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MEf.fSEl\IWERK

Bij het openslaan van de voetbalkrant van

vorige keer, krantnummer 3, het nummer
voor de kerst, werd ik Íxangenaam verrast

door de heldere blauwe druk. Rudy en Dolf
hadden deze keer ( voor de kerst ?) er eens

een ander kleurtje tegenaan gegooid.
Verandering van Heur doet lezen moeten ze

hóben gedacht.
Een mooi stu§e mensenwerk.

Toen ik echter het eerste artikel begon te
lezen sloeg mij de schrik om het hart.
Ik mag wel zeg§en voor het eerst in de

vijfentwintig jaar dat ik al met deze krant
bezig ben.
Wat was het geval. Het eerste artikel van
een van de meest getalenteerde schrijvers
van Ameland, de heer H. Roemers, (snel
met de pen en snel met de bek) was een oud
artikel van vorig jaar. En het was niet ge-
plaatst uit protest omdat er vaak zo weinig
kopie op de redaktie binnenkomt, maar het
was een vreselijke vergissing van de kant
van de man die de eindredactie,4oet, ik dus.
Per ongeluk was door mij het verkeerde
artikel van de diskette van Henk,gehaald en

omdat het nogal hectisch was vlak voor de
kerst, helaas niet meer nageleze-n. .,.i, ii

Nu ig het schrijven in een voetbalkrant, het
verzamelen van alle artikelen, het opmaken,
de eindredactie, het drukken, het nieten en
het bezorgen, meer werk dan de gemiddelde
lezer doet vermoeden en het is en blijft
mensenwerk dus de kans op een foutje in
welk onderdeel dan ook kan best wel eens

voorkomen.

Maar hoe dan ook de z1n. eindredacteur
moet er voor zorgen dat een krant 'goed' bij
de lezer binnenkomt.

Zoals gezegd ongeveer vijfentwintig jaar is
dat ook redelijk gelukt.
Maar vorige keer ging het faliekant fout en u
als oplettend lezer(es) had dat natuurlijk
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direct al opgemerkt nietwaar ?

Dus grote paniek, Dina vond het niet erg
slim, maar ondgrgetekende zelf vond het
ontzrttend kloteno echl,helemaal, waardeloos
hoe kon hern dit, zijn ontgaan. Een verkeerde
rubriek van de schijf gehaald en niet nagele-
zen, foute boel.

Omdat de krant al blj bijna iedereen in de
brievenbus was gevallen kon een rectificatie
niet meer worden opgenomen
Dus dadelijk in de pen en hoewel het niet
meer helpt, toch dit stukje geschreven om op
deze wijze de welgemeende excuses aan ,te
bieden aan de trouwe lpzer(es) van dit blad,
mÍtar nog meet aan Henk, , {e sphrijver die
altíjd trouw z'n verhaaltje binnenbrengt en

die er op deze manier natuurlijk niet gemo-
tiveerder op wordt. ( hem kennende hoorde
ik hem al brullen)
En neem nraar vÍrn md aan dat dezs knieval
richting Henk, mij niet eÍg gemakkelijk
afgaat, hij weet zelf het beste waarom niet.
(Trouwens nog bedankt voor de aanval tij-
dens de ledenvergadering, daar wordt men
ook niet vrolijker van)

Om u toch nog te laten genieten van zijn
pennevrucht van voor de kerst kunt u elders
in dit blad het vergeten artikel " Gewoon
doorgaan" (hoe trepasselijk) alsnog lezen.

Nogmaals het is jammer dat een en ander is
voorgekomen, goedpraten heeft geen enkele
zin maar gelukkig is een eindredacteur is ook
maar een mens.
En gelukkig blijft het mensenwerk.

je.
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GEWOON I}OORGÀANI

Soms weet ik van voren niet of ik van ,

achteren nog leef. i

Volgens de her Epping moet ik volgens
mljn bescheiden contract nodig weer een

stu§e schrijven voor de kraÍlt, terwijl ik
zeker weet dat ik dat vorige Week net gedaaÍl

heb. Hij zal wel weer gelijk hóben, maar ik
ver-denk hem er ook geregeld van, misbruik
te maken van mijn verwarde bovenverdie-
ping.

