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Het einde in zieht

Voordat je eigenlijk goed en wel
weer in het ritne zit, is de competitie
ook alweer afgelopen. Misschien dat
het gewoon allemaal wat minder
wordt met mij, maar voor mijn
gevoel is de winterstop nog maar net

voorbij. Je speelt eindeirjk weer eens

een keer, het wordt afgelast, je moet
nog een keer inhalen. Vervolgens
speel je drie weken 0p rij en dan

blijkt dat je nog maar een keer hoeft
te spelen. Nu is het ook weer niet zo
dat wij bij het derde zittente wachten
op een Engelse competitie waarbij je
af en toe tussen de wedstrdden door
ook nog eens tijd hebt om te trainen.
Met dubbele programma's rond
Kerst, Oud en Nieuw, Pasen enz.

Maar wij mogen graaggeregeld otme
kunstjes vertonen. Nu hadden wrj de

pech dat er twee teams van de

oorsprorkehlke indeling verdwenen
zíjn. WZS 2 of 3 bleek vanaf het

begu: al niet levensvatbaar en CAB 2
werd na de nodige reparaties, in de

winterstop alsnog afgevoerd. Dit
scheelde ons natuurlijk 4
wedstrdden. Het is jammer en

verontrustend tegelijk dat dergehjk
gerenoilrmeerde verenigingen met

zulke problemen te kampen hebben.

De eerste teams van deze

verenigingen spelen of speelden net

zo hoog als ons vlaggeschip. Maar
het had sok niet veel gescheeld of
Geelwit had een seniorentea{n oP

moeten doeken. Met een werkelijk
minimwn aan bezetting rollen we
naar het eind van de competitie, of
dit volgend jaar voor herhaling
vatbaar is, is voor mij nog maar de
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" DIV VIEES- ÉN VI§GEfiËCI{'IEru waag. De coaches zijn in elk geYal

niet blij met deze situatie err ook dat
moet leuk wijwilligers werk blijven.
Ook is het niet echt leuk voor de
competitie. In septernber ffik je eens
om je heen en dan denk je : 'V/e
hebben een leuke ploeg". Vervolgens
win je 4 wedstrijden op rij en groeit
de hoop 0p een hoofdprijs. Dan
komen de eerste blessures, daarna de

schorsingen en dan blijkt dat alle
teams zo minimaal in de bezetting
zittendat A-junioren in het weekend
fwee keer moeten spelen om de boel
draaiende te houden. Je wordt
gedwongen 0m defensief te gaan

spelen en het goud gloort in Japan
maaÍ voor ons is dat onzichtbaar. De
strtjd om het kampioenschap is voor
jou voorbij en degraderen is niet aan
de orde want er z§n al twee teams uit
gekegeld. En weer lopen wij ons het
vuur uit de schenen voor des Keizers
baard. En ondanks al die handicaps
wiruren !'ís gewoon van RES 3, DTD
Z,Dronrqp 2 en moeten wij slechts
onze meerdere erkennen in St.Ama 2
(utt3-2 verlies ). Terwijl St. Anna I
bij ons eerste gaat voor het
kampioenschap.
En dus ben ik somber voor het ko-
mende jaar. De F-pupillen trainen
weliswaar met 30 man(netjes), maar
van de A's gaan slechts 4 man over
naar de senioren en de helft daarvan
stopt wegens studie met voetbal. En
wij strompelen naar de veertig jaar,
alles begint te piepen en te knarsen
en is niet meer te smeren, Een oude
auto kun je inrurlen maar ik heb het
gevoel dat wij afgereden worden.

