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De zoete smaah"....

Nou voetbal ik al met al toch alweer zo'n
dertig jaar. En met veel plezier natuwlijk,-
want anders was ik atlang gaan golfen. Af en

toe moet je in je leven echter eens sfilstaan brj

waar je nou eigenlijk moe bezig bent. Een

trme-out, of iets moderner . "HaYe a break,
doe iets met chocolade !" Dus na dertig jaar
grashuppelen ga ik nu even op de bank àtten
Druk kauwend probeer ik te bedenken ïrat
voetbal nu eigenlijk zo leuk maakt' De
spieron knarsen en kaken nog van het
glioaet van gisteren, dus dat werkt ruet echt
motiverend. De wasmachine maakt een

klereherrie en mijn hoof«l kan daar ntet zo
goed tegen, ook allemaal vanwege het
'rieetbal en Etr vill dit 'iveakend. trr maar
kauwen, en kauwen terwijl het voetbal van de

afgelopen jaren uit mr.lrt 4mB geheugen

opgediept als een film aan mij voorb4 gaat.

Ik iou de lezer(es) daar nu van kunnen iaten
meegenieten maaÍ voor al dat papier zijn de

bomen nog niet geveld. Bovendien is dat
soort praat geschilrter voor de kantine of de

Geelwit-avond van a.s, zaterdag 28 maart.

Na drie Kítkats, twee Marsen en een halve

Lion ( beuuuh, nootjes!! ) gaat het licht
tussen mijn oren branden. Er is maar één ding
dat voetbal leuk maakt, en dat is de zoete

smaak van de ovorwinning. Terugkijkend zie

ik alleen maar glorieuze momenten, de diepe

dalen zr;n niet opgeslagen ín mijn brainl.
Mrsschien dat ik ze met do nodige moeite nog

weer boven zou kunnen halen maaÍ zeer

waarscffinhlk word ik daar niot warmer van,

dus weg ermee. Geef mij rnaar.de

overwiiningsross, die voelt wel zo goed'

Eieenlryk had ik mrj al dat gedoe met die

Ureat< ón zo ook wel kunnen besparen Aan

het afgelopen weekend had ik ggno.eg

rnformatie orn tot dezelfile conclusio te

komen. Bijvoorbeeld bU de E- en F-pupillen

op de zatódagmorgen. Voor de wedstrijd zie

ie wat klerre manneqes zenuwachtig
rondlopen want oh! Je weet maar noott wat

voor grote jongens straks weer uit de bus of
ta"rr kimen stainpen. En dan als de wedstrijd

één keer begint, àuurt het tot de score de

goede kant opgaat voordat de eerste

[[nrlactren vàischijnen En als het dan echt

ioed eaat en de teÀenstander wordt opgerold

iliet qlt of13-0, dan gaan de borst-kastjes

,oo.*t en zijn de sterke verhalen nog sterker

dan heel sterk.
ielf met Geelwrt 3 hadden wij ook weer zo'n
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topzondag, Onze tegenstander RES had ons
de vorige keer ongenadig klop gegeven.

Helaas moesten wr3 ook nu weer constateren
dat de Bolswarders beter in de wedstnld
zaten dan wrj Met de thee stonden we 0-l
achter, maar opgeven doen wij nooit.
Gelukkig voor ons kreeg de tegenstander het
drukker met de scheids dan met ons. Ze
prastten meer dan ze voetbalden en na 4x
geel, waarvan één dubbel en dus rood, sloeg
Volheffer Vick ( alias Rudolf Teuben ) twee
keergenadeloos toe. ïVeids klonkons gezutg
onder de douche, en des middags om 15,30
zaten de RES-spelens nog te mokkon in de
kaníne. Want o, de smaak van verlies is
bitter!
De beste illustratie vond ik echter 's middags
na de wedstrijd van Geelwt l. De positie van
ons vlaggeschip ap de ranglijst was nu niet
om erg vrolijk van te worden. De tegenstan-
der Blauwhuis, altijd onberekenbaar en ge-
vaarlijk, kon ons vanmiddag in serieus degra-
datie gevaar brengen. Om depressieve toe-
standen te voorkoraen moest er gewonnen
worden. De wedstnjd op zich was verschrik-
keh.yk om te zien, \['el veel strijd maar met
voetbal had hot weinig te maken, Hotseknots
over en weer, geen lijn of rust in het spel te
ontdekken. Een goede comer van Tonio werd
door broer Jan tutstekend verzilverd. Aan de
zijljn werd het steeds kouder maar iedereen
bleef tot de laatste minuut, geluk:kig de 1-0
hield stand. En daar stond !rij, geelwitter in
hart en nieren, juichend en handen schud-
dend, stralend van oor tot oor,'Willy Mole-
naar. Alleen de overrvinning telt! Een last
ï/as van hem afgevallen. En maar genieten,
alleen maar genieten. En wrj genoten van
hern.

Henk Roemers
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NAuVIEN (deel 5)

Slechts weinig voetbalverenigingen hebben de

naam van een persoon gekregen. Het aantal
voetballers dat is vernoemd is op een hand te
tellen. Ik kom niet verder dan twee. De eerste
is vanzelfsprekend Pim Mulier, de
omni-sportman wiens wieg stond in
Witmarsum. In deze plaats zetelt dan ook een

vereniging die zijn achternaam draagt.
De enige specifieke voetballer naar wie een

club is vernoemd is Bok De Korver, een

Rotterdammer
nota bene, naar wie B.D.K.
genoemd.