tVat hebiben wË dE afgelopen maend weer
beleefd. En dan alleen op het geelwitte vlak
natuurlijk want als ik hier nu ook nog eens

moet gaan orakelen over het pakmaakgebeu-
ren of Joop zijn poWissen, dan typ ik mor-
gen nog en is de krant al gedrukt.
Met GIV 3 moesten wij tegen de koplo,per
GAVC 2. De helft van het team was'zoals
inmiddels gebruikelijk weer niet beschikbaar,
zodat" we op de veerboot op onze knieën
moesten voor het vierde, of we asjeblieft één

speler moschten opdat wij dan in ieder geval
zonder Nico meteen in te hoeven zetten, met
elf man konden beginnen.
Sip Boelens begreep ons probleem, streek
over zijn hart qr offerde zich op. .Zo levgr-
den wij in Gfouw zwaaÍ slag en gingen zoals

de laatste tijd iebriiikelijk, sqijdend met,4-1
ten onder.
Die weekk daarop was hjé1 aantal beschïklq
re spelers nog minder. Met acht man * Pa

Dirk * Nico werd afgeffapt tegen Sliens. Na
een half uur en 1-0 achier, k*a. Gerard
Metz van een andere veerboot het elftal
compleet maken. Hij kopte meteen de gelijk-
maker binnen en we hielden deze stand tot
het einde vast. Zelf was ik daar niet bij,
want ik was geruild voor iemand van het
vierde.

Met GW 4 speelden wij thuis, de zondag na
potvissenaanspoeldag. Peter Brouwer betrad
de kantine als een echte coach, gekleed in
een bruine Frits Korbach-jas. Onze tegen-
stander CAB 5 gaf de wedsuijd meteen

gewonnen en wilden fietsen huren voor een
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potvis bezoek. Want als dat de coach was,
dan moest het elftal ook wel heel goed zijn.
Daar hadden zij achteraf yolkomen gelijk in.
7* hadden ook beter naar paal 18,4 kunnen
gaan want op het B-veld hadden zij helemaal
niets te zoeken. Het vierde draaide als een

tierelier 
"n 

ip."tO" ?,e, nog be§cheiden met
5-1 geheel zoek. Mijn persoonlijke mening is
wel dat er in de tweede helft bewust gaÍi te-
ruggenomen werd, met het.oog op de derde
helft.

Verder loop ik ook nog wel eens rond als
leider/ouder brj E l. Dez,p jongens kunnen
redelijk goed meedoen in hun competitie. En
ondanks de herfstvakantie ligp hun competi-
tie aardig op scherna. Via een dikke over-
winning in de laatste wedstrijd was de derde
plaats binnen handbereik. Dit lag binnen de
mogeldkheden want de tegenstander had
alleen nog maar dik verloren. DE E-tjes
keken er echt naar uit maar tot twee keer toe
belde de club af en dus wordt er voor de
zoveelste keer een najaarsreets niet voltooid.
Echt blij wordt je daar niet van,

Toen was het inmiddels tijd om zelf ook
maar weer eens te gaan trainen. Want door
de Pakamakeritus van mij en mijn wouw
was dat er de laatste tijd nogal eens bd in
geschoten. De opkomst was met nu acht man

wel beter geweest, maar met een lekker potje
4 tegen 4 gingen wij er op zijn Crudffs
lekker tegenaan.
Plotseling werd het speelveld overspoeld met
Iraki's en Afganen. De partij werd acuut stil-
gelegd want onze bal was afgepakt. Na enig
gesoebat kregen we die terug en toen bleek
dat deze asielzoekers met Jan Kienstra op
introductie waÍen op het Geel Wit complex.
Een stuk of zes wilden in de toekomst graag
meetrainen maar het enthousiasme was zo
groot, dat de heren meteen de wei in wilden.
trVij vonden alles best, de partijen opnieuw
ingedeeld en dan maar weer los. De outfit
van de heren was echter nog niet geheel in
orde. Geen voetbalschoenen, geen trainings-
pakken of windjacks. En toen begon het te
regenen en te waaien. En warm was het ook
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niet,. Dus,loop je niet echt leklcer rcnd in een

T-shirt,"En dus speelden wti l0 minuten later
weer 4.tegen 4. .

Het lijkt niets, een urrrtje trainen van 7 tot 8,

maar je kunt er soms een hoop in beleven.