Henk Roemers.
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NAMEN
Deel 6

In den beginne was voetbal een "algeme-
ne" sport. Iedereen voetbalde met err
tegen elkaar. Dit \r,as zeer tegen de zin
van de kerkelijke hoogwaardigheidsbe-
kleders. De pastoo:s waren van oordeel
dat katholieken nic ( regen anders-gelovi-
gen mochten spelcn. Voor de protestan-
ten was er een an Jer probleem: zij moc_
hten niet op zor.dag voetballen. In de
jaren dertig zageil zowel de Christelijke
Nederlandse Voeibalbond als de Rooms--
Katholieke Voetl.,albond het levenslicht.
Die gingen in 19'40, op last van de Duir
sers, op in de KNVB die, ook al op be-
vel van de bezetters, het predikaat ko-
ninklijk tijdelijk moesr afstaan. De clubs
bleven echter bestaan, de kathoiieken
gingen voetballen tegen de 'algemeren'
en voor de pr,rtestanten werd een zaíer-
dagcompetitie in het leven geroepen,
Katholieke clrrbs waren niet alleen te
herkennen aan de aanwezigheid van een
geestelijk adviseur, maar ook aan de
naam en de clubkleuren, Ons aller Geel
lVit is daar in beide opzichten een voor-
beeld van. Àndere verenigingen Ínet een
katholieke achtergrond zijn (R.K.)
A.V.V. (nu A.V.V., Aloysius Voetbal-
vereniging te Leidschendam), Bonifacius
Boys (Haaksbergen), D.O.N.K. (Doelr
Onversaagd Naar Kampioen, naam afge-
leid van pastoor Van Donk, Gouda),
G.D.A. (Gabri"MDNM"ël Dell' Adalo-
rata, Loosduinen-Den Haag), K,O.S.C.
(Katholieke Ootmarsumse Sport Club),
K.S.H. (Katholiek Sportleven Harre-
veld), K.S.V. (Katholiek Sporrleven
Vragender), M.v.R. (Marinus van
Rooijen,'s-Heerenberg),
P.S.C.K. (Parochiële Sport Club Kalf,
Zaandam), P.V.C.V. (Patronaat Voetbal
Ciub Vleuten), R.A.V.A. (Sinr Rap-
hael-Afdeling Voetbal en Atletiek, Den
Haag)
R.K.C. (Rooms Katholieke Combinatie,
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Waalwijk),
R.K.D.E.O. (Rooms Katholiek-Door
Eendracht Omhoog, Nootdorp), R.K.D.-
E.S. (Rooms Katholiek-Door Eendracht
Sterk, Kudelstaart-Aalsmeer), Sarto
(:Don Sarto, paus Pius X te Tilburg).
En dan de sinten: Sint Bernardus {Hazer-
swoude-Rijndijk), Sint Joris (Braamt),
Sint Lodewijk (Rotterdam), Sint Marti-
nus (Amstelveen), Sint Oda (Weert), Sint
Pancratius (Sloten-Badhoevedorp), S.J.C.
(Sint Jeroens Club, Noordwijk), S.J.N.
(Sint Jan Nijmegen), V"O.S.T.A. (Voor
Onze Sint Alouisius, Enschede) en V.V.-
S.B. (Voetbal Vereniging Sint Bavo,
Noordwijkerhout).
Bescheidenheid kan katholieken niet
worden ontzegd getuige R.I.A. (Rooms
Is Alles, V/estdorpe).
In drie-letterafkortingen staat de C
meestal achteraan en dan duidt het erop
dat we met een fusieclub te maken heb-
ben, waarbij de C voor combinatie staat.
Dat de C ook een andere betekenis kan
hebben moge blijken uit de volgende, be-
scheiden, opsomming: A.C.V. (Asser
Christelijke Voetbalclub), B.C.V. (Ber-
gumer Christelijke Voetbalclub),
C.J.V.V. (Christelijke Jongeren Yoetbal-
vereniging, Amersfoort), C.V.V.O.
(Christelijke Vereniging Voor Ontspan-
ning, Irmmer) en Z.C.F.C. (Zaandamse
Christelijke Football Club).
Andere verenigingen met een christelijk
signatuur zijn onder meer: A.M.V.J.
(Algemene Maatschappij Voor Jongeren,
Amsterdam), A.Z.S.V. (Aaltense Zater-
dag Sportvereniging), J.P.S. (Jeugdige

Prctestanten die Samenwerken, Tilburg)
en N.E.O. '25 (Nederland En Oranje,
Sprang) C.S.L. in Stiens behoorde aan-

vankelijk ook tot dit rijtje omdat het is
opgericht als Christelijke Sportclub Leeu-
warderadeel. Later kreeg de club een
algemeen karakter en sindsdien heet het
Combinatie Spofiverenigingen l"eeuwar-
deradeel.
Een andere Friese club waarvan de bete-
kenis van de afkorting veranderde is
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G.A.V.C. Nu betekent het Grouwster
Amateur VoetbalClub), rnaar aanYanke-

lijk was het Grouwster Athletiek- en

VoetbalClub). Ïfat te denken van

A.G.O.Y.V. uit Apeldoorn. Voor de

oorlog kende Nederland tal van clubs van

de blauwe knoop, de Algehele Geheel-

onthouders Voetbalvereniging wa§ daar

een van. Maar waarschijnlijk wordt daar

nu na afloop ook wel iets sterkers ge-

dronken dan fris want de letters staan nu
voor (Alleen Gezamenlijk Oefenen Voert
Verder).Een greep uit de andere naams-

wijzigingen:
D.I.V.O. (opgericht als Dlnteloord VOo-
ruit, nu Door Inspanning Volgt Overwin-
ning); D.J.S. in Rotterdam (opgericht als