In Kootstertille heeft een club bestaan die zich
liet noemen naar Caspar Di Robles, de

veldheer waaraan het standbeeld De Stenen

Man bij Harlingen herinnert. De initialen van
Gijsbrecht Van Aemstel vormen de naam van

de club uit Doornenburg en M.v.R. staat voor
Marinus van Rooijen, de pastoor Yan

's-Heerenberg. In Papendrecht bestond tot
1977 een vereniging genaamd Piet Hein m ii
Maassluis blijft de naam van fabrikant Van der

kly voortleven in V.D.L.

Het aantal clubs dat is genoemd naar het

bedrijf waar de spelers werkerÍwerkten is

ontelbaar. De bekendste is vanzelfsprekend

P.S.V. (Philips' Sport Vereniging). Niet
zelden achtte de baas het van groot belang dat

de arbeiders in hun vrije tijd aan sport deden,

opdat zij daarna weer gemotiveerder aan de

slag konden. Veel fabrieken hadden een eigen

club, zoals Coal (Trading Association in

Rotterdam), Droste's Sportvereeniging
(Haarlem), Eilermark (Glanerbrug), E'S'C.4.
(Enka Spoficlub Arnhern), de Faam (Breda),

G.S.C.D, (Gazelle Sportclub Dieren), K'L.M'
Sportvereniging (Aalsmeer), P.V.D.V'
(Ptezierig Vermaak Door Vriendschap in
Terwe ij de-Utrecht, oPgericht a1s

Personeelsvereniging DEMKA), P.V.F.
(Personeelsvereniging Fokker, Schiphol,

Amsterdam is
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Amsterdam), The Rising Hope (Erven J' van

Nelle BV, Rotterdam), Sunlight (Vlaardingen),

TeDiRo (Technische Dienst Rotterdam),

T.S,B. (The Shell, Boys, VlaardingeP. tq
V.S.V. '50 (Vredestein Sport Vererugingl

Enschede).
Ook ambtenaren sporten/sportten'
Spoorweglieden deden dat onder namen als

G,U.N.I.A. (Gezellige Uren Na Ingespannen

Arbeid, Enschede), N.S.H. (Nederlands$

Spoorwegen Hengelo), S'O.V"A. '54 (Spoof

Ontspannings Vereniging Amersfoort) en

S,V.V.U. (Spoorweg Voetbal Vereniging

Utrecht).
Voor de Postbodes en aanverwantt

beroepsuitoefenaren warenlzijn er: G' O'V'A*
(giro, Arnhem), G'P'C. (Gemeente-Post

Combinatie, Vlissingen), Phileon
(treuwarden), Posta (Utrecht), Postalia(De n

Haag), PoTeTos (Groningen), P.T'T' Breda

en P.T.T. Trajanus (Nijmegen)

De 'witte booiden' uo.ibuuè, in verenigingeb

die luisteren naar namen als A'B.N'-Amro
V.C. (Amsterdam), A.M.E.V' (Utrecht),

A.N.}V.8., Beursbengels (Amsterdam),

Victoria Vesta (Ede), Delta LloYd

(Amsterdam), Nediloyd (Amsterdam), A' S'V'
(Ambtenaren Spcrt Vereniging, Hengelo Ov),

H. V. V. (Handelsreizigers Voetbal Vereniging,

Enschecle), R.A.V. (Rijks Ambtenaren

Vereniging, Amsterdam) en V'V'G'A'
(Vereniging Van Gemeente Ambtenaren,

Amsterdam).
En dan had je nog D.H.B' (De Haagffi

Bakkers), E.P.S.V. (Enschedese Politie Spott

Vereniging), H.P.S.V. (Haagse Politie Sport

Vereniging) en O.S.O' (Omroep Sport

Organisatie, Hilversum)
Limburg kende voor de oorlog Staatsmijn

Emma (Treebeek), Staatsmijn Maurits
(Geleen) en Staatsmijn Hendrik (Brunssum),

namen die in 1936 veranderden in resp' SC

Emma, Limburgia en Maurits.
Van veel recenter datum zijn de veranderingen

vafl namen als gevolg van de intrede van de

sponsoring. Friesland speelde daarin een
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voortrekkersrol en Sneek spande daarbij de
kroon. Deze club bediende zich van
achtereenvolgens de toevoegingen Hubert,
Hovis en BP. Plaatsgenoot ïfZS heette even
WZSlPheifer. In Lemmer kreeg CVYO de
toevoeging Van Looy en Lemmer werd
gekoppeld aan Bentex. De club uit Bergum
heette enige ttjd Rheem Bergum. Andere
combinaties waren Babberich Hoornstra, Dijka
Steenwijk, EHC/Norad (Hoensbroek),
Hilarius-Schoten,'t Klooster/Dakowa (Ter
Apel), Roermond Tim Oil, Weber Germanicus
(Coevorden) en V/estermeijer Ede.