En natuurlijk ben ik heel vaak depressief.
\Vant wij hebben bij GIV 3 nooit elf man. En
ik mag van Nico nooit.in de spits. En mijn
jongens spelen rare halve competities. En de
scheidsrechter bij het eerste naait w een oor
aan. En Jan Epping wil weer iets op een-

schijfie. En dan zie ik op televisie dat vele
amatsurverenigingen in hun bestaan bedreigd
worden bij,, gebrek aan vrijwilligers.

En dan denk ik aan Peter Ko.rbach, de derde
helft, de dolle asielzoekers, de spofiieve
strijd in het veld.
Het voetbal moet gewoon doorgaan. Prach-
tig, mooier is er niet.

Henk Roemers.
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Training Geet Wit 3 en 4

De trainingsopkomst'van Geel V/it'3 en 4 was

t[jdens de laatste maanden van 1997 wel heel

erg laag. Ook voor deze trainingen zlin
vrijwilligers in de weer. Iaat niet alleen deze

vrijwilligers, maar ook je ploegmaats niet in
de kou staan en kom trainen op de dinsdag-

avond van 19.00 tot 20.30 uur.

§cheidsrechters

Tnals u allen waarschijnlijk wel weet is er
landelijk een tendens'dat zich stoeds minder
vrijwilligers als scheidsre0hter' aanmelden.
Gelukkig is dat bij oíze Vëïehiging'(nog) niet
het geval. Tijdens de'algemene'ledenver-
gadering vanZjanuari jÏ,'wbfd gevraagd'of er

een scheidsrechterscursus op Ameland gegeven

zou worden. Dit is uiteraLrrd mogelijk, maar

dan moet er wel voldoendë animo zijn.
Zodoende wil het bestuur EÍamrg weten of er

leden van onze vereniging geïnteresseerd zdn
in het volgen van een scheidsrechterscursus. Je

hoeft nu niet direct ja of nee te 7Éggen, maar

als je ook maar een beetje interesse hebt dan

kan je je aanmelden bij Jan van Os. Alvorens
men zich op,geeft voor een

scheidsrecht€rscursus al er voor geïnteres-

seerden eenl'voortichtingsavopd iry de kantine

worden gehouden. .''".':.-
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prijs van zo'n kamp is vanaf / 595,- per
persoon. Iedere deelnemer ontvangt een gratis
kledingpald<et van Cruyff Sports. \

Voor meer informatie of directe inschrijving
kunt u bellen met NKS Actief: 073-6146126.
Voor belangstelleÍlden zijn er folders eÍl
inschrijfformulieren beschikbaar bij de secrÈ
taris van Gel lVit (Luc van Tiggelen, I-ege
Miedeweg 12, Nes. tel:542751.

§ehoenennrilmi{flag

Op zaterdag 28 februari a.s. vindt om 14.00
uur in de kantine van Geel Wit een schoe-
nenruilmiddag plaats. Tijdens deze middag kan
idereen die te grote of te kleine voetbaischoe-
nen heeft zijn of haar voetbalschoenen ruilen
tegeÍ andere die beter passen.
Indien iemand voetbalschoenen thuis heeft
staan die men niet mer gebruikt dan kan men
die tijdens deze middag afgeven in de kantine.
Dus heeft u nog een paar góruikte
voetbalschoenen staan die niet meer gebruikt
worden, lever ze dan in. Hier doe je een ander
een groot plezier mee.

NAMEN (3)

In de beide voorgaande afleveringen hebben

we gezien dat clubs hun naam simpelweg

hebben ontleend aan de plaat§ waarin ze zijn
gevestigd. Dat ging vaak gepa.Ard met de

toevoeging FC (Football Club) of VV (Voet-

bal Vereniging). Met de uitgang -ia zijn ook
leuke vondsten mogelijk. Ook kan met stre-

ken of stadsdelen gaan vernoemen.
Er zijn ook verenigingen die hun titel ontle-
den aan oude benamiqgen, schrijfwijzen en

dialecten. om maar eens wat te noemen:

Alcmaria Victrix (Alkmaar), Amsvorde
(Amersfoott), Brughusia {Broekhuizen),
Bruheze (Brouwhuis), Bruse Boys (Bruinis-
se), Cgriovallum (Heerlen), Daventria
(Deventer), Die Haghe (Den Haag), Dore-
stad (Wijk bij Duurstede), Foreholte (Voor-
hout), Rhqde (Sint Oedenrode), Theole
(Tiel), Tiglieja (Tegelen), Froonacker en

