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IS VOETBAL NOG LEUK ?

Het voetbalseizoen '96-'97 is turbulent
gestart met de reorganisatie van district-
Noord en de introductie van Sport'7. Nu,
op de drempel van de jaarwisseling is het
tijd om de wonden te likken. Volgens
dhr. Timmer zijn er bij Sport'7 alleen
maar verliezers en Geelwit-l moet heel

erg oppassen dat het in de 4de Klasse van

de KNVB niet bij de vele verliezers
terecht komt. Een gevolg van de reorga-

nisatie is nl. dat de onderste vier ploegen

degraderen. En aangezien verliezer ziin
heel erg erg is, kun jeje afvragen of
voetbal momenteel in Nederland, cq. op
Ameland nog wel leuk is.

Het hele Sport'7-gedoe heft natuurlijk
meer met geld te maken dan met voetbal.
Het ge-voetbal van de profs kan geld
opleveren en moet voor zijn voortbestaan
natuurlijk ook meer opleveren dan het
kost. Anders gaat het kapot. Alleen
hoeveel het meer op moet leveren is de

vrÍBg natuurlijk. Als ik voor een bezoek-
je aan de Arena alleen al F 25,- kwijt
ben om mijn auto te parkeren, dan is het
heel simpel want dan ga ik daar dus niet
heen. En als de voetbalsupporter niet
naar §port'7 wil kijken, dan wil de ad-

verteerder daar niet adverteren. En als je
dan met zijn allen de huid van de beer al

verkocht hebt, dan moet je op de blaren

zitten. Ondertussen gaat de competitie
gelulikig gewoon door. Want het enige

wat de voetballiefhebber intereseert, is
wie zich straks kampioen van Nederland
mag noemen en ongeveer hoe dat geko-

men is. Daarna gaan we in de zomer van

'97 gewoon op vakantie en daarna maken

we ons op voor het nieuwe seizoen. tJ/ie

of wat nu wanneer iets uitzendt zal ons

uiteindelijk een worst (maar wel van

Ben) zijn.
Toch kan men niet zoÍnazÍ van alles met

ons mooie voetbal doen. Het moet nl.
wel een gewaardeerd tijdverdrijf blijven.
Het amateurvoetbal is altijd aftrankelijk

&Paeït{u€À,sd&
tssv. §(r§g§gH

e€snt cffineËH'PEUG§Oï

ffiYEewG -Ótr,&€Ë@/è 8tr
&ËHeqrf€ useí §eL€ &f**,€N
Wg's - €tv &ACEDNeTorerV.. "".

§ryB EN TÀI{§LDIEN§T

ffi€gwÉ € d Ëdeg_4fi4 051s-542300

ffiË &€e ffof*€€r&u'
aiégaan..,.,

rcArreeo W

I 05?9-542030

*uË
yree fda 6€ö""d
ee tea&,ef
@

ketuË,iffffpmqe

'{*u,§, {€ eë *§c {

ffiffiffiffi
ïelefoen 05ïs-542017

("ru F§- t§8ffi§Tffi&*,

r'Érrtobedniif'uhtr/ A
frrrneland

ks*akeusa - k ts§band€r"

-2- § 'ítu".J#trlg,f,e4,efs I ffi
es§

05r g-$4213

*Ër



Fffi&ffi Tmx

érpce§m§€d

3163 JV Nes

=e s'oo. o5trs-B4z0T$

05i 3-5421 5C

Pxuee **'s .5tr§#Adssde g E§ rutrs

-/&*w* d# ece é*eJg/es rwer'& .r*.@agwda#<;é éaeg eevffi&r*=itysl*] sgrp b

§' ry{v§e#H€l&gf -

van de plaatselijke gemeente en ook de

profs hebben medewerking op dat niveau

nodig. Denk bijv. aan de politie inzet.

Als onze gemeente voetbal nu niet zo

leuk meer vindt, dan zouden ze weleens

kunnen besluiten om op ons pas gedrai-

neerde, door drie nieuwe lichtmasten
opgesierde en van een nieuw materiaal-

hok voorziene trainingsveld betonnen

tennisbanen aan te gaan leggen. Gewoon

omdat tennis opeens beter in de markt
ligt. Er staat al een basketbal-paal als

waarschuwing om de hoek.

De KNVB zou er goed aan doen, de

gemeente Nederland te vriend te houden.

