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DE LAATSTE LOODJES

Eigenlijk had deze krant al in mei bij u

in de bus moeten rollen, maar drukte,

tijd en eigenlijk ook wel een beetje wei-

nig zin, maakte het dat ik samen met

mrjn collegaredactieleden het besluit

namen om deze laatste krant van het

seizoen L997'1998 nu begin juni te laten

uitkomen.
Alle wedstrijden zijn voorbij, de 'trainin-
gen gestopt en iedereen is eigenlijk we1

een beetj blij dat aan het eind van een

misschien wet moeilijk voetbaljaar, dat

alles weer een een paÍrr maanden stopt.

Even een tijdje rust voor de spelers, de

trainers, de leiders, de bestuurders, de

vrijwilligers, de terreinmeesters, de

krantmakers enz. enz.

We kunnen ons deze zamer dan weer

opladen voor een nieuw seizrefi, rnet

nieuw enthousiasme en met nieuwe

kansen.
V/ant vrees nöu eerlijk aan het eind van

de race gaat het allemaal niet meer zo

soepel.
Hef ehn van het begin van het seizoen is

mede gezien sommige resultaten wel een

beetje verdwenen.
Voor de trainers die op het eind als de

prijzen al zo goed als verdeeld zijn nog

iedere keer de spirit moet opbrengen om

de groep nog te inspireren is het sei-

zoenseind de minst leuke ttjd om te

acteren.
Natuurlijk speelt ook het resltaat een

grote rol in het geheel.

V/ant als alles naar wen§ verloopt alles

goed draait, alles meezit, dan is het

ènthousiasme ook groter en zal het pu-

biiek ook tot het eind toe aanwezig zijn'
Brj een minder goed resultaat kan dat wel

eens anders zijn.
Ook als je een jaar lang de moet zorgen

dat het geel wit nieuws geregeld moet

uitkomen dan moet je ook in goede doen

zijn om niet af te glijden naar een wat

minder enthouisiasme.
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Daarom beste lezer(es) is deze lrant de
laatste van dit seizoen en mede daarom
komt het blad ook iets later uit dan ge-
pland was.
Voordeel echter is wel dat je nog mooi
even de laatste standen mee kunt nemen.

Al met al is het weer een lang maar
vooral voor GV/ 1 een spannend seizoen
geweest.
Een seizoen met goede maar ook minder
goede resultaten. Als we de eindstanden
bekijken kunnen we wel stellen dat ge-
heel Geel trr/it zich nog steeds op een
positieve manier in de kompetitie kan
handhaven.
GW I - 9e, GY{ 2,3,4 allen op een ver-
dienstelijke 4e plaats (kijk ook even naar
de tegenstanders).
Ook het aanstormend jeugdig talent
waren afgelopen seizoen top.
Yergeten we even het resultaat van de a
's en de b's. maar volgend jaar zijn die
er ook weer.
Een seizoen ook waarin iedere geel wit-
ter, van bestuur tot spelers/ begeleiders
van redactieleden van de krant en ter-
reinmensen tot publiek weor zijnlhaar
positieve bijdrage heeft geleverd zadat
ook de laatste loodjes die meestal het
zwaarts wegen in de komende maanden
weer snel vergeten zullen zijn en we met
z'n allen na een welverdiende vakantie er
weer fris tegenaan kunnen gaan.

jan e.
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NAMEN Deel 7

Nederland heeft zijn invloed over de ge-

hele wereld laten gelden. WU werderl
rijk aan de producten die landen als Ne-'
derlands Indië, Suriname en de Neder-

landse Antillen ons leverden. Van een

van'die producten begonnen lie pas eeu-

wen na de verovering te profiteren: het
voetbaltalent. Mannen als Humphrey
Mijnals en Erwin Sparendam behoorden
tot de eerste Surinamers die in de jaren
vijftig, zestig in Nederland gingen voet-
ballen. Inmiddels is er geen profclub
meer in Nederland zonder gekleurden.

Daaraan heeft de onaftrankelijkheid van

Suriname in de jaren zeventig bijgedra-
gen. Veel Surinamers kozen toen voor
Nederland. Enkele'Surinaamse clubs'
zijn Eldorado {wat De Gouden Stad bete-
kent en is ontstaan uit het Comité Surina-

mers Emmen), Nesurant (Nederlanders,

Surinamers, Antillianen, een club die
even in kmmer heeft bestaan) en

S.V.V. '91 (Surinaamse Voetbal Yereni-
ging) in Enschede.