Door Juist Schieten, nu De Jonge Spar-

taan), Duno in Den Haag {opgericht als

Duinoord, omdat er al een Duinoord was

werden enkele letters weggelaten), H.M.-
S.H. (Tot 1940 Houdt Moedig Stand,

tijdens de Tweede \il'ereldoorlog Haagse

Meubel- en Stoffeerdersschool, daarna

HMSH, Houdt Moedig Stand Dën Ha-
ag), Lenig en Snel (Den Haag, sinds

1983 tensi, P.Y.D.V. in Terweijde-
Utrecht (opgericht als PVD, Personeels-

vereniging DEMKA, nu Plezierig Ver-
rnaak Door Vriendschap) en (aanvanke-

luk (Residentie Voetbal Club te Den
Haag, sinds de verhuizing uit de Hofstad
Rijswijkse Voetbal Club).
Niet alleen in het betaalde voetbal maar

ook bij de amateurs is het populair aan

het worden om de plaatsnaam te verbin-

den aan de clubnaam, oPdat iedereen

weer dat bijvoorbeeld G.R.C. (G.V.V.--
Royal Combinatie) uit Groningen komt.
Tal van verenigingen had de vestigings-

naam al in de eigen titel 'verborgen' ach-

ter eenlletter. Die letter is nu een naam

geworden, zoals bU A.S.V.D.dat nu

ASV Dronten heet, C.S.V,D. is nu CS

Vitesse Delft, D.O.S.K. is DOS Kampen

en S.D.C.P. gaat nu door het leven als

SDC Futten.
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ADYERTEREN IN HET GEEL 1ryIT

NIEI.IwS

Tot op heden werden de advertenties in

Ae CW-trant door de redactie van de

krant zelf (en uiteraard in overleg met de

adverteerder) gemaakt. Het voordeel

hiervan is dat alle advertenties precies

even gÍoot zijn en dat dus elke adverteer-

der exact evenveel betaalt'

Bij het bestuur van Geel \Vit is er een

verzoek van een adverteerder in de GW-

krant ingediend om een afwijkende ad-

vertentie qua grootte en vormgeving te

plaatsen. Èet bestuur staat hier in princi-

pe niet negatief tegenover.

Maar alvorens het bestuur hierover een

besluit neemt wenst men eerst na te gaan

of er meerdere adverteerders een grotere

advertentie willen plaatsen. Indien er een

grotere advertentie geplaatst wordt dan

betekent dat uiteraard ook dat daar meer

voor betaald zal moeten worden.

Indien u daar interesse heeft om een

groter advertentie in het geel wit nieuws

te plaatsen dan willen wij dat graag van

u horen en kunt contact opnemen met

Gerard Metz (542043).

VOETBAL§CHOENEN OYER ?

Indien u voetbalschoenen over heeft die

te klein zijn of niet meer gebruikt wor-

den en nog in redeiijk tot goede staat

verkeren, kunt u die gratis inleveren bij

Paulus Tieman.
Als je voetbalschoenen hebt die eigenlijk

te kiein zijn kun je contact met Paulus

opnemen. Misschien heeft hij een paar in

voorraad om te ruilen.
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Omdat mij van bepaalde kant tijdens

mijn werk verweten weid dat ik alleen

maar
stukjes over het eerste

schrijf, wat echter niet juist is besloot ik
zofid,ag 5 april eens een bezoekie te
brengen bij onze vrienden van Geel lVit
2.
Onze tweede selectie moesten aantreden

regen sparta 2.

ik was echter niet gegaan vanwege het

feit dat men mij verweet dat ik niet over

hen schreef, maar wel omdat ik dacht dat

het tweede van Gl{ dat er relatief rede-

lijk voorstaat mij misschien wel een

mooi voetbalmiddagje kon bezorgen.