Freno (de voorlopers van het huidige SC

Franeker), Fulnaho (Vollenhove), l-eones
(l.eeuwen), l,ugdunum (Leiden), Marsana
(Meerssen), Grol (Groenlo), Gronitas
(Groningen), Gruno (een Trojaan die in de

vierde eeuw voor Chr. Groningen stichtte),
Noviomagum (Nrjmegen), Herovina (Herwtj-
nen), Hilvaria (Hilvarenbeek), Elistha (Elst);
Oring (=Ouddrents voor Odoorn), Saestum
(Zeist), Smerdiek (St. Maartensdijk), Tuban'
tia (Hengelo), Ultrajectirm (Utrecht).
Leuk gevonden zijn Buitenboys (Almere
Buiten) en Hugo Boys (Fleerhugowaard),

terwijl Everstein een mooie fusienaam is

voor de plaatsen Everdingen en Hagestein.

De naam van de regio klinkt door in namen
als: Aengwirden (is de vroegere grietenij van
Zevenwouden, Tjalleberd), Bevelanders
(Kamperland, Ztrid, Bgveiqnd),.':r0mlandia
(Ten Boer), Hunsó (pk!oo), de Hunze (2e

Exloërmond), Angelslo'(Emmen), de Baronie
(Breda), Dinkelland (Lattrop), Ge{ria (Velp),
't Gooi (Hilversum), de Graafschap (Doetin-

chem), Beersdalià en Beetsdalschë Boys
(Heerlpn), Bekkerveld (Heerlen),'Drecht-
streek (Papendrecht), Eemdlk (Bun§choten);

sB



de Eversberg (Ndverdal), Neerlandia (Am-
sterdam), Ripperda en Kennemerland (Haar-

lem), Oostergo (Ee), Ropta Boys (Ooster-

nijkerk-Metslawier), de V/àlde (Elahuizen),

de rWàlden (Damwoude), Friesland en Frisia
1883 (beide keuwarden), Friso (Appelscha,

de FVB weigerde de naam Friso, daarom
heette de voetbalafdeling van deze omni-
vereniging tot juni 1981 Stànfries), Rijnland
(t obith), Rijnmond (Hoogvliet), Sallandia
(Deventer), Spaarnestad en Spaarnevogels
(beide Haarlem), Spaarnwoude (Spaarndam),

de Stichtsche en de Stichtse Boys (beide

Utrecht), Trynwàlden en Trynwàldster Boys
(beide Oentsjerk-Gytsjerk), \il'est Frisia
(Enkhuizen), r$festlandia (Naaldwfik).

Ook rivieren en andere wateren ontkwamen
niet aan benaming in de voetballerij: Amstel
(Amsterdam) met als variaties Amstelboys,
Amstelland en Amstelzwaluwen, Eems Boys
(Delfzijl), de Lauwers (Warfstermolen),
Tjonger Boys (Heerenveen), Waalkanters
(Varil«/Heesselt).

Complete stammen zitten opgeborgen in
Arminia (Glanerbrug), de Bataven (Gendt,

OB), de Germaan (Amsterdam), Germania
(Groesbeek), Germanicus (Coevorden), de

Geuzen (Amsterdam), de Kennemers (Bever-

wljk), de Noormannen (Iilestkapelle), de
Tubanters (Enschede), de Tukkers (Alber-
gen),'Westfriezen (Zw aag)

Bescheidener waren zij die de club de naam

van een buurt of straat gaven: B.V.H. (Buur-

tvereniging Hommelseweg) Arnhem, B.W.B.
(Broekhovense Wijk Boys) Tilburg, H.T.C.
(Holtenbroek-Tuinders Combinatie) Zwolle
(Ontstaan door fusionering voetbalclub Tuin-
ders met wijkvereniging Holtenbroek), L.T-
.C. (Langedijk-Talsmastraat Combinatie)
Assen, V.V.K. (Voetbal Vereniging Korre-
weg) Groningen.

Een simpele vertaling van de plaatsnaam kan

leiden tot vondsten als: de Foresters (Hei-
loo), Grasshoppers (Hoogwoud) en Montag-
nards (Bergen).