Clubs met 'buitenlandse roots' zijn er al

heel lang. De meesten hebben een relatie
rnet Indonesië. Zoals daar zijn: Amboina
(Assen), Ambon, later SC Oriënt (Am-
sterdam), Jong Ambon (Middelburg),
Sporting Ambon (Doesburg), Archipel
(Den Haag), Garuda (Rotterdam), Garu-

da Maluku, Maluku (Capel1e a.d. IJssel),

sv Maluku (Marum), Sinar Maluku
(Vaasseni, Sinjo Maluku {Tilburg),
Kampong Kismet (Utrecht), Madjoe
(:Voorwaarts) (Àmsterdam), Mamio
( =lappendeken) (Groningen).

En dan nu de huiskamervraag (citaat van

een bekend tv-sportcommentator). Met
welke landen hebben spelers van de vol-
gende verenigingen banden:
Azanrri (Den Haag), Centro Portuguës,

sd Espaíola en Gurbet Gricili S.otter-
dam), Club Italiano en Italian Boys
(Groningen), Maccabi (Amsterdam),
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Turkse Kracht (Deventer), Mediterraneo
en U.D.E.E.T. (Union Deportiva Emi-
grante Espafrola Twente) te Enschede?

Achter namen kunnen meerdere beteke-
nissen schuil gaan. Ajax is natuurlijk een

held uit de Griekse mythologie. Dat Ajax
tot op de dag van vandaag schier onver-
slaanbaar lijkt, maar dan op het voetbal-
veld, zullen we maar beschouwen als een

toevalstreffer. Trouwens, ook in het
Achterhoekse Breedeveld zetelt een club
met die naam, en zo onoverwinneldk is

die ploeg bepaald niet. En dat er ooit een

afwasmiddel, dat alle andere middelen
naar het rijk der verslagenen verwijst,
naar hem is genoemd zal onze held nooit
hebben kunnen dromen. Om over brand-
blussers nog maar niet te spreken.
Nu we het toch over bovennafuurlijke
persoonlijkheden hebben: T.H"O.R. uit
Lippenhuizen is niet genoemd naar de

god van de donder, maar betekent ge-

woon Tot Heil Onzer Ribbenkast.
Er zijn afkortingen \ryaarvan 'de andere

betekenis' de oorspronkelijke heeft over-
vleugeld. Als we praten over OB dan

denken we niet meteen aan Onderling
Bevriend uit Delft. Dat K.G.B. Kolting
Glorie Blijft betekerÉ zal voor velen een

verrassing zijn. De organisatie zetelt niet
in Moskou, maar gewoon in het Noord-
Hollandse Bovenkarspel.

Verenigingen kunnen zich noemen naar

de kleuren waarin ze spelen, neem oos

eigen Geel lVit. Andere voorbeelden zijn
Black Boys (Sneek), Blauw Blauw (En-

schede), Read Swart (De Knipe), de

Zwafie Schapen, Almere) en Rood V/it
Blauw (Besoyen-Y/aalwijk).
De kleuren kunnen ook verscholen zijn
in een afkorting. Zaals: A.P.W.C.
(Amersfoortse Paars lvit Combinatie),
B.E.!Y, (Blauw En Wit, Vledder),
B,W.S. (Blauw Wit Steenwijkerwold),
D.B,A. (De Blue Angels, Breda),

G.S.B.W. (Goirlese Sportvereniging
Blauw Wit) O.B.}V. (Ooys Blauw lVit,

\
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Oud Zevenaar), R.W.F. {Rood Wit
Frieschepalen), S.I.Z.O. (Speelt In
Zwart Oranje, Hillegom), T.Y.B.B. (The
Yellow-Black Birds, Haarlem), V.O.W.
(Yeghel Oranje Wit, Zijtaart), ÏU.G.\Y.'
(Wit Geel Wit, Den Helder) en !Y.Z.S.
(Wit Zwart Sneek).