Én dat is nu het rare. Alle voetballieftreb
bers samen zijn uiteindeldk zelf de

KNVB, en de gemeente Nederland wordt
gevormd door diezelfde voetballiefheb-
bers, plus een paaÍ tennisers en basket-

ballers. V/e moeten het dus van onszelf
hebben. Maar, hoe kan nu iets dat wij
samen bedacht hebben, door onszelf
failliet gaan? Kijk,'dat is nou politiek.
\ilanneer ergens iets gebeurt, wat niet te
snappen is, dan is dat politiek. Dat is
duidelijk.
Wat ik wil zeggen is dat het bedrijf prof-
voetbal te ver weggegroeid is van het

amateurvoetbal. V[e spelen alleen nog

hetzelfde speltede en daardoor blijven we

onlosmakend met elkaar verbonden'
Soms is iedereen " Oranje ", dan weer

gaat iedereen opeens liever tennissen.

Als Geelwitter kan mij Sport'7 gestolen

worden. En Sport'8,n9,'l0enz. zal ik
ook wel overleven. Voor Geelwit moet je
gewoon naar de Noordwal en daar valt
niets te zappen. Mij raakt het wel wan-

neer Gwl dreigt te switchen naar de 5de

Klasse van district Noord, dat gaat mij
aan het hart.
Ongeregeld bezoek ik de wedstrijden van

ons eerste elftal. Dan zie ik ook wel dat

ze niet altijd even goed spelen maar hun

tegenstanders laten ook vaak niets spran-
kelijks achter op mijn netvlies. Toch
nemen ze geregeld drie punten mee naar

Holwerd. Dat kan niet de bedoeling zijn.
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Ploegen als Bakhuizen, Robur, Blaauw-

hus en Nicalor mogen heus'wel weer van

het eiland af, maar de angst bm hier ooit
nog weer eens terug te moeten keren

moet hen dan wel als een donderwolk \

achtervolgen. T* maken er weer een leuk
dagie uit van tegenwoordig, en ook dat

kan niet de bedoeling zijn!
Het zit lilitlem en zijn ploeg niet altijd
me,.7s)f ongelukkig in de afwerking,
terwijl de tegensander wel dat beede

geluk meórengt om te scoren. Twee van

zulke situaties kunnen beslissen wie de

driè punten op zijn conto bij mag schrij-'
ven. Daarnaast is de selectie niet al te
breed en staat door blessures geregeld de

opstelting op zijn kop. En als je dan eens

wint, zoals de l-2 tegen Stiens dan geeft

zo'n koekebakker als scheidsrechter Jorna

is, je meteen 6 gele en een rode kaart

mge. Zlíje daar de volgende wedstrijd
weer mee.
Willem graait dan ook geregeld in het

bakje van het tweede. Want de A-junio-
ren blijven ingepakt met een strikje er-

om, bewaard als surprise voor volgend
jaar. Het tweede elftal draait onder Geor-

ge goed mee, Het elftal wordt gedragen

door oudgedienden als Wessel, JooP,

Martin en Jan. Deze mannen zijn niet
meer beschikbaar voor het eerste. Wie
dan wel vraag je je af, en niet alleen

beschikbaar maar ook geschikt te zijn
voor onze hoofdmacht. Laatst zqr ik 7-e

spelen tegen Sushuisterveen, bij rust 0-l
aqhter en geen beleving in het spel. In de

pauze controleerde ik nog eens dè rang-

lijst, ja, ze staan toch echt vierde. Hoe is
het mogelijk nietwaar?
»e laatste slok koffie is nog niet in mijn
maag beland, of Dennis Ytsma koPt de

geldkmaker binnen. Dit eeuwige talent

hobbelt norinaal gesproken alleen maar

knonig over het veld, verre.van effectief
en'dromend van Wimbledon. Nu was hij

opeens aan het bikkelen en sprokkelen,

een plaag voor de tegenstander. §urhuis-

teiteen was echter ook niet tevreden met

deze gelijke stand en deed er ook een

schepje bovenop. Maar in de achterhoede
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van Ceelwit wachtte hen een tweede

kwelgeest. De terriër Douwe v/d Mey
liep alles wat tegenstander was hinderlijk
voor de voeten. Het is dat die jongens

korte broeken dfoegen, ander§ hing hij ze

letterlijk aan de prjpen. Alweer zo'n'
eeuwig talent dat als een hardnekkig'
jeugdpuistje maar niet wil dooÍbr,eten.