JAN VAN OS: A,LS SCHEIDSRECHTER
MOET JE EEN PLAAT VOOR DE KOP

HEBBEN

Jan van Os zou je de duizegdpoot van de

vereniging mogen noemen. Je kunt geen

activitéit Èedenken of hij is erbij betrokken'

Als zijn auto niet thuis staat dan is 'ie wel

geparkeerd bij het clubgebouw' "Mïnsen

iëge wet es teugen mij: ut is dien twiede

hulis, kinst ,rr dien bèèd niet nearsette?"

Het voetballen is Jan min of meer met de

paplepel ingegoten. "Ik foetbalde op de buurt

ànae Strandweg met jonges as Dirk Kolk en

Gerhard van der Geest' Op mien seuvende

begon ik bij Geel Wit met Jan Epping as

trener. ÍWe hèwe ea'st twie jaar treend, op

Klein Vaarwater, ut làn fan Piet van

Barends, de ouwe iesbaan in Nes" '

Toch sloop de motivatie weg. Op zijn

zestiende meldde Jan zich weer aan bij Geel

Wit. Hij kwam bd de A's onder leiding van

Toon'(fan Klaas) Oud en Lex Varkevisser'

Daarna ging Jan in dienst. BU de senioren

pakte hij de draad weeÍ op in het vierde en

ipeelde met mannen als Johannes Klein,

Iiarend Kooiker, Klaas Triemstra en Toon

('Duumke') Metz.
Zijn laatste jaren als voetballer sleet Jan in

het vijfde. Toen dat team in 1988 ophield te

bestaan hing Jan zijn sloffen aan de wilgen'

Dat besluit werd mede ingegeven door het

feit dat hij nogal blessuregevoelig was' "Ik
sat ferskeidene keren in ut gips".

Maar Jan was niet verloren voor de

voetballerij. Hrj ging zich toeleggen op de '

scheidsrechterij en werd bestuurslid' In 1990

behaalde Jan zijn scheidsrechtersdiploma' "Ik
hëw ea'st un jaar an de wal flöten' Dat ging

prima, totdat de scheidsrechters automaties

ànsteld werden. Ik mös kontinu öfbelle in

omsette. Omdat dat hast onmogelek waar

ging ik dearna alliën Amelandia ïn Geel Wit

flöten".
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"In ut foarleste jaar van de FVB het de
skeidsrechterkommissie mij froechen om
weer an ut vastelàn te flöten. Ik sit nou in
groep 5, ik màg de standaard fierde tot on
met de sesde klasse, de reserve eerste ïn \

twiede klasse in de landelijke B-jeugd flöte.
Ik hoop nog es promotie te maken soadat ik
ók standaard dà'de klasse fluite mag. Ik bin
uutnodigd om de cursus
Scheidsrechtersopleiding 2 te doën. Dearfoar
bin ik slaagd, soadat ik gerechtigd bin om de
standaard twiede klasse te flöten. Of ik dat
rèèd hangt öf fan de rapporten".
Jan's eerste wedstrdd in de standaard vierde
klasse was vorig jaar het thuisduel van Geel
Wit tegen Nicator. Dat hij bij zijn debuut
zijn eigen vereniging moest leiden deerde
hem niet. Wèl stoorde hij zich aan het feit
dat hij werd aangesproken als een van de
onzen. "Op dat moment bin ik skeidsrechter,
gien bestuurslid". Daarover zijn nadien
afspraken gemaakt, die onlangs keurig
werden nageleefd toen Jan, keuwarden
3-Geel Wit 2 leidde. "De reugenpanu her
niet mórken dat de Geel-Witters mij
kónnen".
Prettige herinneringen bewaart Jan aan de
wedstrijd Cambuur/keuwarden B I -SC
Enschede 81. Niet alleen omdat op dat
niveau leuk wordt gevoetbald, maar ook
vanwege de entourage. "De club nimt
fantevoren kontakt met je op, dat is un stu§e
waardering".
Als je maar een verschrikkelijke plaat voor
je kop hebt dan is scheidsrechteren een leuke
hobby. "In ut begin ging ik in diskussie met
de speulers, dat doën ik niet meer. Speulers
die te feer gaan merke dat wel; trekfte is
skrieve", zegt Jan resoluut.
Kaarten gaf Jan volop in het duel Cambuur
'69-TOP van vorig seizoen. "Ik had ègelek
meer roed trekke moeten in de wedstrijd
stake moeten fanwege ut agressiere geàrag
van de thurrsploech. De rapporteur het mij
prezen foar mien kalmte ondanks de
intimidaties".