In het laatst van de vorige en in de eerste helft
van deze eeuw was het gewoonte de
vereniging de naam van iemand van het
koninklijk huis aan te laten meten. Mijn vorige
club, P.W. uit Enschede, heet voluit Prinses
V/ilhelmina, en is naar haar genoemd omdat
hij is opgericht op de dag waarop het prinsesje
werd geboren, 31 augustus 1885.
Kleine meisjes worden groot en zo kon het
gebeuren dat in Almelo een club bestond die
luisterde raar de naam K.W., Koningin
lVilhelmina.
Twente was sowieso een koningsgezinde regio,
de namen in ogenschouw nemend. Naast P.W.
en K.S/. had/heb je er Juliana '32 en
Wilhelminaschool (Hengelo),
O,N. (Oranje Nassau) en P.H. (Prins Hendrik,
Almelo) en P.J. (Prinses Juliana)
Losser.

1n

In de Tweede V/ereldoorlog hadden deze
verenigingen een probleem. De Duitse bezetter
stond niet toe dat in leven zijnde leden van het
Koninklijk Huis waren veinoemd. Zo werd
P.J. Lossersche Boys en Wilhelminaschool
kortweg De School. Andere clubs waren
vindingrijker. Juliana '32 doopte zich om tot
Juliana van Stolberg en de betekenis van P.W.
veranderde in Prins Willem!
Niet alleen in Twente bestonden 'korunklijke'

verenigingen, getuige het volgende rijtje:
A.V W. (Arnhemse Voetbalvereniging
Wilhelmina, Arnhem), Beatrix
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(Hoenderloo), Emma (Dordrecht), Irene
(Tegelen), Juliana (Spekholzerheide), Margriet
(Oss), Oranje (o.a. Grootegast), Prirls
Bernhard (Uddel), Prinses Irenp
(Nistelrode ), R. V. W. (Renkum§e
Voetbalvereniging Wilhelmina), S.J.S.
(Sportclub Juliana Stadskanaal), V/ilhelmina
(Den Bosch, in de oorlog De Kanaries naar
hun gele hemd), Wilhelmus (Voorburg),
V/illem I (Maastricht), Willem II (Tilburg$l
Willem IV (Simpelveld). 1'

lYist u dat het shirt van Willem II in Tilburg
is geintroduaeerd door iemand die P.W. zag
voetballen en wist u dat het tenue van P.W.
ooit is gebruikt door het nationale elftal? i:,

Grappig is dat J.O.S., L.E.O. en T.H.E.Q.
niet simpelweg jongensnamen zijr,, maar
afkortingen die staan voor resp. Jeugd
Organisatie Spofi, Leens En Omstreken en 't
Haantje En Omstreken.
Ik acht het niet uitgesloten dat in A.Z.C,
asielzoekers voetballen, maar de naam staat
toch echt voor Algemene Zutphense
Combinatie.
De betekenissen van J.A.C. (Den Haag) en
s.o.s. (Hellendoorn) zi.jn me niet
bekend, maar het zal ongetwijfeld iets anders
zdn dan Jongeren Advies Centrum en Save
Our Souls.
En deze naam moet je in een keer uitspreken:
T.E.C. Tiel (Tielse Eendracht Combinatie)!

Voor een dag:e wadderen
<i
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HERNTEUWE Kf,TINTSI'TAKING

MET"..
Rudolf (RudY) Meíz

Rudolf (R"@) Metz, 39 iaar, woorcachtig in

Veendom en in het dageliikse /eYen

werkzaam ats hoafd burgerzaíten van de

gemeente Pekela, Rudy heeft,yey seizoen
-(IgS7-tgSS) in het eerste elftol van SC

Heerenveen gespeeld en met name in de

tweede seizienhetft,niet orwerdiensteliiÍc'

De medespelers varu die tiid waren onder

andere Aído Swager, Gertian Í/erbeek, Jfin

Schulting, John van den ífilderuherg, Bert

Holtsnder en Manrten de Jong. Voor ziin

komst naar Heerenveen speelde Rudy bii
Combuur (3 iaren), Veendorn (4 iaren),
Heracles {2 iqren) en Emmen (l iaar)' Na

de periode Heerenveen speelde hii nog weer

3 jaren bii Emmen.

WAT IS DE LEUKSTE TMRINNERING

UTT T.r!V VOETBALCARRIERE?

De hele entourage rondom SC Heerenveen,

en dan met name het enthousiasme, het

publiek en de betrokkenheid van alle

geledingen bij de dub. Dit straalt de club

íog steèds uit en is oak mede de verklaring

,uí h"t succes. Voor mijzelf was de 2e helft

van bet seizoen een opsteker. lk maakte in

die korte periode 13 doelPunten.

EN DE SLECHTSTE }M,RINNERING UIT

UW VOETBALCARRIERE?

Heerenveen wa§ toen al een club met

ambities. Door de vele blessures van

medespelers heb ik in het eerste

seizoengedeelte moeten spelen, ondanks een

buikspièrblessure. Gevolg was dat ik te

geforóeerd heb gespeeld, hetgeen de vorm

niet ten goede kwam.

WELKE TRAINERS IIEEFT U

MEEGEMAAKT EN AAN WELKE

TRAI]{ER BEWAÀRT U DE

PRETTIGSTE HE,RINNERTNGEN ?