De sfeer werd grimmiger en het geklets

van getroffen beenbeschermers overtrof
dat van het publiek. Maurige werd ge-

veld, Martin Kooiker scheldt en de

scheidsrechter fluit. Martin moet bij he$
komen en mag niet meer moPPeren, de

no. 9 van Surhuisterveen mag niet meer

schoppen en moet Maurice een hand

geven. Dat doet hij, maar vervolgens
pakt hij met beide handen het hoofd van

Maurice en plaatst hierop een dikke t0t,

"Zo goel sc-heids ?", Ja jongèn, voetbal-

len maar weer! Dan scoort Dennis voor
de tweede maal en btijven de punten op

Ameland.
Is voetbal nog leuk? Ja, voetballen is
prachtig. Maar niet thuis voor de buis,

aan de Noordwal moet je wezen- Daar

ligt de humor en de beleving zoals die

nooit door welke omroep dan ook zal

worden uitgezonden.

Henk Roemers.
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In deze rubriek komt iedere keer
jargdspeler aan het woord.

DE AFTRAP
Neam:
Mark Kiewiet
Geb. detum:
3l-07-1986
Ik woon..
Op de Kooiweg 6 in Buren (Ik ben een van

Witte \ilim en Angela)

Hobby's
Voetbal en tekenen. (Mark heeft regelmatig

caÍtoons getekend voor deze kran|
DE }YEDSTRIJD
Fevoriete club:
Feyenoord
Bcqtc speler:
Keeper Dudek
Hoogtcpunt in jouw voetbdhestaan:
Ik stà bijna altijd achter. Een keer mocht ik
voor staan en maakte meteen een paar

doelpunten.

PAUZE
Licvelingseten : macaroni.

Ik drink het liefst: cola.

Ik kiik graag naar: cartoon netlvork !

Ik tees gmlg: striPboeken !

VOORZETJES
ïYat vind je van de klaPschaats ?

Tja, ik weet niet precies hoe het werkt,

matÍ ze gaan er wel hard oP.

Nageno ?

5 medailles.

lVat vind ie ewan dat België wecr bij
Nederlend in de poule zit volgend iaar in
Frankrijk ?

Een goede Belgen-moP !

Rotling Stones ?

Oud, maar niet versleten.
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Voor de invoering vÍux de achternamen

kreeg een kind als tweede nÍutm steevast

die van de vader mee, o4geacht het

geslacht. In de sportwereld is het gebrui'

kelijk zich van de naam te bedienen van

de plaats waa{n men is gevestigd. Dat is

herkenbaar. Je hoeft je niet af te vragen

waar clubs als Dronrijp, Dol':kum, Hol-
werd en Anjum vandaan komen.

Veel voorstellingsvermogen is ook niet

nodig om te achterhalen waar clubs als

Bladella, Bolswardia, Delfia, de Monnik
en Amelandia domicilie houden.

Het wordt al iets moeilijker wanneer de

regio in groteÍ verband moet worden

gezien. Limburgia konrt uit Brunssum,

maar dat had ook Kerkrade kunnen zijn,
Drenthina heeft zïjn veld in Emmen,

maar had net zo goed in Assen gevestigd

kunnen zijn, Hollandia heb je bdvoor-

beeld in Hoorn en Tuitjehorn. Het stadi-

on van FC Twente ligt in Enschede

(binnenkort Twentestad), maar het veld

van Twenthe kan men vinden in Goor.
Maar hoe komt een club uit Utrecht aan

de naam Holland? Midlandia, eveneens

uit Utrecht, is toepasselijker gekozen.

Dat Buitenveldert, Bijlmer en Osdorp

delen van Amsterdam zdn is genoegzaam

bekend. Maar ook de Volewijckers, ooit

uitkomend in het betaald voetbal, heeft

zijn naam te danken aan de buurt waar

het is opgericht. OP de naam Sloten

zijn door de jaren heen diverse variaties

gemaakt: Sloterdijk, SloterPark, de

Sloterplas en Slotervaart. Hetzelfde geldt

voor de lilatergraafsmeer, kortweg De

Meer. En dan nog eentje uit de hoofd'

stad; A.S.V.K. (Amsterdamse Sportver-

eniging Kattenburg).