Onmiddellijk regelt hij het vervoer bij
Birwa, het bedrijf van oud-Amelander
Willibrord Beijaard. Jan is zeer te spreken
over het contact met hem. "Ik hew nooit
problemen met Willibrord. Ik kin altied op
um rekene ïn bij öseggingen sèèt ie: mooi,
dan kin ik uutslape".
Jan stoort zich enorm aan de afzeggingen,
met name aan het einde van het seizoen, van
clubs die niet naar Ameland willen. "Dat
fien ik heel erch, deer sou de bond wel
hogere straffen foar uutdele magge", Voor
het overige heeft hd alle lof voor het district
Noord, de opvolger van de FVB, die bij het

vaststellen van de wedstrijden met de

aanvangstijden al rekening houdt met de

afvaarten van de boot.
Dit voorjaar krijgt Jan het weer ietsje
drukker want dan komen de FJes erbd. Jan

is verheugd over deze ontwikkeling. Tot nu
toe begonnen de jongens pas te voetballen als

ze E-pupil waren. Op dat moment hadden ze

al twee jaar achterstand ten opzichte van hun
leeftijdgenootjes aan de vaste wal. Dat
vertaalde zich vrijwel altijd naar de
uitslagen. Een reden om de jongetjes nog
niet aan de competitie te laten deelnemen

was dat de knaapjes een halve dag van huis

zouden zijn. Inmiddels doet Amelandia al

een half jaar met de F-pupillen mee aan de

competitie en volgens Jan zijn bij de

zustervereniging positieve ervaringen
opgedaan.
Fcn organisatorisch probleem dat eruit
voortvloeit is de bezeffing van de velden op

de zaterdag. Nu is het nog wel te doen, maar

wat Geel Wit betreft komt het trainingsveld
naast het hoofdveld er gauw. Geel Wit heeft

als wens uitgesproken dat het aan de eisen

van een officieel veld kan voldoen zodat er
jeugdwedstrijden zouden kunnen worden
gespeeld. Afgelopen seizoen moest Geel Wit
al een keer uitwijken naar Amelandia, maar

omdat het programma van dat weekeinde

werd afgelast is het zover niet gekomen.
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Zijn hobby heeft Jan inmiddels op plaatsen
gebracht waar hij eerder nauwelijks van had
gehoord.' "Mien féérste is Alteveer, tien,
kilometer fan de Duutse grins, dan bin jè de
hele dag onderwech. Je binne dan meeirlren
kwiet, maar dat hoort erbij ". Jan heeft dan
ook geen begrip voor de leidsmannen die
koste wat kost proberen onder de wedstrijden
op de eilanden uit te komen. En
verschrikkelijk kwaad kan hij zich maken op
diegenen die, als ze hun poging zien
mislukken, de eilandvereniging benadelen.
"Soa het Geel Wit de weOstriià teugen St.
Anna'ferloren deur de skeidsiectrtei dat leek
heïemaal nerges op. Un skeidsrechter kin ók
sien dach niet h^ewe, maar ók al sit je niet
lekker in je fel, dan moete je toch soa eerlek
mogelek fluite".
Op de onlangs gehouden ledenvergadering is
voorgesEld een cursus voor
verenigingsscheidsrechters te houden. Om
zo'n cursus mogelijk te maken moeten 12 tot
16 gegadigden zich aanmelden. Jan ziet
lievEr da|ze een volledige cursus volgen,
zodat ze hogerop kunnen.
Op verzoek van Meinte Bonthuis kwam Jan
in 1986 in het besfuur. Samen met Koos
Molenaar (fan Theo fan Foppe) was hij
Ieider van D2. Omdat Jan Kooiker stopte als
jeugdseCretaris werd Jan gevraagd dit werk
ovér te nemen. De pas 21-jarige Van Os
ging zich bezighouden met het regelen van
het vervoer op zaterdag en het zoeken van
begeleiding voor de teams. Vooral dat laatste
was een lastige klus, waarbij een beroep
werd gedaan op de ouders. Dat viel zeker
niet altijd in goede aarde. "lVat mij enorÍn
teugen de'borst stuitte waar dat un ouder sei:
doën ut self maar, dou wó'st. erfoar betaald,
ik.niet. Soa'n opmerking fergeet je nooit
meèr, as dank fgar .al dat frijwillegerswerk".
Zo gauw de officiële mededelingenop de
deurmat liggen pluist fan, iiiërÏÀmiddèts het
gehele wedstrijdsecretariaàt"óp iijn
schouders heeft'seilomen.'tiet i

weostriioióhémitïan Geel ïVit na.
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De mechanisatie is Jan niet voorbij gegaan.