Bij SC Heerenveen heb ik Foppe als trainer

*."g.*urkt. Als Ik hem ilu oP TV terug

zie, 
"vind ik dat hd qua persoonlijkheid is

geÉtoeid. Bij de 
"nd*tè 

cfubs heb ik getraind

inl*t Nol de Ruiter" Theo Verlangen, Ben

Hendriks, Hans Alleman, en Gerard Somer'

Foppe Utiit mi.! in bet bijzonder bij, en dat

tomt Aoor zijn voetbalkennis' Er zat visie

achter ziÍt trainingen. wat uiteraard te

maken had met zijn Cl0S-achtergrond'

DOETUNOGAAN SPORT?

Ja. ik voetbal nog in bet 4e elftal van

Veendam 1894. Verder doe ik niet aan sport'

daar ik ook tijd aan mijn gezinwil besteden'

WAT YINDT U VAN DE HT.IIDIGE

SELECTIE?
De huidige selectie heb ik nog maar len keer

live g"ri", in een oefenwedstrijd tegen

Veendam. Toen zat er nog geen lijn in'

Verder volg li het etftal via de TV' Het is

onvoorstelb-aar hoe hoog ze in de competitie

staan. Dat geeft aan dat de coaoh (Foppe)

Àoed is en dat het stuk voor stuk goede

íoetbatlers ziin. Meest opvallende speler

vind ik Samardzic' Talan was vorig seizoen

een opvallende speler, maar door blessures

f,""n irij dit seizoen helaas weinig gespeeld'

Be rest van het elftal is gewoon goed'

Uit: it Pompebledie, programmaboekie

tijdens de wedstriid Heerenveen - NEC'

*3-



(IN)DIRECT

De eerste drie kwartier van de

wedstrijd Geel Wit 1* Blauwhuis

t heeft eÍ een stand van 2-9 oP

het scorebord in de zuidoost hoek

van het veld gestaan.

De vraag is direct, waarom ?

antwoord: kennelijk is er niet een

van gw die de reis vanuit het sPe-

lershome naar het zuidoosten wil
rnaken om aan het begin van de

wedstrijd de brilstand in te wllen'

Het bestuur zou daar binnen de

organisatie misschien iets aan

kunnen doen. Of is het bijhouden

van een scorebord niet belangrijk
geooeg.

Als dat zo is dan had de fa' er

beter een kiPPenhok van hmnen

maken of een windscherm om de

trouwe supporter tegen de noor-

denwind te beschermen.

Maar als de gang naÍIr zuid oost

te zwaat is waarom dan in deze

djd waarin het economisch zeer

goed gaat geen electronisch score-

bord aangeschaft ?

Een gemakkelijk instrument waar-

op mitt vanuit de kantine de stand

via een knoPje kan bijhouden'

Onderzoeken maar.

En misschien zou een onderzoek

naar electronische spelers ook wel

iets zijn.

geel-wit - blauwhuis. gelukkig""'

geel wit - blauwhuis
Een wedstrijd waar je niet wann

maar eerder koud van werd'

En,...
bijna de moeite van het kijken

niet waard.

Het enige lichtPuntje \uas eer
prima corner met een fraaie aË

ronding met de kop, door Jan

Brouwer. 40 + ?

Het grootste respect ging naar de

toeschouwers die in de noorden-

wind tot het eind van de vertoning

bleven.

Respect ook voor Bote RijPstra

die het publiek in de tweede helft

door zijn act voor de kantine nog

enigzins in beroering kreeg en er

voor zorgde dat er nog enig leven

op het sportPark kwam.

Van de oudjes moet je het maar

hebben,

Yoorziffer Dirk Kooiker stopt met

voorzitten.
Er is bij Gïil waarschijnlijk geen

groot projekt meer te vinden waar

een voorzetje voor gegeven moet

worden.

Sponsor geel wit komt gelukkig

niet te vaak kijken.

Hollumer suPPorters zien bij geel

wit ook geen nieuws

Stoeltjes tribune nu bdna allemaal

wit. (geel wordt wit)
Niet in de zon en toch verkleuren'

Dames kom naar het veld en

neem plaats oP de tribune.

Een van de "schePPers" van hgt

gw-nieuws is volgens zijn dochter

een opschePPer.

tt_- l0-
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BEI§ OPVOLGER

Het gezin is compleet' Hoe vaak is deze zin al

ni., ï.rg.reld gegaan met de felicitaties aan het

adres van Catrien en mij met de geboorte van

om-e zoon Wiliiam. IIoezo, compleet?

Na twee meisjes een jongen, meer soor[en z{n er

nier, is dan vèelai de argumentatie bii deze opmel-

king. Bovendien is het niet van deze tijd om grote

gezinnen te stichten.

ivet, Oat bepalen we nog altijrJ zelf'-ai 211en wij

de iaatsten iii, o* te ertennen dat drie van die

dnrktemakers je behoorlijk wat werk kunnen

bezorgen.
Na de meiden is er dan eindelijk een voetballer

geboren. is nog zo'n veeigeplaatste opmerking'

fÍaar wie zegt dat Anna en Margaret niet tegen

een bal zullen trappen, en wie kan ons gara.nderen

dat \\/illiam dat wól gaat doen'l Mijn voetbahnin-

nende t'ader had vier zonen' van wie er twee ooit

het gele shirt om de schouclers hebben gedragen'

,onà., overigens ooit in die uitmonstering tot

grootse daden te zijn gekomen'

En als het een ,o.ibultrtt wordt, wordt Williarn

dan een verdediger, zoals zijn vader' of een mid-

denvelder, of een aanvaller, of misschien wel een

teepefl Er zijn elf posities in te wllen' hoezo is

ons gezin cclmPleet?