Als een club zich de Maasstad laat noe-

men komt'ie niet uit Maastricht maar uit

Rotterdam. De bekendste vereniging die

naar een stadsdeel is vernoemd is Feije'



noord. De amateurclub heet nog sterds

io. Omdat de'tj' internationaal onbekend

is heten de profs nu Feyenoord' Andere

Rotterdamse clubs die hun naam aan ee{t

wijk hóben ontleend zijn: C.V-'V' (Cha'

dóis), Delfshaven, ommoord, Croos-

wlik, DeHstraven, Het N9olden,--Over-

tnà,o, Alexandria '66 (Prins Willem

Alexanderpolder) en L.M'O' (Linker

Maas Oever).
Stddsdelen/voetbalclubs in andere plaat-

sen zijn: Berghuizen (Oldenzaal)-,- Ble-tjer-

neiael (Kerkrade), Boswinkel, Het Cen-

trum, bolphia, Drienerlo, Rigtersbleek,

Roombeek en Zuid-Eschmarke (alle

Enschede), HelPman en PaddePoel '

(beide Groningen), Cambuur (Ireuwar-

àen), Elinkwijk (Utrecht-Zuilen, ' ge-

n*óO naar Elink Schuurman), Gestelse

Boys en riloensel (Eindhoven), -Heilust
(Spelholzerheide), Heksenberg (*naatn

Àeuvet bij speelterrein in Heerlerheide)'

D.M.C. (De Metwe Club), MerweboYs,

Merwede en Merwesteijn (alle Dor-

drecht), Nieuweschoot (Heererrveen),

Palemig (Heerlen), Riewogels (wijk De

Riet, Almelo),

Soms li§t de plaatsnaam opgesloten in

een afkoiting, zoals bij A.H' '78 (Alme-

re-Huizen), A.S.C. '75 (Augustinus-

ga-§urhuizum Combinatie), A'V'V'
iAttt t Voetbalvereniging, H*T Ter-

ichelling), B.E.S- (Borkel En S-ehaf$'

B.O.L. 
-(nroet op Langendljk)t B'O'Z'

(Bergen oP Zoom), C'E'C'' (ComPas-

èuu,í-nr*erscheidenveen Cornbinatie'

Èr**, ComPascuum), D'K'B' (De Krim

Èort), C.V.v.v. (Groot Vee§endeelse

VoLtUuf Vereniging), S.C'S' (SportClub

§mallingerland, Diachten), T'H'B' (the

Harlem-Boys), T.Z'B' (The Tandvoort

Boys), u.§.v.u. (uitgeestse- sportver-

;"iígi"g Uitgeest) (ho9zo dubbelop!)'

ó.§. ;zq @recht Steden, Dordrecht)'

D.S.C.'65 (Dalerveen-stieltjeskanaal

ComUinutie), M.f.C' (Miste en 
-Corle)'

N.O.P. Boys (Ens), W'T'O'C' (Wester-

geest-Triemen-Oudwoude Combinatie),

W.V.f. (Westenholte-Voorst-Frankhuis

bij Zwolle), W.W.S. (Wirdum-WYt-

gaard-swichum) en Z.A.B. .(Zuid-Oost

Beemster).
Afkortingen kunnen ook rnisleidend zijn'

Zo komt O.S.S, uit Dordrecht en Oss

1920 gewoon uit Oss. En ,G.O.E'S. is
wel dégeljk een afkorting (Gezamenlijk

Opwaarts Eendrachtig en Sterk), uit
Goes, dat wel.
H.S.C. resideert in Hoogezand:Sappe-

meer, maar de letters staa[,voor de clubs

waaruit het is ontstaan: 'Hermes-SVV
Combinatie. Aardig is ook J.V.C. '31
(Jan van Cuijk) uit.,' Cuijk

)}AL
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STANDEN (10dec9?

4e klasse A

1. Rood Geel I
2. St.Annapar.l
3. De Walden t
4. MKV '29 1

5. LSC 1890 I
6. Trynwalden I
7. Bergum I
8. Stiens I
9. Dokkum I
10. Geel Wit 1

11. Blauwhuis I
12. DTD 1

1?-31
13-29
t2-23
13-20
t2-19
1 1-18
t3-l'7
12-1,2

L2-LA
13-10
n-47
13-05

Res. 6e klasse AM

1. LSC 1890 4
2. Mildam 3
3, Geel lVit 4
4. Aengwirden 3

5. Tijne 3

6. Nieuweschoot6
7. Oldeboorn 4
8. Langezwaag 3

9. CAB 5
IO. FFS 3
11. Gorreddk 6
STANDEN

5e klasse I (Dames)

1. I-eeuwarden dal
2. Dokkum dal
3. RoptaBoys da1

4. Wardy dal
5. OSI dal
6. Anjum/O dal
7. Geel Wit dal
8. TTBC dal
9. Marrum dal
10. Holwerd da1

11. FCBirdaard dal
12. De Walden dal

A jun. le klasse A

1. Balk al
2. Sneek al
3. SDS al
4. ONS Sneek al
5. RES al
6. 'WZS al
7. Scharneg.al
8. GAVC al
9. Geel Wit al
10. Workum al
11. CAB al

- 41-

1 1-33
tr-25
t2-25
tt-24
I l-19
rt-14
t2-13
tt-t2
1249
t2-07
12-00

l 1-33
t2-27
tt-24
09-20
11-17
L2-14
rc-12
12-09
l2-08
t2-07
12-05
00-00

t2-34
10-28
L2-26
1 1-19
12-t9
1 1-16
t2-t6
t2-11
11-06
11-05
t2-02

Rrs.