Welnu aangekomen op het veld ontdekte

ik dat ik niet de enige was die GW 2 wel

eens oversloeg want er stonden erg wei-
nig mensen langs de lijn. Hetgeen mij
wel ietwat steunde.

Het werd een "geweldige" wedstrijd. Een

partij zoals de laatste trld je ook'zag bij
het eerste, Je werd er namelijk niet warm

maar eerder koud van. Een temPo zo

laag dat een slak met gips om z'n .. '..
het nog wel bij kon houden. Toch kwam

GW op een 1-0 voorsprong en niet on-

verdiend eigenlijk. Er werd nogal fel en

soms erg hard en vals gespeeld maar het

10 koppige publiek raakte er niet van

onder de indruk.
Een paar keer riep men zelfs naar de

scheids dat er wat moe§t gebeuren.

Het werd 1-1 en uiteindeldk maakte

Martin Oud, het kanon van Z er met een

stÍeep die de meeste mensen niet zagen

vanwege de snelheid 2-l van' De drie

punten die werden behaald maakten veel

goed.

Beste man van het veld was, hoewel het

er voor de rust niet op leek uiteindelijk
de arbiter ene B. Molenaar, die mis-

schien door een waarschuwing van de

suporters bij het begin van de tweede

helft op eredivisie niveau ging fluiten.

Zo zagen wij dat in tegenstelling tot de

eerste helft hij de laatste drie kwartier de

rvedstrijd geheel naar zijn hand zette en

rnet geel en rood tekeer ging alsof hij
echt op eredivisieniveau bezig was.

En hij was het dan ook die het bloed van

de supporters iets sneller deed stromen.

Scheids bedankc.
Tijdens een wedstrijd van dit formaat,
waar je praten moet om walfter te blij-
ven hoor je langs de kant ook nog aller-
lei andere zaken. Zo wordt je oP de

hoogte gesteld van de laatste moppen die
nauwelijks langs de lijn thuishoren en in
de verste verte niets met voetbal te ma-
ken hebben. Of van de burgerlijke stand

binnen de vereniging, het schijnt dat de

spelers en speelsters thuis beter scoren

dan op het veld.
En dat is misschien voor de toekomst
van Geel V/it wel van groter belang dan

wat ze soms binnen de lijnen presteren.

Want de jeugd heeft de toekomst nie-
'twaar.
Nog proficiat al die spelers en speelsters

van Geel Wit dien diÍ seizoen vader en

moeder zdn geworden.

Ook het scorebord bewees deze wedstrijd
weer zijn waarde.
De beginstand was 0-9 en toen het afge-

lopen 'ffas, was het nog 0-9. Ik bedoel

maar.
Vfel kregen \rye vanuit DE KANTINE oP

tijd de "stand van zaken door uit Trynwal-
den waar ons vlaggeschip naar toe was.

Bij het vertrek uit het stadion was het
resultaat van GïV' I en 2, samen 6 pun-

ten zodat ik fluitend langs de Noordwal
naar huis kon gaan.

Mijn zondag was weer goed.

je.
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AAN DE BAL Periode kqrnpÍoen

' In deze krant aandacht voor een elftal of

In deze rubriek komt iedere keer een zevental'datdeafgelopenmaandeen

jeugdsperer aan her woord, 
een 

HJ,íi::rïffiï:l- 
hebben geleverd'

DE AFTRAP
Naam: I
Siard Bonthuis. tl

Geb. datum' ) Kevin Kiewiet
I l-02-1987. (Jan en Mariette)
Ik woon..
Lijnbaan 4 in Nes.
Hobby,s Patriek Brouwer Selina Brouwer

Voetballen en voetballen. @ernard en Carla) (Paulus en Joke)

DE \trEDSTRIJD
Favoriete club:

treyenoorc. coen Eeeltink Dennis Kiewiet

Beste speler: (cees en Lydia) (ïieerd en carolien)

Govanni van Bronckhorst.
Hoogtepunt in jouw voetbalbestaan: 

Envin Kooiker Dirk MolenaarIk ben speler bij D-2. Dat ik 7 doelpunten ,"r-.- r,l-lii^ .-;"
in een wedstrijd heb gemaakt, waaronder 2 (Piet en Tineke) (Dries en Annelies)

hattricks.