Vanietfsprei<enO zou ik graag willen dat William

een voetballer wordt. Maar als dat niet mocht

gebeuren. even goede vrienden' De kinderen

fu*.n ook gaan schaatsen' in navolging van ltun

moeder'.

Gelukkig is niet elke nakomeling een copie van cic

ouders. Dan zouden al mijn kinderen iournalist

worden. En hoe ben ik dan aan die interesse

gekomen. In plaats van te timmeren was ik van

iongsaf al in àe weer met cijfertjes' Ik hield de

,ruJO*, van Geel Wit en het betaalde voethal in

een schrift bij" Alle verslagen en andere wetens"

waardigheden van Geel Wit heb ik in plakboeken

g.rropri lk maakte krantenberichtln' eind jaren

7*ttij van de eilander competitie in een schrifi'

daarna kwam het echte werk, voor de Nieuwe

Dockumer Courant' Ik hield de topscorer§ van

Geel Wit bij, ja, registreerde zelfs wie in welke

wecistrijd meedeed. Met vijf elflallen was ciat nog

- 12-



Vanavond vindt de jaarlijkse feestavond van Geel Wit plaats in
De Boeg te Buren.

l
Het feest begint om 20.30 uur eh gaat door tot in de late uurtjes"

lVat is er te beleven :

''ER IS MEER DAN ALLEEN VOETBAL''

toneel - cabaret - zang en dans - verloting met mooie prijzen,

Het wordt een gerveldige avond
en zeker de moeite van het bezoeken waard.

En tot slot kunnen na aflnop de beentjes natuurlijk ouderrvets van de vloer bij
rnuziek van de alom bekende stemmingmakers van Ameland :

''ALEX & ALFONS"

KOM VROEG NAAR DE BOEG

W
lpnsra.voftrD 

-___-=.

I
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wel te doen. Vanaf 1963 heb ik nagenoeg alle

lcclen te boek staatt.

Zolang Geel Wit bestaat zal ik met mijn hobby

,loorgàan. Ik heb het eeuwige leven niet, de club

zat mij naar alle waarschijnhlkheid overleven'

Misschien, misschien heb ik nu een opvolger' Je

weet het niet hè, nee je weet het niet' Zouden we

dan misschien niet toch. '.

Koos Molenaar

: ::::: ::: :: ::: : :: = :: = : :
t

I,]ITNODIGING OPENING KANTINE 
JF

Na bijna een jaar van drukke werkzaamheden door

de ueie vniwilligers aan de verbouw van de kantine

is het dan eindelijk zover.

Op zondag 19 april a.s. vindt de officiële opening

van de kantine plaats.

Dit zal gebeuren om L4.00 uur voor aanvang van

de wedstrijd

GEEL WIT 1 - D.T"D 1

Het trestuur nodigt alle leden hierbrj uit voor het

bijwonen van deze feestelijke opening'

*#***.
****
***

KOOS & CATRTEN

uamens heel Geel lVit van harte gefeliciteerd

met jullie zoon

tt1ry1;tr1§ffi'r

* 4.;f {< },k * ,{<

x {<*rF*

i-'en nieuwe geelwitter da's zeker !!l!

i l3-



BESTUTIRLIJK:

Notulen van de algemene ledenvergade-
ring van Geel Wit d.d. zjanuari 1998 in
de kantine aan de Noordwal, aanvang
20.30 uur.
Aanwezig zíjn 31 leden (inclusief be-
stuur).

0pening.

De voorzitter opent de vergadering met
het uitbrengen van de beste en sportieve
wensen voor 1998 namens het besfuur.
Inmiddels is het
grootste deel van de verbouw van de
kantine gerealiseerd. Tijdens de winter-
stop zal de verbouw van fase 2 (keuken
en eindafwerking) plaatsvinden. De
voorzitter deelt mee dat de vereniging
trots kan zijn dat er mensen in onze
vereniging zijn die deze werkzaamheden
in eigen beheer kunnen en willen uitvoe-
ren. De officiële opening is gepland op
zondag 19 april a.s.
Inmiddels is de eerste kampioen van dit
seizoen bekend. Dit is Cl. Hoewel GW
1 moeizaam zi3n puntjes bij elkaar sprok-
kelt heeft het bestuur er alle vertrouwen
in dat degradatie (weer) ontlopen zal
worden. Op basis yan een maxirnale
inzet moet men een eind kunnen komen.
Vervolgens vraagt de voorzitter een
moment van staande stilte ter nagedachte-
nis van het overlijden van Tonnie Kie-
wied, waarvan 3 zonen in onze vereni,
ging voetballen.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Bericht van verhindering is ontvangen
van: Paul Kiewiet, Jan Kiewiet, Meinte
Bonthuis en Berny Beijaard.
De gemeente heeft / 8.500,-- beschik-
baar gesteld voor aanschaf van meubilair
in de kantine en bestuurskamer.
Er is overleg geweest met Amelandia.
Hierin zijn onder andere wedstrijden om
de Amelandbeker, de Cor Wijnbergbe-

ker, het S/addentoernooi en de uitwisse-

ling met de Monnik aan de orde geweest'