1.

2.
3;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

3e klasse A

DIO (O) 3 t2-28
Sneek 3 ll-25
Leeuwarden 3 13-25

Geel lVit 2 13-24

LSC 1890 2 t3-23
Read Swart 2 13-20

Renado 2 11118

Nieuweschoot 2 13-18

Sparta '59 2 11-09

wzs 2 12-08

Heerenveen AV3 12-06

LemmerBent 2 ï2-44

Res. 4e klasse A

1. GAVC 2

2. RES 3
3. Stiens 2
4, St.AnnaPar. 2

5. Geel lVit 3

6. DronrijP 2

7. Rood Geel 3
8. SC Joure 3

9. DTD 2

10. CAB 2

t0-27
11-21
12-20
09-19
10-14
10-13
08-08
10-08
1r-07
07-02

_10*



tJ-
hil:
§:('§:
H-

§i

aE-.oëà
Ë 

=E=>a' à ieuq
E t JHRNó6^Éó-o
-9qtcEÈi*eË§§p\r,691 *_EOAE:;è;'E:E-ï:BËEË'33

§snp* ËË.[s§'eb = o ''í , 
=o.g'E ÉB ;6*:::t=alo-Ë

8.3 SE § E

r e I s ii s ='r ó'!: 
=gF=ggg E Ë E E * ïËËËË# FèssFE.:.=.:.=.;t-IorË€

ËË§§i ïËEËËË§===== §.Ë':EEÈE«tí!6G6Ësaaae t=Ë1;E=i;+,"* É=*Ë; iiË
Ëq R B P * '*.: E E g Ë .E

Ë i.-\\\ È * E 
= 

Ë § :

iÈ
'§*

§,
§a

:;l

I
'É

oa
I

ooo
ro
§t

N

oaa +

H\Ë

,$
t
È
Ë
.§
lr
Et!

§
ErI

§
§ ffi

.:_IEa66öcuecn,.g-3_qo>

Es b Ërrr= 'à 
==u

=6 E Ec€'6o=(,= E ËgH§Ë§§
Ë5;'=§6'rrodd5=E-sóm'.ooo
oFoiF66ËorN-ueeóCOÉNNóE; i E#I IB.= E EË.fósv,YrummroN

È\O-àts\OécIroro§qtgEEoómöo\SLnY:À:aCÈ6oO\OÈ09k6i;4:6o00cor0\+H E Hï+ [ Efe§P§sx(uo->o
:Ë 5 o o=gÈE. Ëo 'É€;SEl sË§ §Er*ssss

.=.-Ócgl>-@Ë-6dO6o.=, .= >.;.c | .r qH :: i^<)€NrËÉ à .sË8, 'Ëëx H'si5s§§aa'FË.-È-S,=odÉNmË 4 E G P t"i E 'i;-a-*s(Uóo!Esjasc.E=E:?

à'à ïEË 't,Épg ËEsssËBO O o.: 7 ó4.+ óc: Ér s-ö aË.f r* Ë6Hp§33
§ ,- .H.H.E ËË-N ;;.Ë<iimë-:È i E 'ËÉ\ \ tsïe'g :§E §.'E
.-ir .!i .Ë'.PP §.PRs §Ë3EsàS'§'§'§ËËË flE§H tËËSHËËqrqrqr9'Emgóq).o§>oó6NÉ
d(i.riIóoröÉCldEooOÈNó

,g

$
ar 4
tl

,§3
§Ë_È §.t§

('r
(n
N
N

o

r3t2

E



STANDEN

B. jun. le klasse C

FVC bl
HardegarijP b1

Br.Boys bl
Rood Geel bl
CSL bl
1ïBC bl
Lw.Zwaluwenbl
Friesland bl
Bergum bl
LAC Frisa bl
Blauw V/it bl
Geel lVit bl

C. jun. 2e klasse eI

1. Geel Wit cl
2. VCR c1

3. Br.Boys c2

4. Dokkum c2

5. Zwaagweste.c2
6. Anjum c2

D. jun. klasse CC

1. WYkels Hal d2

2. Nicator dl
3. WardY d1

4. Geel Wit dl
5. Trynw.BoYs d2

6. VCR dl

D. jun klasse BI

1. vIoD d2

2. Rottevalle d2

3. Suawoude dl
4. Geel Wit d2

5. Br.BoYs d4

6. Kollum d3

13-36
13-31
t3-27
t3-27
t3-21
t2-19
13-19
13-14
l3-1 1

13-09
13-08
L2-04

1.