*AUZE 
Robin Oud Jurjen Metz

(Leo en Johanna) (Koos en Ciel)
Lievelingseten: gebakken aardappelen met
kipschnitzel.
Ik drink het liefst: sinas.

Ik kijk graag naar: Cartoon Network. Afgelopen raterdagworulen z{i de :.

Ik lees graag! De wondersloffen van thuiswedstrljd tegen Broekster Boys met
Sjakie. ) 3-1, waardoor ze bijna periodekampioen

vooRzETJES i 
zijn' Ga zo door jongen§ en dame !!

Geel \ilit I
Ze doen het niet zo goed.

Barcelona
Terecht kampioen. Lijntrekker'

Ajax
Ook terecht kampioen.
Arie Haan
Beenhakker is beter.
Einde competitie
fammer !
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TOEKOM§T

Zondagmiddag 19 april 1998, ons ls'elftal
moet tegen DTD spelen. Als voorwedstrijd
spelen onze F - pupillen.
Een stuk of 20 spelertjes zijn gestoken in
gele en blauwe shirts. De strijd die ze
yoeren is hartverwarmend, voor iedere
meter wordt geknokt en men heeft alieen
oog voor de bal en het doel. Gedurende de
hele wedstrijd rolt er een geel -blauwe
kluwen van armen en benen over het veld.
De inzet is formidabel en men ziet af en

toe hoogstandjes en het tactisch inzicht is
bij sommigen al aanwezig. De eindstand is
dan ook terecht 0-0.
Even later begint de wedstrijd van de

senioren. 20 spelers zijn gestoken in het
geel en in het blauw. De strijd die ze

voeren is niet echt hartverwarmend, het is
echt degradatievoetbal. Voor iedere meter
wordt niet echt geknokt en men heeft niet
altijd oog vnor de bal en het doel, soms

meer voor de tegenstander. Gedurende de

hele wedstrijd rolt er een geel - blauwe
kluwen van spelers over het veld. De inset
is soms ver te zoeken en hoogstandjes ziet
men niet. Van tactielq positiespel schijnt
men nog nooit gehoord te hebben. De
eindstand is dan ookterecht 1-1.

Het is gelukkig die middag mooi weer en

de meeste mensen blijven, hoe gek het ook
klinkt, tot het laatste fluitsignaal. Op het
bijveld zdn, net zoals in mijn tijd, de jonge
helden met elkaar aan het voetballen. Ze
hebben geen oog voor wat er op het
hooftlveld afspeelt en ik kan ze geen

ongelijk geven.

Het gezegde luidt: wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. Gelukkig maaÍ, denk ik.

Lijntrekker"

TWEEDE PAASDÀG SUCCESYOL

VOOR 1

Nog nagenietend van het feit dat Ajax

bijn'a slapend kampioen van Nederland

wlrd, Oat fret immer bevoordeelde PSV

door het Rotterdamse SParta oP een

ongeloofelijke manier de oren werd

g.*rut"n en dat de zgn. populaire schop-

pers uit Rotterdam ofwel Feijenoord on-

genadigd werden afgestraft dgor de

íoo*J Katholieke Club uit lVaalwijk

fietste ik voldaan op tweede Paasdag

naar het kleine maar knusse en immer

koude stadion aan de Noordwal tussen

Nes en Buren.
Daar aangekomen stalde ik mijn fiets in

de ietwat rommelige en voor iedereen

toegankelijke fietsenstalling om vervol-

gens met mijn perskaart door te lopen

naar het veld alwaar reeds een kleine

schare trouwe supporters aanwezig waren

om de reeds ver van tevoren aangekon-

digde wedstrdd Geel Wit 1 - De Walden

tr te aanschouwen.

Tweede Paasdag' de meeste menseÍl

waren alang blij dat er na het eieren

eten, gooien, rollen en'weet ik veel wat,

er even een wedstrijd tussendoor was'

In de iaatste twee wedstrijden had het

toch wel in moeilijkheden verkerende

Geel V/it zich een iet§ riantere positie op

de ranglijst veroverd zodat er even opge-

lucht adem gehaald kon worden.

De stemming aan de lijn was verrassend

optimistisch. Zes punten uit de laatste

twee wedstrijden en clan ook nog gehaald

tegen die ploegen waarvan men het wel

hoopte maar niet had gedacht.

Met die gedachte was de eerder genoem-

de stemming dan ook niet irrieel.