In het kader van het OME(Omgaan Met

Elkaar)-project zal in voorjaar 1998 door

Berny Beijaard een avond gehouden

worden.
In december 1997 zijn de voorzitters van

Amelandia en GW op het gemeentehuis

uitgenodigd voor een gesprek over een te

houden voetbalkamP in de zomer van

1998. Dit betreft een particulier initiatief'

GW en Amelandia staan hier in principe

positief tegerover. Afgesproken is om dit

zakelijk te benaderen. Of men dient een

financiële vergoeding te voldoen voor het

gebruik van de kantine (met personeel)

of er dient iets tegenover te staan in de

vonn van de mogelijkheid van
jeugdleden van beide verenigingen die

gratis kunnen deelnemen of men dient

bijvoorbeeld een cursusochtend voor
jeugdleidersltrainers te organiseren.

Afgesproken is om het initiatief van de

betreffende ondernemer af te wachten.

Geet Wit heeft een schenking van

/ 1.000,-- ontvangen uit de erfenis van

dhÍ. C.A. Kiewied.
José Kiewiet (Strandweg 35 te Nes) is

geselecteerd voor de Friese

damesselectie.

Notulen van de algemene ledenvergade-

ring van 1 septembet 1997.

De voorzitter deelt mee dat deze gepubli-

ceerd zlin in de Geel Wit-krant. De

notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen worden

geen vragen gesteld en/of opmerkingen

gemaakt.

Tussentijds financieel verslag en begro-

ting 98i99.

De volgende lastenposten zijn iets hoger

als geraamd:

Kosten KNVB/FVB iDit komt door een

naheffing per lid bij het samengaan van

drie afdetingen in 1 district' De afdeling

-11 ' - lb-



Frieslandhad een verlies en dit moesten
de verenigingen in die afdeling betalen,
omgerekend naar het aantal leden. Ver-
der zijn de nota's van het vorig seizoen
aan het begin van dit seizoen betaald. De
lasten drukken daarom op dit begrotings-
jaar. Dit komt omdat de KNVB de nola's
zeer laat verrekend heeft,)
De post electra is nogal wat hoger omdat
de NUON meer in rekening brengt en

omdat er extra lampen geplaatst zijn,
Bij de batenposten zijn geen opvallende
verschillen tussen exploitatie en begro-
ting te melden.

De conclusie is dat er op dit moment een

exploitatie-overschot van

/ 5.893,56 is. De begroting wordt on-
gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter bedankt Wessel Brouwer
en de penningmeester voor de financiële
overzichten en begroting.

Tussentijdse bestuursverkiezing.

Nadat Paulus Tieman in september 1997

te kennen heeft gegeven uit het bestuur te
treden en zijn aandacht meer op de jeugd

te richten, heeft het bestuur Gerard Metz
bereid gevonden zitting te nemen in het

bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten
gesteld. Zodoende neemt Gerard Metz
vanaf heden zitting in het bestuur.

Verslag diverse commissies.

Jan Kiensra deelt namens de technische

commissie mee dat de verbouwwerk-
zaamheden aan de kantine zich in een

afrondend stadium bevinden. Tijdens de

winterstop wordt de keuken verbouwd.
Hlj is zeer tevreden over de uitvaering
van de werkzaamheden door de

vrijwilligers. Aan de andere kant stoort
het hem dat vrijrvilligers dit moeten
doen, terwijl het een taak van de ge-

meente is.

Frans ter Schure merkt namens de spon-

sorcommissie op dat er enkele reclame-

borden zijn bijgekomen. Met hem is het

bestuur van mening dat uitbreiding van

de sponsorcommissie zeer wenselijk is.

Vrijwilligers hiervoor kunnen zich bij
Frans ter Schure aanmelden.

Johan Kiewiet deelt namens de

feestcommissie mee dat Tresa van der

Meij en Anja Brouwer gestopt zlin. Zij
worden bedankt voor hun inzet. Arno
Moll en André de Jong zijn bereid ge-

vonden zitting te nemen in de feestcom-

missie. Op 28 maart a.s. vindt de 2-
jaarlijkse feestavond plaats in de Boeg.

Over deze datum is met Sportclub Nes-

Buren overleg gevoerd. Zoals uit het

financieel verslag blijkt waren de resulta-

ten van de kermis redelijk.

Luc van Tiggelen deelt namens de jeugd-

commissie mee dat deze za'r, 3 maanden

in werking is. Het is nog te kort om hier
een oordeel over te geven. Het functione-
ren van een jeugdcommissie op zich
wordt door de leden ervan als positief

ervaren.

Koos Molenaar deelt namens de GW-
krant mee dat het goed loopt, Men is

zelfs niet te beroerd om stukjes van vorig
jaar opnieulr te plaatsen. Als opvolger
van Arjan de Vries voor het rondbrengen
van krantjes biedt zich spontaan Niels
Oud aan. De vergadering gaat hiermee
accoord.

Over de kantinecommissie zegt Frans ter
Schure dat Willie Molenaar de inkopen
verzorgd en dat hij zelf de indelingen
van de kantine diensten verzorgd. Nage-

zien zal worden of de benodigde papie-

ren yoor het uitbaten van de kantine nog
geheel "up to date" zijn.

Competitieverloop.

