week daarop moesten we uit tegen
Dronrijp 2, maar Nico belde op om te
zeggen dat ik niet mee hoefde. Hd had
genoeg of er genoeg van, dat verstond ik
niet helemaal goed. Later hoorde ik dat
ze in eik gevfll tc weinrg speiers hadden
en dat hij zelf ook meegedaan had, op
mijn vaste positie nog wel. Hoe het nu
aliemaal precies zat weet ik nu nog niet.
Gelukkig verloren ze \rreer dik met 5-1,
daar kunnen ze mij in iedergeval niet de

schuld van geven.

U begrijpt, ik vertel het onder dwang en
had het liever allemaal YeÍgeten.

2:
De week daarop moest ik met het tweede
mee. Dan is de nood daar ook hoog,
dacht ik nog (als ze mij al vragen) en dat
was ook zo. De ene reserve was dusdanig
reserve dat hij ook echt niet inzetbaar
was
( Michel ), de andere reserve moest via
sondevoeding bijgetanlÍ worden ( ... )
opdat hij de laatste 25 min. geen last van
geeuwhonger zou krijgen. Het was een

uitwedstrijd tegen I*euwarden 3 maar de

scheidsrechter leek heel veel cp onze Jan

van Os. Het bleek hem echt te zijn toen
Jan Brouwer riep : "Jan, treed nu eens

op!" en hij meteen een gele kaart kreeg.
Toch voetbal je meer op je gemak met
een vertrouwde scheids. En hoewel Leeu-
warden bovenaan de ranglijst meedoet,
konden ze ntet scoren en waren de beste

kansen voor Geelwit 2. De 0-0 was voor
ons een goede uitslag.

t.:
Des middags trof ik al enige bekenden op

de boot. Oh ja, waar ook! Het eerste

moest tegen Dokkum, in welk shirt ik
ook jaren heb lopen spelen. De trainer
van het Dokkum van nu was een oud

mede-speleÍ, van de spelers kende ik
alleen Andreas van der MeY, toen een

klein buurjoogetje maar wel met roots op

Ameland
( van Barend en Mientje ). Bij de bus op

de pier kon ik niet nalaten hen toe te

vertrouwen dat er vandaag voor hen op

het eiland niets te halen viel' Het was

niet meer dan een voCIrgevoel en mis-

schien vage hoop maar het kwam wel uit'

Al in de àerste minuut van de wedstrijd

trof Edward het doel. De hele Dokkumer

verdediging verwachte van hem een

comUinatiJen week uiteen' En die ruimte

werd door Ed 100 % benut' Els stond

extra hard te klappen want de rest van

het publiek moest nog komen' De rest

,urï* wedstrijd was niet oogstrelend te

noemen. Beide ploegen speelden moei-

zaaíÍr, aangejaagd door Francisco stoor-

den de Geelwitters de Dokkumer oP-

bouw, maar de eigen combinaties kwa-

men er ook niet uit. Maar vooral de

tweede helft was wel

spannend. Dokkum bleef op zoek naar de

g.tljt *rt r en Geelwit verzuimde deze

órd.od.ung af te straffen' Kans op kans

werd niet benut. Pas 5 min voor tljd
speelde Robert Oud zichzelf keurig vrij

en besloot het zelf ook af rc maken' Een

belangrijke overwinning van Geel-wit en

het scheelt mij een hoop gezeur het ko-

mende halfjaar van mijn drie broers,

weer actief bij Dokkum 3.

En als ik nu ook weer eens mee mag

doen bij Geel-wit 3, dan komt het mis-

schien allemaal toch nog goed'

Henk Roemers-

- rB* _la_



Birdaard da- Geel lVit da

We moesten met de half 9 bcot naar
Birdaard te voetballen. Onze
gelegenheidslijder was Richard Kooiker.
Met veel moeite kregen we ook dit keer
weer een team van 10 vrouwen bij elkaar.

Om half 1I begon de wedstrijd en meteen
in de 1" minuut scoorde Jacqueline een

doelpunt. Naarmate de wedstrijd vorderde
werden wij slechter, totdat het al gauw 1-1

werd, Aan het eind van de l" helft kregen
we een enorïne opleving, maar de kansen

rverden niet benut (erg jammer). In de rust
werd er gewisseld van positie, doordat er
enkele blessures waren. In de 2" helft begon
hst weer slecht vocr ons. Het werd 2-1

door een verdedigingsfout. De motivatie
om te voetballen was er weer. We moesten
gelijk komen en ja hoor....Sandra scoorde
een hele mooie bal.2-2.
We modderden nog even verder door de

klei. Het leek wel een rnoddergevecht,
kansen over en vr'eer, maar het bleef 2-2.