Klokslag drie begon de wedstrijd' Geel

V/it kwam kompleet met zelfs wissel-

reserves op de bank de arena binnen'

Na ongeveer tien minuten spelen ïvaren

het de gasten die toonden dat ze de ster-

kere ploeg \i/aren vooral omdat ze Yoet-

ballend wat beter uit de verf kwamen,

- 12- l3-



maar de geelwitters gaven dadeiijk aan

d* ze niet van Plan waren om zich zo-

maar door een hoger op de ranglijst ge-

plaatste ploeg in te laten pakken en

gaven alles wat er te geven E/as" De

wedstrijd golfde wat op en neer en De

Walden zoals gezegd voetballend toch

wel iets beter kreeg heel veei kansen.

Maar kansen zijn er om afgemaakt te
worden en dat lukte de ÏValdmannen dus

niet. Tijdens een tegenaanval van GW

schrok de defensie van de Waldsn zo dat

een gw-ter met kunst en vliegwerk tegen

de grasmat werd gegooid.

De vrije schop, op een mooie Plaats,
werd door good-old Francisco Metz

loepzuiver met zijn gouden linkerbeen op

een magnifieke wijze in de linkerboven-
hoek gedraaid. Goal.!l! !!!!!1!l!!!!!1!!11!
Een hele opsteker, maar de tegenstanders

kregen weer kans op kans maar maakten

er voor de wind niks van.

Ruststand 1-0.

De kleinste ter Schure ingehuurd door

het bestuur, voor een flesje cola, gaf de

stand netjes aan oP het scorebord.

Tijdens de rust was iedereen het er al

over eens dat de overwinning in de knip

zat. lVant als je zoveel kansen mist als

de Walden, dan verdiende je niet oÍr te

winnen.
Uiteraard passeerden de huis tuin en

keukendingen zoals gewoonlijk ook weer

de revue. U kent dat inmiddels wel.

Iedereen had voor Pasen rvel weer wat

meegemaakt.

En natuurlijk werd de tacktiek doorgeno-

men, de wissels besproken, het arbitrale

trio bekritisserd enz.enz.

De tweede helft was nog niet erg oud,

toen De Walden na de serie gemiste

kansen voor rust eindelijk doel trof
1-1.
De stemming langs de hjn werd iets

minder, zou het nu toch nog mis gaan ?

Gelukkig bleek de waarheid anders te

liggen, want Geel Wit had het spelletje

voor de wind, rta rust beter door dan de

tegenstander voor rust. Het was Robert

- I4-
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Oud die na heel goed en fantiek
doorzetten op een miraculeuze manier

nummer 2 voor GW maakte. De Walden
knakten en probeerden door massaal aan

te vallen de stand te veranderen. Daar-
door ontstond er meer ruimte achter en

kon GIY daar op een zeer goede en pro-
ductieve manier van profiteren.
Pasqunel maakte samen met Edward 3-1

en in de laatste minuut van de wedstrijd
was het Pasqunel nog eens om de vierde

GW treffer te maken.
Een bijzondere wedstrijd, veel aan de

hand achteraf niet berespannend maar

zeker het kijken waard en drie punten in
de knip en daar ging het uiteindelijk om.
Werden de paasdagen toch nog gezellig.

je.

OPENING GEEL WIT KANTINE

Zondag 19 april voorafgaand aae de

wedstrijd G1V 1 - DTD 1 is de nieuwe
kantine op het geel wit terrein aan de

Noordwal officieel geopend.

De belangstelling was mede dank zij het

mooie weer enorm,
De opening werd door B.Molenaar dmv.
een mislukt rollertje door de geel witte
deur op subtiele wijze verricht.
Burgemeester Cazemier sprak namens de

gemeente lovende woorden richting geel

witters die zelf de verbouwing tot stand

hebben gebracht.
Ook voorzitter Kooiker bedankte de

eigen mensen voor hun it:o'et. :

Het bestuur bedankt alle aanwezigen
voor hun attenties en belangstelling
tijdens dit feestelijk gebeuren.