Jan van Os deelt mee dat de laatste

weekenden van januari in competitiever-

*, l6- t7-



band gespeeld zal worden. Vervolgens is
er 4 weken geen competitievoetbal en
begint de competitie weer pas in maart.
Voorts deelt hij mee dat in de voorjaars-
reeks een F-team aangemeld is bij de
KNVB. Ook de leiding hiervan is rond.

Rondvraag.

Alvorens tot de rondvraag oïer te gaan
vraagt de voorzitter Jan Brouwer naar
voren. Hij is namelijk 25 onafgebroken
lid van Geel ïVit en ontvangt, naast de
bijbehorende speld, een schitterende
lauwerkrans.

Joop Smid vraagt fiaat de stand Yan
zaken van de verplaatsing van het trai-
ningsveld.
De secretaris antwoordt dat er in principe
een accoord is tussen de gemeente en de
grondeigenaars om de gronden aan de

oostkant van het hoofdveld aan te kopen
door de gemeente. Geel Wit is accoord
met de verplaatsing indien er aan de

oostkant van het hoofdveid een trainings-
veld komt dat aan de minirnale maten
van een wedstrijdveld voldoet. Zadat
daar in de toekomst ook wedstrijden op
gespeeld kunnen worden. Wij wachten de

definitieve plannen van de gemeente af.
Hessel Kienstra vraagt wanneer het
overleg met de scheidsrechterscomrnissie
is. Hij zou graag zien dat er geregeld
rapporteurs van de vaste wal zouden
komen. Volgens hem zullen scheidsrech-
ters dan ook beter fluiten (dit geldt met
name voor de wedstrijden van GW 1).

De voorzitter antwoordt dit op te nemen
met de scheidsrechterscommissie en te
vragen wat het beleid van de scheids-
rechterscommissie is bij het aanstellen
van rapporteurs.
Gerard Metz doet een herhaalde oproep
voor het zoeken naar een keeperstrainer
voor de senioren voor na de winterstop.
De voorzitter antwoordt dat hier naar
gezocht is. Alle alternatieven zijn bespro-
ken. Indien er kandidaten zijn dan kan
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men zich melden bU het bestuur. De
vaorzitter neemt hierover nog contact op
met Jan de Jong.
Ids Heerema merkt op dat hij een onte_
vreden gevoel heeft over het feit dat er
nog geen keeperstrainer is, terwijl dit
wel noodzakelijk is.
Martin Oud vraagt of er een scheidsrech_
terscursus op Ameland komt.
Jan van Os antwoordt dat daar dan mini_
maal 72 kandidaten voor moeten zijn. Er
zal een stuse in de GW_krant over
geplaatst worden. Afhankelijk van het
aantal reacties kan er evènnreel een
cursus gegeven worden.
Ids Heerema vraagt hoeveel elftallen er
in de klasse van GW 1 degraderen.
Jan van Os antwoordt dai er 2 elftallen
degraderen.
Ids Heerema merkt op dat er in het begin
van de competitie maar weinig bestuu"rs_
Ieden van GW bij de ontvanlst van de
bezoekende vereniging die t.[.n GW 1
speelt in de bestuurskamer aanwezig zijn.
De Iaatste wedstrijden is dit wel UeËr.
De voorzitter merkt op dat de afspraak is
dat degene die kan ook aanwËzig is.
Door andere taken van de bestuursieden
(kaartverkoop, scheidsrechter, Ieider GW
1, speler) is de bezetting in de besfuurs_
kamer tijdens wedstrijden van GW 1
vaak krap. Door het aanstellen van dhr.
Birza als beheerder van de bestuurskamer
bij thuiswedstrijden van GIV 1 is er in
ieder geval een vaste man. Dit loopt naar
tevredenheid.

SIuiting.

De voorzitter sluit om 21.30 uur de
vergadering en nodigt de aanwezigen uit
voor een nieuwjaarsborrel aan de bar.
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PEMIODE
KAS§PIOENEN

Deze krant staat het heie elfta1 centraal van

de F- pupillen die voor hetlnpedraaien in

.o*p.iitit verband. eeÍ\v

De eerste wedstrijd die ooit door F-pupillen

in competitie verband werd gespeeld, werd

met ............gewonnen. Zie verslag in deze

krant. Hulde I

Stefan Molenaar \ Tqní Metz
(Arnold en Annie) -{FIendrik en Paula)

Chris Heerema Andries Metz
(Ids en Rita) (Oeke en Jits)

§an v.d. Laan Richard Kienstra

(Staatsbos) 
- 

(JaaP en Semiena)

-n-
Ingrid ae ::rry{ willàq No!.*l
(Sip enlgnó) (JeanetenPieter)

Willard Molenaar
(van Jozef en Durita)

ïtr
'{{eb€,ste I
l, indebod/

íhnm-asr,

, §PAP, suÈn:
de b€,ste I ''

slagenij

Ërhuurmsn
NEt,Am ïf,l;.s+zooz

((

sí(A,(§ tlj

NE§GAF
tí€s. nmEMND
o519-542760

ffs-wti|@,ir
grorldl[r,*rr,ling
ev.id.
Fi&*we*,,p,

Bnpr l{orcunnR"
hrrea - lnelenÀ
Yllllbaortreaiceat !

sliiterij 'DE JONG"