Toch wel voldaan gingen we weer naar

huis.

Enkele dames.

\ilEDSTRIJDBALLEl\

De volgende sponsors hebben tot nu toe
een wedstrijdbal beschikbaar gesteld.

7 sept.. Geel lYit - Rood Geel

Kooi stra Amusem ent shal

28 sept.; Geel Wit - Stiens

Fa. Kiewiet

12 okt.: Geel Wit - MKV'29
Repant

2 nov.: Geel Wit - Trynwalden
Super Berger Buren

16 nov.: Geel Wit - Dokkum
Aarurcmersbedrqf Ys Oud Buren

GEEL WIT I. - DOKKUM 1

Bij het duel tussen Geel Wit en Dokkum
kan men haast spreken van een streekder-
by. Beide ploegen hebben echter in
competitieverband maar heel weinig te-
gen elkaar gespeeld.
Gelet op de belangen die er tijdens deze

wedstrijd op het spel stonden kon men
vooraf eigenlijk alleen maar tot de con-
clusie komen dat het een spannende strijd
zou worden.
Reden genoeg ona in het GYí nieuws er
aandacht aan te besteden.

Klokslag 3 uur fluit scheidsrechter Eizin-
ga voor de aftrap en de strijd tussen de

stedelingen en het platteland (a la Graaf-
schap -PSY) begint.

Voor het eerst zag ik deze competitie een
leuke thuiswedstrijd van Geel V/it 1. I-"et

wel, leuk en dat is natuurlijk wel iets
anders nog dan goed, maar desalnietemin
kwam de trouwe Geel ï/itter van deze
ene wedstrijd voldaner thuis dan in al die
voorgaande wedstrijden samen. Natuur-
lijk omdat er werd gewonnen, maar ook
omdat er bij tijd en wijle leuk en attrac-
tief gevoetbald werd en zeker omdat er
eindelijk eens vele kansen werden ge-

creerd.
Weliswaar werden van die kansen er
maar twee doeltreffend afgerond, maar
ze waren wel degelijk aanwezig en dat
doet de toeschouwer zeker goed.
De doelpunten vielen wel op bijzondere
momenten maar waren wel van hoog
gehalte.
Zo werd vriend en vijand al binnen
anderhalve minuut verrast door een
prima doelpunt van Edward de Jong, die
deels in stelling werd gebracht door
Robert Oud. Edward profiteerde van het
afleidingswerk van Robert en sneed met
de bal aan de voet door het midden van
de Dokkumer defensie en scoorde zeer
professioneel 1-0. Een leuke opsteker,
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die het zelfvertrcuwen in de groep zeker
ten goede kwam.

De groep toeschouwers lvaar ik toevallig
nlssen stond, was dan ook wild enthou-
siast er werd zelfs lovend over ons vlag-
geschip gesproken, ook mede naar aan-
leiding van het goede spel vorige week
tegen DTD.
De wedstrijd golfde wat op en neer,
maar het betere spel rnoeten we toch wel
aan onze eigen jongens toeschrijven. Zo
telde ik in de eerste helft zeker 3 doel-
rijke kansen voor Geel lVit en eigenlijk
maar 1 redelijke kans voor Dokkum.

De tweede helft vond ik weliswaar iets

minder aantrekkelijk dan de eerste helft,
maar Geel Wit creeerde met name in die
2e helft de meeste kansen, Dokkum
probeerde met lvat meer oveffuiging Geel
Wit terug te dringen maar dat lukte niet
echt.
In tegenstelling met vorige week was

vooral de achterhoede van Geel \Fit iets

minder {van horen zeggen) maar hield
toch goed stand. Good old Francisco
Metz, die vorige week bij DTD debu-
teerde speelde een ouderwets partijÍje
voetbal hij was de grote animator op het

middenveld, echter zijn kansen en dat
waren er nogal een paar kon hij helaas

niet verzilveren,.. . .. jammer.
Acht minuten voor het einde toen Geel

Wit reeds vele doelrijpe kansen om zeep

had geholpen en het publiek al begon te

vrezen dat tegenstander Dokkum nog wel
eens vreemd kon uithalen, was het Ro-
bert Oud, die zdn tomeloze inzet terecht

beloond zag meÍ een wwardevol
doelpunt.
Een verdiende overwinning in een wed-

strijd waarin hard werd gewerkt vele

kansen werden gecreeerd, 2 doelpunten
van formaat werden gescoord en waar

het publiek zich niet hoefde te ergeren en

zeker niet hoefde te vervelen.
Scheidsrechter Eizinga was ondanks het

feit dat hij een malt«elijke rniddag had in
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mijn ogen de zwakste van het veld, rnaar

een scheidsrechter mag ook wel eens een

mindere dag hebben.