Ter afsluiting van deze serie een aantal
'bijzondere' afkortingen: D.A.S. (Doe
Aan, Sport, voorloper Blue Boys in Nij
Beets), B.M.T. (Biedt Moedig Tegen-
stand, Den Haag), Cluzona (Club Zonder
Naam, 'Wouw), D.E.S.T.O. (Door Een-
dracht Samen Tot Overwinning,
Utrecht), D,E,V.J.O, (Dcsr En Voor
Jongeren Opgericht, Voorburg), D.I.N-
D.U.A. (Door Insparuring Nuttig, Door

Uitspanning Aangenaam, Enkhuizen),
D.J.K. (De Jonge Kampioen, Amster-
dam), D.O.G. (De Oude Garde, Wolve-
ga), D.O.S.K.O. (Door Ons Samenspel
Komt Overwinning, Bergen op Zoom),
D.O.V.O. (Door Oude Vrienden Opge-
richt, Veenendaal), D.R.L. (De Rotter-
damse l-eeuw), E.B.O.H. (Eendracht
Brengt Ons Hoger, Dordrecht),
E.M.O.S. (Eendracht Maakt Ons Sterk,
Enschede), G.J.S. (Gorkums Jonge
Spartanen), G,O.M.O"S. (Goed Oefenen
Maakt Ons Sterk, Norg), G.V.O. (Ges-

taag Volharden Overwinnen, Kromme-
nie), H.B.O.K. (Het Begon Op Klom-
pen, Termietengouw-Zunderdorp),
H.I.O.N. (Hollandia Is Onze Naam,
Rotterdam), H.O.D.O. (Hollandscheveld
Overwint Door Oefening), H.O.V.
(Hoop Op Vooruitgang, Rotterdarn),
H.V.O. (Hechte Vrienschap Overwint,
Vlaardingen), K.M.D. (Klein Maar
Dapper, Wateringen), L.O"N.G.A. 1930
(Lichamelijke Ontspanning Na Gedane

Arbeid, Lichtenvoorde), M.M.O. (Met
Moeite Opgericht, Hoogmade), N.A.C.
(Nooit Ophouden, Altïd Doorgaan-Aan-
genaam Door Vermaak en Nuttig Door
Ontspanning-Combinatie, Breda), N.A.S.
(Na Arbeid Sport, Zwanenburg),
N.D.S.M. (Nu Door Samenwerking

Ë{ (}§ E L - §{ E S'§'À U R.\.\'l'

Reeweg 29

-leà- SstS-5420r6

9É63 GT Fres

§:;j, * *nnenrercbedrii$ dèi*=#*Ë:*.-*".É 
;(:E§!jJ- _,[_l. h"fl Í<!ensE na

§b na mdwea Ë
n gg 05Ís-54207Í

vesr al uur te bog*en en fe ve.Àeur*.rar*
objeeten 6taafi as{i r.rmr u kle*r.

*{q€t frNb
§eÉ,19€lZ

{-{&àwËRr.
' 05í s-542212

traae va&vasfr

6tE\LA,Vöc! _-zzB:%sv'ffi'
DlS

*FA" FtE-rK *
gsïfiËe Alë,r{D€rasw€6 6 s(JeËèJ f6!:-542013

F{et Witte Paard
§ï§AK|{OUSË. i

TAPP€€ U

§r\ 05Ís-5422CIs

- 6.



à- ;-
B ---;ry

SPECIÀLITE]ÏEI{ O A.,
.STEENGFi,*LEN

" AÈ§{Ë1,ÀN0f R 1,Atu'iSVLEES
'DIV VLEE§. fF{ VI§GEHECI{-ïEI\

Machtig, Amsterdam), N.E.V.E.L.O.
(Noeste Eenheid Voert Elkeen Langzaam

Opwaarts, Oisterwijk), N.I.O. (Na In-
spanning Ontspanning, Driebergen-Rij-
senburg), O.D.B. (Ons Doel Bereih,
Den Haag), O.D.LV. (Ons Doel Is

Vooruit, Amsterdam), O.L.I.V.E.O.
(Onze lrus Is Vooruit En Overwinnen,
Pijnacker), O.N.B. (OP Nij Bigoun,
Drachten), O.N.F. (Op NU Foriene,

Boornbergum), O.N.Y. (OP Nieuw
Verenigd, Frieschepalen), O.V'V.O.
(Onderlinge Vriendschap Voert tot Over-

winning, Amsterdam), O.W.I.O.S.
(Overwinnen Is Ons Streven, Olde-

broek), R.A.C. (Rijense Amateur Club),
Renado (Recht Naar Doel, Sint Nicolaas-
ga), R.I"O.S. (Reëel In Ons Spel, Dor-
drecht), R.O.D.A. (Recht OP Doel Af,
Devenrer), R.O.H.D.A. (Recht Op Het

Doel Af, Raalte), S.E.T. (Strijdt En

Triomfeert, Tilburg), S.E.T.A. (SpoÍ-
vereniging Eerste en Tweede Afslag,
Musselkanaal), S.LO.D. (Scoren Is Ons