Altiid ieb b@nders"
NíES - AME,LAND
tel: Os Í 9-542324

'N KlryESTIE VAN SAMENSPEL

'M ,*,JIïu:Hïr ,,#,
d 20*

MB

GALL.S- GALL



'r VAI{ I-IEECKEft§§ "huYs

- o*]e.rie - bra§sÉrie - re§taurant *

nÍ euwbouw<crd.erhoild'*verbouw

YERSLÀGEN
(eugd)

GEEL \ilIT ET _ MARRUM El

We gingen eerst tossen voor de aftrap'

Ceelwit had de aftraP en na 2 minuteq

scoorde Remko het eerste doelpunt en in

de hele wedstrijd had Remko 4 doelpunten

gemaakt. Frank had} doelpunten en de

tegenpartij had een doelpunt en toen

fràaón *t **, doelPunt van Ronald en

toen was het afgeloPen: 7-1'

Jan-Pieter

GEEL WIT El - W.W.§. El

Y[ij hadden de aftraP. Na 5 minuten

scoorde Remko 1-0. Theodoor scoorde 5

minuten na de eeÍste goal 2'0' 3 minuten

later scoorde Ronald: 3-0. 13 minuten later

was de pauze aangebroken' De aftrap is nu

voor WWS. 6 minuten na de aftraP

scoorde Remko: 4-0. Theodoor scoorde 3x

achter elkaar en ilog een keer' Toen

scoorde de tegenpartij en daarna scoorde

Remko 2x achter elkaar en toen floot de

scheidsrechter: 9-1'
Remko

FLAMINGO DT - GEELW IT D2

De ls' helft was ket !'2, doelpuntenmaker

wasSiard, Sander stond oP doel' D?2"

helft was Gerben de doelpuntenmaker'

Deze helft was het gemeenst en vals'

Eigenlijk was het 3-5, alleen telde de.

sc[eias let niet, maar toch hebben wij

gewonnen en de 2" helft stond Marijn op

doel.

Dirk en §iard

BLAIIlry WM I}5 _ GEEL WIT DZ

IVe hebben met 2-8 gev/onnen' P" 1-*

heift stond Sander op doel' De 2" helft

stond Marijn op doei' De 1$" helft stonden

we met 0-4 voor, in de 2" helft hebben we

uiteindetijk gewonnen' Doelpuntenmakers:

Siard 4x, Keisten lx,Cerben 2x, Martinus

1x.
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GEEL IryIT Fl - GAVC F3

Kevin heeft 6 doelpunten gemaakÍ en

Stefan heeft er 4 gemaakt. §an lx.
Willem stond op kiep, maar ook andere:

1 1-1 voor ons.

Tom en Chris

BROT,KST. BOYS E3 . GEEL WIT E2

Wie maakten de doelpunten ? Dirk en

Coen, Jurjen en Erwin stond op kiep. De
zon scheen een beetje. Wie deed de
voorzetten ? Koen en Dirk en Patrick was
aanvoerder.

Erwin en Denis

GEEL WIT 82. YIOD E2

Kevin heeft er 3 gemaakt. Jurjen lx en Dirk
6x en Coen 3x, In de 1# helft stond Kevin
op doel en hij was geblesseerd (een beetje
gekneusd) In de 2" helft stond Robin op
doel en de aanvoerder \r/as Jurjen en het

waren wel hele mooie doelpunten. De ls"
keer dat hadden gewonnen en daarna
kregen we een beloning (ijsco).

Kevin en Jurjen

NICÀTOR Dl . GEEL ItrIT Dl

14 maarÍ, de dag na vrijdag de 13" ,
moesten we voetballen tegen Nicator,
De l# helft stonden we 1-0 achter, de2"
helft stond het eerst 1-l door een doelpunt
van Sjors Kiewiet. Daaura werd de

eindstand 2-1 voor Nicator. De wedstrijd
verliep niet prettig ondanks dat er 3 uit
werden geschopt. Na de wedstrijd ging het
ook niet al te best...
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GEEL \trIT Dl . FRISIA D2

21 MAART 1998. De l# wedstrijd die we
thuis speelden. De wedstrijd liep gelijk op.
In de 2" helft scoorde Paul Metz door de
bal heel hoog de lucht in te trappen en de
bal stuitte over de keeper: l-0 dus. De
scheidsrechter floot 5 minuten later af,
maar in de laatste minuut scoorden ze. l-I.
Helaas ! De scheidsrechter floot ook nog
eens meteen af.

Martin
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"DoIf & Jenny"

met de geboorte'van jullie dochter
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GËEB- W§§- s'Ïseuws

Medewenkers

M
ï
F.
K"
H.
R"
D.
C.
F.
.r.

I.
A.
L.
N.
tx/

P.

F.
${.
G.
J.

R.ed"adres:

Torenstr*at 5
9163 HD Nes

F{et GIV rrieu**;'s verschijnt
I tot trS keer per jaar
Oplage: 350 exernplaren.
Abonnermer:t GW nieuws
f 15,-- per jaa:r

Advertemtie im GrÈ/ nieuws
f 6S,-- per je&r"

. Bontï'lilis
Epping
F{ulsehos
Molenaar
Roen'lers
Blcem
Kienstra
Tieman
ter §chure
Brouwer
Kiewid
de Vries
van Tíggelen
Oud

. tseijaard
Former
Kiewied
, Brouwer
Molemaar
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