- l5*



KOOSTESCORNER

De 0-3 nederlaag van Geel Wit bij MKV
'2g was het achtste verlies tegen 'de
rood-witten op Leeuwarder bodem' Vijf
keer werden de punten gedeeld en slechts

twee keer stapten de Amelanders daar al

overwinnaar van het veld. Dat gebeurde

in de seizoenen 89-90 en 95-96'

Blauwhuis nam tussen 1989 en 1992 dtie

keer achter elkaar de punten mee naar

huis. Dat kunststukje werd herhaald in

het seizoen 96-97' Een jaargang eerder

werd de buit verdeeld' Geel Wit behaal-

de dit seizoen voor de vijfde keer in de

historie een thuisoverwinning op Blauw-

huis.
Trynwàlden was in de beginjaren in

Oenkerk een eenvoudig te nemen hinder-

nis voor Geel lVit. Dat werd later wel

anders. Pas in 88-89 en in 90-91 stapten

de eilanders er vveer zegevierend van het

veld. Sinds 1993 hebben de clubs niet

meer tegen elkaar gespeeld, maar dit jaar

won Gàel Wit er met 1-0, zadat de

laatste nederlaag in de Trynwàlden da-

teert uit het seizoen 89-90-

De Wàtden heeft nog nooit op Ameland

gewonnen. De beste prestaties leverden

à. Damwoudsters in 88-89 en 9L-92'

toen het beide keren 1-1 werd' De ande-

re confrontaties werden klinkende zeges

voor de thuisclub: 5-2 in 89-90, 4-0 in

90-91 en 4-1 in 97-98'

Tegen DTD is Geel Wit oP Ameland

noàit tot grootse daden kunnen kornen'

Slechts twee keer werd met twee doel-

punten verschil gewonnen: in 83-8a (3-1)

àn in 90-9i (2-0). Geel Wit won zes

keer, DTD drie keer, dit jaar deelden ze

voor de vijfde maal de Punten'
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tel; 0519 543331

VOETBALLEN TEGEN FRISTA F 5

Arjan: Ingrid en lYitlard Ínoesten

diPlomazwefllmen;

Richard: Leendert werd door zljn

vader gehracht;

Chris: We mochten allemaal

voetballen;
Stefan: Eerst wou Willem oP doel;

Andries: Toen schoPte Richard de

bal tegen een tsgen§tander

aan het doel in
1-0;

Tom: Toen wou Richard oP doel

maar hij was kwaad omdat

hij er zo lartg oP moest;

Willern: Toen het afgeloPen was

kregen we ranja;

Chris: Stefan mocht in het doel

na de rust;

Arjan: Er kwam een jongetje aaq

en die Probeeide van mij

de bal af te Pakken maar

dat lukte niet;

Àndries: We waren gelijke sterk;

Tom: Chris wou oP doel' die

rieP Andries maaÍ toen

schoot Frisia de bal in het

doel;

Stefan: We deden heel goed ons

best maar we konden niet

winnen het bleef 1-1;

Richard: OP de boot hebben we mef

elkaar
sPelletjes gedaan'

Ingrid en Willard:
Ook dat hebben \rye wel

gewonnen'
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GEEL WIT KAN DOOR KÀNTINE
WEER OMHOOG KIJKEN

Tegen De 'Wàlden had Geel V/it al een

belangrijke stap gezet richting prolonga-

tie van het vierde-klasserschap. Tegen

DTD hoefden onze geeltjes al niet meer

naar onderen te kijken, maar juist om-
hoog, want de derde periodetitel lonkte.
Het beloofde een mooie dag te worden,

die zonovergoten zondag 19 april. On-

danks het feit dat vanwege de officiële
opening van de kantine de entree gratis

was en er dus lieden, al dan niet oP

invitatie, op het complex waren die je er

anders niet zo gauw ziet vielen er geen

wanordelijkheden te verwachten. Er

v/aren geen glasscherven op het veld

aangetroffen en er was ook niemand met

een laserpen gesigaaleerd. Wel veel

moeders met kinderlvagens en mannen in

twee- of zelfs driedelig Pak.