Doel, Rotterdam), S.L.T.O. (§amenspel

I"eidt Tot Overwinning, Amsterdam),
S.M.Y. (Steeds Moedig Voorwaarts,
Rotterdam), S.S.S. (Sport Staalt Spieren,
Klaaswaal), Stedoco (Sterk Door Combi-
natie, Hoornaar-Hoogblokland), S.T.E.-
Y.O. (Strijd Tot Eenheid Voor Overwin-
ning, Geesteren, S.Y.W. '27 (Steeds

Yoor'Waarts, Heerhugowaard), T.LlY.
(Trainen Is Winnen, Amsterdam), T.O.-
G.O. (Tot Ons Genoegen Opgericht, Den

Haag), T.O.N,E.G.I.D.O. (Tot Ons Nut
En Genoegen Is Dit OPgericht, Yoor-
burg), T.O.P. (Tot Ons Plezier, Oss),

Twedo (Twee Dorpen, Nieuw Amster-
dam/Veenoord), U.V.S. (Uit Vriend-
schap Saam, kiden), V.A.B.O" (Voetbal

Als Beste Ontspanning, Almelo), V.D,Z.
{Volharden Daet Zegevieren, Arnhem),
Y.E.L.O. {Verdedig En Loop Op, Wate-

ringen), Y en V '68 (Vlug en Yaardig,
Garijp), V.E.W. (Yolhardt En lVerkt,
Heemstede), V.I.O.D. (Vooruitgang Is

Ons Doel, Driesum),
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V.I.O.S. (Vooruitgang Is Ons Srreven,
Den Haag/Oosterhesselen), V.O.G.
(Voor Ons Genoegen, Munnekeburen),
V.O.G.I.D.O. (Voor Ons Genoegen trs

Dit Opgericht, Enschede), V.T.L. (Vlug,
Trouw, knig, [riden], V.IJ.D.O. (Yol-
hardende IJver Doet Overwinnen, Arn-
hem) en W.K.E. (l#oonwagen Karnp
Emmen).

F. SIDE

lVargaFlthuisl-0

Andries, trendert en Chris waren er

niet. Maar Chris zrjn papa was onze

scheidsrechter. Martin van der Heide
mocht mee voetballen omdat Max Kie-
wiet niet meer wil voetballen. ïVarga had

een jonge die heel hard kan lopen wij
noemeo hem Rudolf het rendier. lvlj
waren beter want Stefan scoorde 1-0

Richard.

lVarga F1 uit 1-4

Mij Pake en Beppe stonden te kijken en

mij vader heeft een foto van ons ge-

maakt. Ingrid hield een heele moeilijke
bal tegen. 'Willard schopte de bal in het

doel 1-0. De bal van Rudolf het rendier
was te hard. Andries kon hem niet tegen

houden
i-1. De eerste helft hebben we 1-1 ge-

speeld,
In de tweede helft hebben we drie doel-
punten gemaakt, ikke twee en Stefan één.

Willard vertelde met handen en voeten

hoe hij zo'n mooie loPbal in het doel

schoot z'n tweede.

Jaap, Annie en Ids vonden Ingrid de man

van de wedstrijd, maar Arjan beweerde

dat een meisje dat niet zijn kon.

Leenderd, Chris, Andries, Tom, Stefan

Willard, Arjan,

GÀVC uit 2-2

l,eenderd woonde eerst in Grouw, we

hebben zijn school gezien. Zijn moeder
was de bestuurder van ons busje. [ren-
derd maakte het eerste doelpunt. Richard
de tweede hrj ging alleen er stonden nog

twee spelers en een kieper maar de bal

giug er toch in. Natuurlijk konden we

niet winnen want we waren gelijke sterk.

We kregen vaa Leenderd zijn vader een

foto van ons allemaal, vind ik best leuk.

Ingrid en Willem.

Frisia thuis L-0

Ze waren net zo groot als Ingrid en mij.
Ik vond dat ze net zo goed als ons 1rya-

ren. Maar Stefan kan nog gelukkig een

doelpunt maken. Ik kon er niet door

komàn, maar ik heb er gelukkig toch 1

gemaakt. Ik ging een paar keer buiten-

om, hee Jaap ?

Iff'aar was kenderd ?

We hebben chips gehad want AmY was

jarig. We hebben heel hard gezongen

voor Annie. Jaap kreeg een reeP van

Annie en Annie een zoen van JaaP'

Richard, Tom, Arjan, Stefan, V/illard,
Andries, Vfillem, Ingrid.
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§TÀNDEN.