Sinds kort heeft hij de beschikking over een

comput€r. Voorheen deed hij zijn werk op
een typemachine; één fout en hij kol 

;

opnieuw beginnen.
Een ander siaaltje moderne mechaniek ii de

copyprinter in het clubhuis. Dat levert dël
vereniging veel drukwerk voor derden op,
waar Geel Wit dus een aardig cende van
meepikt. En natuurlijk is Jan de man diE de

apparatuur bedient.

Op zijn computer werkt Jan ook de :

prograflrma's voor de diverse toernooien
(Kerst, Hemelvaart, uitwi§seling met
Amelandia en De Monnik) uit.. En dan regelt
hij en passant nog evens de

vriendschappelijke wedstrdden. Jaarlijks gaat

80 tot 100 keer de telefoon over voor
aanvragen in meiren juni. Jan kan,slechts
enkele verzoeken te honoreren. Of het
prograÍnma zit al vol àf de velden zijn dan al

gesloten.
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qsAAN DE tsAba2

In deze rubriek komt iedere

jeugdspeler aan het woord.

DE AFTRAP
Naam:
Martinus Spoelstra
Geb. datum:
03-02-1987
Ik woon..
Op de Miedeweg I in Buren

Hobby's
Voetballen, tekenen en basketbal

DE WEDSTRIJD
Favoriete club:
Roda JC

Beste speler:
Roelofsen
Hoogtepunt in jouw voetbalbestaan:
Een kopbal doelpunt tegen Be Quick uit
Dokum.

PAUZE
Lievelingseten: sPaghetti.

Ik drink het liefst: SPa rood.

Ik kijk graag neer: Cartoon Network.

Ik lees grasg: griezelboeken.

VOORZETJES
Nagano ?

3 gouden medailles.

Basketbal of voetbal ?

Eigenlijk allóei
Voetbal of schaatsen ?

Ook allebei.

Misschien dat eï ooit nog een

klapvoetbal schoen wordt uitgevonden !

Lijntrekker

keerr een
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HET NIEI..IWE BESTUURSLID

Begin januari hield de club een meeting in de

kantine. Deze halfjaarlijkse bdeen-komsten

lijken een relaxed samenzijn, zonder noe-

mens-waardige wetenswaardigheden' Er

wordt door Dirk Kooiker wat met een hamer

gezwaaid, und so schnell wie mogeltjk ne-.

à*n *. er één op het nieuwe jaar' Toch 
-

gebeuren ., ,o*i dingen waarvan je achtqSaf

zegt : "W'anneer is dat beslist ? 
,

Was ik daarbij ?

Zo is er ook altijd een begroting' Maar om

een of andere reden drukken ze maar de helft

af. V/il je dan een interessante vraag stellen,

of een kritische kanttekening plaatsen dan

moet je steeds eerst het betreffende bedrag

met twee vermenigvuldigen. En d'ts passen

de meesten wel op. Bovendien zit Frans voor

in de zaal en ÏVessel achterin dus moet je

ook nog ogen in je rug hebben' Het mag de

tezer ouioàtijk zijn dat de begroti4g moei-

teloos passeert' En als Frans daarna in een

nieuw 
-SUppR-Uusje 

rddt en IVessel op een

nieuwe fiets, dan mag je niet meer §putteren

want die kans heb je gehad op de natfj,nXl-

lijkse vergadering. Dit is maar een onwille-

kóurig voorbeeld in verband mqt het vol-

gende.