Een feestelijke dag dus. Vorig jaar, na

afloop van de competitie, begon een flink
aantal vrijwilligers aan de verbouwing

van het clubgebouw. Hun nacompetitie

als het ware, al klinkt een woord als

seizoensverlenging op Ameland bekender

in de oren. Een aantal muren werd ge-

sloopt, er werd ruimte gewonnen door

het door zovelen verfoeide verhoogde

gedeelte met de grond gelijk te maken'

Op de plaats van de vroegere ingang

staan nu de wc's, zadat het woord uit-
gang daar nu meer oP zijn Plaats is'

Er gebeurde veel meer, zoals de aanleg

van een lichtkoepel, de plaatsing van een

compleet nieuwe bar, nieuw meubilair en

moderne aankleding. Ik zal wel wat

vergeten zijn, maar dat zij me dan maar

vergeven.
pen Oitt<e pluim dus tlp de hoed van de

vnlwilligers, die als beloning een avond-

je gaan stapppen in Groningen' Omdat ze

er al overdag arriveren, gaan ze eerst

karten. U weet wel, hard rijden in skel-

ters. Als dat maar goed gaat, dat stappen

dan.
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Voor de officiële opening begormen de

F-pupillen aan de eerste helft van hun

onderlinge strdd. Voor wie moest ik
zijn: voor de gelen met in hun midden de

ene oomzegger, of voor de in blauwe

hesjes mst daarop de naam van een

weldoend vruchtendrankje gehulde tegen-

standers, met in hun gelederen de andere

oomzegger. Ik stelde me neutraal op.

Geen probleem, want om me heen ston-

den genoeg ouders, opa's en oma's en

andere familieleden en kennissen om hun

favorieten aan te moedigen.

Dan de opening. Staand aan het einde
yan een door de jongste zonen en dochter

van Geel Wit gevormde erehaag vertelde
voorzitter Dirk Kooiker dat de kantine

verouderde, slijtage vertoonde en te klein
werd. Er was vervanging en onderhoud
nodig. Het bedrag dat de gemeente Ame-
land daarvoor had begroot bleek onvol-
doende. Nu stond met voor de keuze, àf
eerst niets doen àf een andere oplossing

bedenken. In overleg met aannemer

lVildervank bood Geel Wit aan de klus

zelf te klaren. "Een vrij uniek gebeu-

ren", noemde de preses dat. Niet hele-

maal bijzonder want hij herinnerde zi.ch

nog dat in 1970 de bouw van het oor-
spronkelijke gedeelte ook al door eigen

mankracht was gerealiseerd.
Ging men er aanvanketijk van uit dat de

verbouwing te duur zou worden, nu hield

men geld over voor een nieuwe vloer en

een nieuw plafond.
Burgemeester Roel Cazemier van Ame-
land sprak van een "bijzonder moment in

de geschiedenis van Geel Wit. De vrij-
willigers hebben enorm hard gewerkt,

daar heb ik groot respect en bewondering
voor. Dat heb ik ook voor het clubbe-

stuur, dat er niet voor terugdeinsde om

dit project van een jaar aan te gaan".

Na de lovende woorden mocht erelid
Bart Molenaar de kantine openschieten

door de bal door een in fraaie kleuren

gestoken sfuk papier aan flarden te schie-

ten. Nou, dat papier kan in de kast voor

-lq*



de volgende opening want Bart schoof de
bal beheerst laag over de grond en via de
deurpost. Dirk had dat waarschijnlijk al
aan zijn water gevoeld gezien zijn intro-
ductie waarin hij repte over Barts kwali
teiten op het groene laken waarop wordt
gespeeld met liefst drie ballen tegelijk.
Van het derde elftal kreeg het besflrur
een fraai kunstwerk aangeboden, ge-
maakt door Barbara Nagtegaal. Het
schilderij was, niet te benauwd, 'Who's
afraid of Yellow and White' genoemd.
Alles wat daarvoor bang was, DTD in
elk geval niet. Nou was dat niet zo ver-
wonderlijk want zij droegen zélf de gele
shirtjes. Geel Wit mocht de witte broe-
ken en kousen aanhouden, maar de geie
hempjes moesten uit. In het blauw ging
het aanvankelijk ook wel. Uit een door
de internationale sportpers zo gehate
Iange trap van René de Jong kwam de
bal uiteindelijk bij Edward de Jong die
de keeper fraai passeerde. Daarna leek
het wel of de thuisploeg banger was voor
geel dan DTD voor blauw, en zo kon het
gebeuren dat het toch nog 1-1 werd. Bij
winst was Geel $/it koploper in de derde
periode geweest. Die plaats kan nog
worden bereikt door Dokkum en perio-
de-aanvoerder Bergum te verslaan. De
Geel-Witters kunnen dus weer omhoog
kijken, zowel op de rangiijst van de
competitie als aan de bar door de licht-
koepel.

Koos Molenaar

\
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