2.
3.
4.
5.
6.

E jun. klasse GE

Noordbergum el
Suameer el
VenV'68el
Geel lVit el 09-15

Jistrum el 10-09

SC Twijzel el 09-00

E jun. Klasse GI

r0-25
10-19
10-18

FVC e2 l0-27
Lac Frisia eZ 10-24

Sdens e2 10-18

Blauw Wit e3 10-15

\MrilS el 10-06

Geel Wit e2 10-00

1.

2.
3.
4.
5.
6.

t0-27
l0-24
10-18
10-09
10-09
10-03

10-21
09-15
10-15
09-14
l0-1 1

10-08

to-26
09-18
09-17
08-08
10-03

06-02

BF§TWRLUK

Vrijdag 2 januari 1998 Algemene Leden

vergadering in de nieuwe kantine op he

sportterrein aan de Noordwal.
Aanvang 20.30 uur.

- lLt -
-1s -

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



ZONDAGMIDDAG thuis

Zondagmiddag en ziek thuisje mag niet
naar buiten,terwijl Geel Wit 1 de lEatste

wedstrijd voor de winterstop thuis tegen
I§C moet spelen.
Dat is balen met de hoed af.

Vorige week al beroerd thuis gekomen
na de wedstrijd tegen St Anna. Een heel

aantrekketdke partij waarin wij toch
teker een punt hadden moeten hebben.
Maar ja als je eenmaal in de hoek zit
waar de klappen vallen dan zit ook niks
mee. Maar je wordt er niet bepaald fleu-
rig van.

Net zo als ik nu, verplicht thuis zitten en

afwachten wat er vanmiddag op het veld
gaat gebeuren. Het is haast nog spannen-
der dan als je op het veld staat te kijken.

Ik heb zojuist de standen van deze week
op krantbreedte in dit blad gezet en kom
tot de conclusie dat LSC er beter voo-
rstaat dan ons eigen GW maar dat hoeft
natuurlijk niet betekenen dat we verliezen
moeten. Maar hoe het ook wordt de stan-
den blijven zo staan als ze er nu zijn
ingezet.
Vorige week waren we na 3 minuten al
blij en daarna nog twee keer en toen was

het over. Vandaag hoop ik dat het aan

het eind niet over zal zijn.

Hoe zal de sfeer aan het veld zijn ?

Zal Sip zich weer mateloos
opwinden over het arbitrale gebeuren ?

Wie zal nu een klap van blijdschap op
zijn schouder krijgen van Jan de J.

Zal lan vd M ook rijden moeten vanmid-
dag of heeft hij weer geluk, zoals zo

vaak.
Zij van Dorus is er natuurlijk ook weer.
Foppe en Agnes zullen het eerste doel-
punt wel gemist hebben. Zal Bote het

ook te koud vinden. En zal Henk de Jong

tevreden naar huis terug keren ?

Voor mij is het gissen, want zit ik nood-

gedwongen thuis achter het toetsenbord

om mijn verveling te verdrijven en u met

deze flauwe kul oP te zadelen. (Goed

voor de vulling van het blad zullen,we
maar zeggen) r ,,; .

Zal de scheids weer net zo beroerd zijn
als die van vorige week. \À/ant dat w-as

me er eende en wel een heel heel erg

beetje verkeerd.
\iloorden schieten me tekort

Zijn de jongens in vorm, staan ze oP

scherp zoals dat in vaktermen heet en

zal lds nog kwaad ziin ?

Vragen, vragen en geen antwoorden want

daar zal ik nog even op m@ten wachten.

Hoe zullen de andere teams van GW ge-

speeld hebben. Gelet op de standen gaat

het nog niet zo gek.

Ons tweede op een vierde Plek,, ons

derde op een vijfde en het vierde oP

plaats 3. Al met al niet gek voor' zo'n
klein cluppie.

U weet ik vind damesvoetbal niet zo

vreseldk interessant, althans niet zoals

dat hier gespeeld wordt, toch moet ik
ze11en, gezien de stand op de ranglijst
dat onze vrouwen dit seizoen hun vrouw-

tje wel staan en hun partijde toch redelijk
meeblazen.