Een recent hamersnrk was de benoeming van

Gerard Metz als nieuw bestuurslid' Ik zag

het 's middags pas op de agenda staan en

mijn adrenaline gehalte schoot omhoog' Nog

maar 6 uren om een tegenkanidaat te vinden'

schoot er door mij heen. Stad en land heb ik

afgebeld, men§en thuis benaderd, handen

geichud, zelfs op het laatst Oeke Metz nog

lesmeekt maar het was te laat' 's Avonds

bi*.n l0 sec zat Gerard in het bestuur' Op

zich een prima zaak, maar met een §pannen-

de stemming en gedoe in de wandelgangen

had dat toch veel glorieuzer gekund' Ï[an-
neer je nu toen op dat mome[t, net naar de

w.c. hoest, had je het niet eens doorgehad'

Totdat een keer de deur van de bestuurska-

mer opengaat, hij daar breed verschijnt en jij
niet meer mag §Putteren.
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Op ons recente familie-uitje kon ik niet laten

als GïV-correspondent die ene, indringende
vraag te stellen : " Gerard, is deze benoe-

ming een logiseh vervolg van jou carrière als

actief voetballer, sportfysiotherapeut, eh

trainer op weg naar het presidentschap van
de club ?'l

Antwoord:"Neen."

Als u dat gelooft, eet ik dat rare mutsje van

mij op !

Met een stalen gezicht ontkennen ! Die man
moet in de politiek. Als ik Pa Dirk geweest

was, had ik hem niet af- maar weggehamerd.
Nu is het te laat.

In ieder geval is het Geel- Wit bestuur weer

verrijkt met een echte Geelwitter, in hart pn

nieren. Dat wilde ik u eigenlijk alleen maar

even melden. Als goed begin van 1998.

En dat verhaal eromheen moet altijd van

mijn vriend, de hoofdredacteur.

Henk Roemers.
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Uit elk elftal van Geel lVit (behalve het 1",

die komen vaak apart aanbod), is een spelel

geselecteerd door de redactië of de leiderq

van het team. , , o

Waarom deze spelers gekozen zijn weten \

ze misschien zelf het beste. Anders moet je i
ze het maar even vragen.
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WINTERSTOP

Jansen was die morgen met he[ verkeerde
been uit zijn bed gestapr. Her was duidelijk
te merken want hij was zo sikkeneurig als de
pe§t.

Wat is er aan de hand man vroeg vrou\ry
Jansen.

Ach bromde hij " die winterstop is ook
zwaar pet".
Kijk nou eens naar buiten, prachtig weer,
bijna 10 graden boven nul, het graÀ begint
alweer te groeien de sneeuwklokjes steken de
kop al boven de grond uit en die kloten knvb
denkt ieder jaar .vlak voor de kerstdagen
weer dat het winter wordt. En ieder jaar
weer lassen ze een winterstop in ook al is het
prachtig voetbalweer.
En als die winterstop weer voorbij is dan
begint het te vriezen en is er weer geen
voetbal en als het zwaar begint te dooien dan
kun je bijna een maand niet voetballen van-
wege te natte velden. Daar wordt je toch he-
Iemaal niet goed meer van of wel soms.
En als je zondagsavond naar de sportop tv

Irjk zie je ook nauwelijks voetbal. Die
Jongens weten van ellende ook niet meer wat
ze uitzenden moeten. Ja, wat biljarten en wat
darten en wat oninteressante praatjes met een
zwe[tmer die net mee kan doen of een ne-
derlandse skieër die zo'n beetje achteraan
kan eindigen.
Jonge, jonge jonge wat een zondagen.
Kopje koffie Jansen ? vraagt vrou\ry Jansen
en schenkt hem een bakje leut in.
Hij gromt en moppert verder over zijn verlo-
ren zondag in de winterstop.
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ffi§§L \ry§T m§euws

Medewcrkers

tuÍ. Eonthuis
J" Hpping
F. Hulsebos
K. Molenaar
H. Roecners
R. BLoena

D. Kiens$ra
C. Tiemam
F. ter Schure
J. Brouwcr
L Kiewied
A. de Vmes

L. va"q Tigge§en

N. Oud
W" Bcijaarel
F. Fornrer
F. Kiewi.ed
Vf. Broulwer
G. kloies'iaar
J. Nagtegaal

Red"adres:
Torenstraa{ 5
9163 F{# Ë{es
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F{et GlV nieuvrs versehijnt

I cot 1S keer ;rer jaa-r

Oplage: 350 *xemPlares:'

Abonnelment SW Rieqrws

f' 15,-- per jaor
Advertentïe ira GS/ nieuws

f 60,-- p*r jaer.
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