Ik vond het een prima middag.

jan e.

JEUGDCOMMISSIE

Siads jaren bestaat het grootste deel van
de spelende leden van Geel lvit uit
jeugdspe(e)l(st)ers. Omdat deze tak van
de vereniging niet alieen omvangrijk is,

maar CIok voor de toekomst van groot
belang is (de jeugd heeft immers ook de

toekomst) heeft het bestuur gemeend een
jeugdcommissie in te stellen.
De jeugdcommissie heeft tot doel, om
naast de belangen van de jeugd te behar-
tigen, ook als aanspreekpunt te gelden

voor jeugdleiders en andere leden die
ideeën, suggesties, opmerkingen etc.

hebben om tot een optimale begeleiding
en spelplezier van de jeugdelftallen te

komen.
De jeugdcommissie vergadert 1 keer per
maand. Dit is meestal de eerste maan-
dagavond van de maand. De commissie
bestaat uit: Paulus Tieman, Wim Kie-
wiet, Jan Kiewiet, Frans Kienstra, Frits
Oud, Hessel Kienstra, Berny Beijaard,
Jaap Kienstra en Luc van Tiggelen.
Indien u opmerkingen of vragen heeft
kunt u deze doorgeven aan één van de

leden van de jeugdcomrnissie, zodat zij
deze tijdens haar vergadering kan bespre-
ken.
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KOOSM§CORNER

MKV '29 begint op Ameland een angst-
gegner te worden. De keuwarders won-
nen dit jaar met 0-3, na de beide voor-
gaande seizoen al met 0-1 te hebben ge-
zegevierd.
In totaal heeft MKY vijftien keer op Am-
eland gevoetbald, daarvan werd zes keer
gewonnen, terwijl Geel Wit zeven keer
als overwinnaar uit de strUd kwarn.

Een club die altijd als Angtsgegner is
aangemerkt is Blauwhuis. Het heet dat
Geel Wit niet van de groenhemden kan
winnen. Toch is dat in Blauwhuis vier
keer gebeurd, terwijl de gastheren even-
zovele malen aan de winnende hand ble-
ven. Vorig seizoen wonnen de Àmelan-
ders er met 5-0 en dit jaar met 4-2.
Twee keer werd het gelijk.

lYie mocht denken dat Geel lYit het re-
cord van het verblijf in de vierde klasse
heeft heeft buiten Trynwàlden gerekend.
Al sinds 1962 spelen de Oenkerkers op
dit niveau. In het seizoen '74:75 ont-
moetten de beide ploegen elkaar voor het
eerst. Onlangs waren de rood-zwarten
hier voor de vijftiende keer. Ze wonnen
met 1-4 en dat was pas de derde over-
winning op vreemde bodem. Geel Wit
won zes keer, het werd dus zes keer ge-
luk.

Ook tegen DTD speelt Geel Wit sinds
1974. In Jelsum werd onlangs met 1-0
gewonnen en daarmee werd een verve-
lende reeks van vier nederlagen op rlj
doorbroken. In totaal won Geel lYit er
vdf maal, DTD zegevierde zes keer.

De overwinning op Dokkum (2-0, 16

november) is de eerste ooit sinds Geel
ïVit is toegetreden tot de KNVB. In L977
ging een bekerwedstrijd na verienging
met 3-2 verloren. Tien jaar later was

Dokkum in de reguliere speeltijd veel te
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sterk: l-5. In het seizoen '92-93 moe§t

Geei SÉit met 0-3 (op Ameland) en 2-3
(in Dokkum) het onderspit delven. Ook
in een oefenwedstrijd vorig seizoen

toonde Dokkum zich de beste (0-3).

Toch he'eft Geel Wit wel eens eerder van

de groen-witten gewonnen. Dat was in
1951. Dokkurn was zojuist gepromoveerd
naar de KNVB en werd verslagen door
mannen die louter oefenwedstrddjes
speelden. Dorus Brouwer (2) en Jac. de

Jong scoorden.