4E KLAS À

Rood Geel
St Annapar.
De V/alden
MKV '29
Trynwalden
Bergum
LSC 1890
Stiens
Geel Wit I
Dokkum
DTD
Blauwhuis

DIO Oosterw.
Renado 2
Sneek 3
Geel \{it 2
Nieuweschoot 2
I*euwarden 3

LSC 1890 2
Read Swart 2
Sparta '59 2
Heerenv.AV 3

WZS 2
lrmmer 2

GAVC 2
St Annapar. 2

RES 3

Geel Wit 3
Stiens 2
Dronrijp 2

Sc Joure 3
DTD 2

Rood Geel 3

Res. 6e klasse AM

A. jun. le klasse A

B. jun. le klasse C

LSC 1890 4 20-58
Mildam 3 2A-44
Aengwirden 3 2A-43
Geel Wit 4 20-37
Nieuweschoot 6 2A-3I
Trjnje 3 2A-29
Oldeboorn 4 2A-23
FFS 3 20-20
CAB 5 ZA-rc
Langezwaag 3 20-12
Gorredijk 6 2A-A4

22-46
22-42
22-42
22-40
22-36
22-34
22-33
22-22
22-21
22-t8
22-t4
22-t3

Res. 3e klasse A

22-sA
22-43
22-41
22-38
22-36
22-35
22-34
22-28
22-26
22-t9
22-t7
22-08

1.6-42

16-40
16-30
L6-29
t6-26
16-16
16-1 1

16-07

16-06

Balk 20-58
Sneek 2A-50
sDS 20-37
RES 20-34
ONS Sneek 20-34
wzs 2a-32
GAVC 20-20
Scharneg. '70 20-24
Workum 20-16
cAB 20-08
Geel Wit À1 20-A7

Res, 4e klasse A FVC 22-60
Hardegarijp 22-43
Rood Geel 22-42
csl- 22-38
Br. Boys 22-34
TTBC 22_33

Lw Zwaluwen 22-31
Friesland 22-24
Bergum 22-23
Blauw Wit '34 22-22
LAC Frisia 22-19
Geel lVit 81 22-12

- ]O* *í( -

,
I

\

I

1



C. jun. 2e klasse CK
1. Stiens cl
2, GeeI Wit cl
3. Marrum cl
4. VCR c1

5. Br, Boys c2

D. jun. klasse ÀX
1, I{iearor dl
2. Be Quick d2
3. Holwerd dl
4" Geel Wit d1
5. LAC Frisia d2
6. Rood Geel d3

D jun. klasse ÀX
1. MKV ',29 dl
2. Geel lVit d2
3. 81. Wir ',34 d5
4. LAC Frisia d6
5. SC Flamingodl
6. \ry\YS d1

e.pup. klasse DD
1. Nicator e1

2, Geel lVit el
3. MKV'29 e1

4. DTD el
5. Mamm e1

klasse CT

1. B1. Wit '34 e5

2. Geel Wit e2
3. LAC Frisia e6

4. Br,Boys e3

5. Rood Geel e7

f.pup. klasse AT

1. Geel Wit fl
2. GAVC R
3. Warga fl
4. LAC Frisia f5
5. l"eeuwarden R

8-24
8-18
8-12
8-04
8-0i

10=35

L0-24
10-15
10-10
10-06
10-05

rc-28
t0-2t
10-16

10-09
10-08
10-06

8-19
8-14
8-13
8-10
8-01

Geelwit Eí sluit knaP af

Op de laatste wedstrijddag van Geel-
wit E1 kwam Nicator oP bezoek' He-

Iaas voor ons waren zt1 oP een doord-
eweekse speeldag al kampioen gewor-

den en stond er niet§ meer oP het
spel. Behalve natuurlijk de sportieve
revanche wànt in de uitwedstrijd had-
den we nipt met 2-1 verloren,
Gelukkig wilde Nicator ook gewoon

winnen, de jeugd sPeelt geen resul-
taatvoetbal. De betere kansen waren
voor Geelwit, maar alleen Alexander
scoorde voor ds rust. Nicator haalde
meer rendement uit hun mogelijkheden
en leidde bij rust met 1-2. Dat sieft
natuurlijk de ware kamPioen.
ln de pauze heeft George Molenaar
waarschijnlijk eén van zijn beruchte
donderpreken gehouden, want Geelwit
ging vanaf het begin er bovensp' Peter
en Frank lieten achter niemand door,