Wat betreft de junioren denk ik dat er

zoals altijd wel perspectief in zit, want

we doen bijna allemaal weer mee in de

middenmoot behalve C 1 dat staat fier
bovenaan.
B1 en E2, staan echter wat lager, mÍraÍ

die zullen na de winterstop wel uit een

ander vaatje tappen en een betere plaats

in de kolom weten te versieren.

De club heeft ook weer een nieuw ko-

pieerapparaat, dat moet je in een beetje

-lb - -47-



be.dnjf wel hebben tegenwoordig.
Binnenkort begint men met de nieuwe

keuken in de kantine, wordt het wellicht
no€ gezelliger, kun je er ook blijven
eten. Dat zal moeder de vrot\w leuk
vinden.

secretaris is de laatste tijd vrij fleu-
want A uit A is weer een ronde ver-
Vraag echter niet hoe.

Het kerstzaalvoetbaltoernooi komt er
.weeÍ i!an, dus met z'n allen op tweede
kerstdag Orjna net zo'n dag als die van

vandaag voor mij) weer naaÍ de sporthal
om daar weer van hoogstaand voetbal op
de vierkante meter te genieten.

Wel beste mensen op dit moment ben ik
er nog niet achter hoe het vanmiddag is

afgelopen, maar ik nader de'onderkant
van de bladzijde dus stop ik er mee.

Prettige feestdagen en een goed 1989.

jan.e

17.15 uur

Zojuist van Sip gehoord dat het eerste in
een slap partrjtje voetbal met 1-3 heeft

verloren.
Dus niks gemist vanrniddag.
Nu maar hopen dat de concurrentie ook
weer een misstap heeft gemaakt.

- íB*
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Uit elk elftal van Geel Wit (behalve het lu,

die komen vaak apart aanbod), is een speler
geselecteerd door de redactie of de leiders

van het team.

Mark Kiewiet@l)

Theo Veltman(4) Kersten Nobel@2)
Patrick Hemme(E2) Allard Oud( C)

rard Roemer(El)

Waarom deze heren en dame gekozen zijn
vreter ze misschien zelf het beste. Anders
moet je zehet maar even wagen.

Rixt van Doniastraat 1tr
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Sabine de Jo

Wolter de Ree@ Fianci§co Metz(3)
Michel Kiewied(2)

lioor eea daase wadderen
Ài<,:

2

,!t
l{d,z'{-7

met de Lange en de Snelle
gewoon effe belle

Henk : .54?686.-*0eke : -542860

ffim ffim$«ffmrsg

ts{oofdweg 44, ffiulrem,

%§
,%,

*ïs-

MB.

teË: ssls-sqz3gg

Aok geschikt vwr reunies en partrien.

Het gehele jaar geopnd.

!i,AD\,7
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VOETBALKENNERS

Tandag 14 december, Geel Wit-LSC.

Het is vroeg, half twee, en ondanks de

kou is de tribune, zd het dunnetjes,
bevolkt met de trouwe supporters. De

tientallen aanhangers hebben vrijwel
allemaal een plaatsje gevonden op de

bovenste rij, die hen een prachtig uitzicht
biedt op al het moois dat aan hen gaat

voltrekken.
Àlhoewel, mooi... Geel Wit wordt in de

beginfase overklast en dan ontpoppen
zich op de tribune de ware door de wol
geverfde critici. "Waarom niet in een

keer spelen, dat ging gisteren ook al

foutn, zegt iemand die daags ervoor de

A-jeugd in actie heeft gezien. Als een

speler even later wèl de bal meteen

doorspeelt maar dat foutief doet is het

advies precies het tegenovergestelde van

daamet maar het oordeel even hard:

"WaaÍom niet even wachten".
De jonge garde bekijkt het positiever.

Als de aanval van Edward de Jong wordt
gestuit door de keeper wordt in koor,
quasi verontwaardigd, geroePen:

'scheidsrechter, wat is dat nou?"

Aan de andere kant ranselt René de Jong

een bal prima uit zijn hok en krijgt
daarvoor een complimentje: "Mooi

'gekeept", maaÍ even later is het toch 0-1.

"DaaÍ kon je op wachten, waarom niet

terug op de keeper', analYseert de

oudere garde de voorafgaande situatie.

Deze groep is lovend over de

tegenstander: "7* kunnen elkaar wel
vinden". In het team van trainer lds

Heerema loopt het niet zo soePel.