Zoals verwacht zijn de C-junioren kam-
pioen gewarden. De vraag was alleen
met welk doelsaldo en hoe lang zou de 0
rvorden vastgehouden. 

'Wel, in de zesde

wedstrijd moest de doelman voor het

eerst vissen en de wedstrijd erop was het

alweer raak.
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GEEL WIT A1 - CAB.

Doordat Colin een familie weekend en
Herman langdurig geblesseerd is had de
coach van de A's maar 12 spelers, dus
bedacht hij de volgende opstelling:
doel: Robert
achter: Wessel-Jaap-Rene-Sip
midden: Taryadi-(Peter)-
Anton en Lex
voor: Sander-Tholes-Theodoor
coach: Foppe-Johan
trainer: Berny
Vanaf de aftrap golfde het spel op en
neer. De eerste grote kans was voor
CAB. Maar daarna werd Geel Wit wak-
ker.
Er was ongeveer een kwartier gespeeld

en Geel Vfit zette een aanvai op, Paul
gaf de bal op Theodoor die ging het
strafschopgebied in, speelde een man uit,
kon schieten maar Sander pikte het doel-
punt voor Theodoor weg.
Daarna was GrJ/ sterker dan CAB en

kregen zodoende ook een paar kansen.

De mooiste
kans was het schot van Lex, de bal

belande op de lat.
Na een half uur spelen was het Anton de

Jaap fraai aanspeelde.

Jaap ging een mannetje voorbij en schoot

de bal hoog in de kruising.
Hij werd helemaal gek van vreugde en

vloog over het veld, niemand kon hem te
pakken krijgen,
CAB werd echter sterker. Ze speelden de

bal met een lange haal naar voren. Jaap

was er bij en zou de bal over de zijlijn
werken, maar hrj raakte hem niet goed

en het werd corner. CAB nam de hoe-

kschop efi een doelpunt volgde. Russtand

2-1.
Na rust was het CAB dat de toon zette,

uit een van hun aanvallen kwam een

voorzet die Jaap zou koppen, maar he-

laas kwam'de bal tegen zijn hand. Penal-

ty en JaaP dol, zo erg dat hij het hek

kapot schopte.CAB nam de elfmeter
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Robert strekte zich raakte de bal nog

maar hij ging via de doelpaal, over de

doellijn 2-2,
Even later een corner, een, Geel Witter
kopte hem uit het doelgebied, maar op de

rand van de zestien was het een CAB
speler die ineens uithaalde en de stand

was
2-3. Een domper.
Dit was echter wel het teken dal er wat

moest gebeuren en Geel Wit ging er nog

eens voor. Jaap ontving de bal op links,
sneed naar'binnen en ronde genadeloos

met een streep de aanval af. 3-3.
De spelers geloofden er weer in en uitel
hun vreugde door een gezamenJijke

buikschuiver. IVIaar don Foppe vond het

niet genoeg en schreeuwde dat ze nu

voor de winst moesten gaan. Het publiek
ging rnassaal achter de spelers staan

hetgeen een extra stimulans gaf. Een

sloÍoffensief volgde. Twee minuten voor
tijd kreeg Geel \trit een vrije trap aan de

rechterkant.
Het v/as Paul die de bal
loepzuiver op het hoofd van Rene wist te
leggen, deze aatzelde niet en scoorde een

fraai doelpunt. 4-3.
Rene werd bijna door de spers en een

enkele suppofter (Herman ter S.) onder

het gras gestopt zo blij warer ze met de

overwinning.
De tegenstander vond de scheids maar

niks en uitte dat in boze woorden en

gebaren.
De overwinning werd in de derde heft
uitbundig gevierd.
Een bedan§e .?or1 het geweldige publiek
(zonder Frans N) is hier op zijn plaats' '
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§ËffiL W§T's-B§euws

fMedewenkers

&{. Bont}tuis

"1" EpBing
F. Hulsebos
K. foí*iemaar
H. Roerners
R. Blcerlt
D" Kienstra
C. Tier*ara
F. ter Sc§ture

J. Brouwen
I. Kiewicd
A. de Vries
L. van Tiggek:it
N" Gud
W. Beijaard
F. Fcrmer
F" Kiewied
§V. Erouwee'

G" Molemaar
J" Nagtegxatr

R.ed.adnes:

Tore*straat 5
9163 HS Èdes
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E tot iS §eeer 6er jaar
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