Regelmatig verlaat hij zijn stoel om in
voetbaljargon bekende kreten als

'sluiten', 'coachen' en 'toon initiatief'
het veld in te jagen.

Als Tonio Brouwer een bal half raakt

On
-Lrh -
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zijn de meningen daarover verdeeld' De.':"'

ouO;tt houden het oP miskoPPen, de

jeugd spreekt lovend over eÉn
"sctrïinuè*eging.

De ioekomit van Geel \Mit vermaakt

zich, ondanks het vertoonde sPel, 
-

uiití.rcnd op de tribune' 'Wat besielt die

mlnsen o* àear te gaan §taan' ut is dear'

mch feul kööder", zegt een van hen'

doelend op de mensen aalr de overkant'

Ze moeten smakelijk lachen als

grensrechter Roger Smid vlagt voo-r

6uitenspel, terwi.lt dat er niet op lijkt'
Roger is hun man.

in fi.t tweede gedeelte van de erste helft

neemt Ceel V{it het initiatief over' "We

ko*tn onder de druk weg", meent de

een. "Er is maar een ploeg die speelt"'

zegt en ander stellig. Bij leider Jan

KÈnsfia gaat de'duim omhoog'

Àtr sip.iLn de Jong de bal onder zijn

uoet dàot laat rollen wordt hij vergeleken

met Oliver Kahn, de doelman van

Bavern lvÍiinchen en dus geen kleine

iiírr.. Toch is deze rergeliiking-wddg
L,ior en mag Sip van geluk spreken dat

zijn handeling geen nadelige gevolgen

*,jgt terwijl dóor de actie van de Duitse

OoËíman zijn club een pmr miljoen door

de neus zag geboord.

Het oordeel over de arbiter is mild' ja

zelfs goed te noemen. En passant wordt

hij veïgeleken met de leidsman van de

wéek ervoor tegen St. Anna: "De

scheidsrechter valt me niet tegen' Die

van vorige week begon ook aardig, maar

was later zeer Partijdig"'
De tweede helft is nog geen minuut oud

of het is al gedaan met de kooPman' '

r".*i:r de íiticasrcr nog onderweg zijn

n*, liun comfortabele zetel tikt LSC 0-2

binnen. Het leed lïkt niet te overzien'

als de Snekers weer een kans krijger'
,'Dear komt ie", voorspelt een pessimist'

Helaas voor hem gaat de mogelijldreid

verloren.

-23_
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Ids komt weer eens van de stoel. De
moedeloosheid is hem nabij en nogmaals

spoort hij zijn discipelen aan om elt<aar

te coachen.
Na nvintig minuten sPelen zorgt
Francisco Metz met een fraaie boogbal

voor de aansluitingstreffer, het is nog

niet gedaan. Als een aanval van Geel Wit
strandt in schoonheid wordt even de

neutraliteit van de referee in twijfel
getrokken. "Dat is pootjehaken, maar da[

zagde scheidsrechter niet", roept de een

verontwaardigd. "Ja, hrj zag het wè1", is

de overtuiging van zijn buurman.

Vanaf de tribune komt het advies om met

lange halen naar voÍen te spelen. Als een

van de voetballers de euvele moed heeft

dit welgemeende advies in de harde wind

te moeten slaan, wat balverlies inluidt,
wordt hem een "wel ja, maak ook nog

een doelpunt voor ze" toegebeten.

Geel Wit wordt nog een keer fanatiek

aangemoedigd, maar na 43 minuten

constateert een tribuneklant dat het

gebeurd is. Het wordt in de slotfase l-3,
en dezelfde persoon die erren eerder riep

"Kom op Geel Wit, een tandje erbij",
sluit af met "Laat nu de kont maar

zakken".
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GËEL W§T ffi§euws

Medewerkers

M. Bontliuis
J" Epping
F. F{ulsebos
I{. Motrenaar
H. Rcen'rers
R. Bloemt

D. Kiensrra
C. Tiernan
F. ter Schure
J. Erouwer
X" Kiewied
A. de Vries
L. vasl Tigge§em

N. Oud
W. Beijaard
P. Former
F" Kiewied
Vf" Brouwer
G" lvïolenaar
J. Nagtegaa§

Red.adres:
Torenstraat 5

9163 HE Fi*s

Het GW nieuii,'s verseiiijnt
I tot i$ keer +er jaar

Oplage: 350 exemplaren.
,A.bonnement CSd nieuws
f 1.5,-- per jaar
Advertemtie im GlV mieuws

f 6S,:- per ja&-r.
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