en alle afstandschoten waren voor
Jan-Pieter die, als een kogel in een
flipperkast, het doel schoon ranselde,
Ronald en René stonden steeds ge-

vaarlijk vrij op de vleugels, en op het
middenveld vlogen Gerard, Theodoor
en Remco op alles af wat groen v/as

en iets met de balwilde doen. Nicator
kwam er niet meer uit en na 2x Theo-
door en weër een fraaie van Remco
stond het met nog 10 minuten te sPe-
len zomaar 4-2 vosr Geelwit. Een
makkie en iedereen wilde nog even
scoren. Maar daar was oPeens de
kampioen w$or, met een Paar goede
ééntwee combinaties stond zomaar
de 4-4 op het scorebord.
En dat was ook de eindstand. Ëen
spetterende afsluiting van het seizoen.
En het is gewoon waar : elk half jaar
gaan ze beter voetballenl Dus dat
belooft wat......!

Henk Roemers

8-18
8-1s
8-13
8-12
8-01

8-20
8.-17
8-12
8-08
8-00
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KOOSIE,S CORNER

Eerste elftai

iU-'tl 3c FVB 2

85-15
7l-12 2a FVB

,12-73 I f:VB
4'7-20

,-3-'t4 1 I-VB
50-20
,44 75 4a I(NVB
2'7 -28

15-16 4a KNVB
26-1',7

76-'77 4a K.N;VB

73-25
,17-78 4a KNVB
33,1 9

78-79 4a KN'VB
21-22
79-80 4a KÈiVB
)l L-)

80-81 4a KNVB
20-30

81.82 l FVB
33-l o
82'83 4a KNVB
29-39

83-84 4b KNVB
2l-35
84-85 4c KNVB
:5-28
85'86 4c KI\VB
3U-37

86-87 4c KNVB
29-28
87-88 4c KNVB
73-28
88-89 4a KNVB
54-25
89-90 4a KNVB
39-3 r

90-9i 4a KNVB
55-33

9l-S2 4a KNVB
44 33

92-93 4c KNVB
28 10

93-94 4à KNVB
+u t_,

94-95 4a KNVB

^1 
< 1

95-96 4a KNVB
37 -32

96"97 4h KNVB
j542
97-98 4a IiNVB
3ó-50

o 224

142 230

',!5 627

161 533

94 122.

95 423

63 91s

95 623

tt2'i24

87 5:3

371013

118 330

56 916

66 818

66i0i8

931021

56 916

l4 i-529

93 82]L

I4.1,111

1C662ó

531I:l

1:4 416

'16 920

94 93i

75 1026

631111

Ondar,ks het feit dat Geel Wit t het vierde-klas-

serschap al enlele weken voor het einde va.n de

competitie kon prolongeren, heeij h.et een','an
zijn slechtste seizoenen achter Ce rug, IIet ramp

zaligste jaar was naluurliik'80-'81. Geel 1&it

eindigde toen als eifde en laatste. wat degradatie

tot gevolg had. Van de 20 rvedstrljden wonrreu de
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geel-witten slechts drie duels en speelden ze

zeven gelijk.
tn de seiioen '87-'88 en '92:93 finishte Geel

Wit als tiende, en hield zo twee ploegen onder

zich. Beide keren konden vijf duels in winst

worden omgezet. In '87-'88 werd zes keer gelijk

gespeeld, ,ijf 1".t later maar drie keer' Beide

I"iioen werd overigens gespeeld in 4c, met veel

Groningse en Drentse tegenstanders'

In het verieden kon in de vierde klasse vrij ont-

spannen worden gespeeld omdat slechts een team

degradeerde. Vorig seizoen kwam daarin veran-

aeiing en vlogen en vier uit. Geel Wit kon de

dans 
..net 

ontupring.n door als achtste te eindigen'

Dit jaar degràdeerden de onderste twee' Geel Wit

*.tà o.g"nae, hoog genoeg dus, maar vorig jaar

zou hel onvoldoende zijn geweest!

Opmerkelijk genoeg heeft Geel Wit het meeste

aàrat tegèndoelpunten geïneasseerti in'94-'95,
toen de keepers in totaal 51 batien om de oren

kregen. Daar stond tegenover dat hun ploeggeno-

ten 47 keer scoorden, zodat Geel lVit toch nog

als zevende kon eindigen. Dit jaar moesten onze

goallies 50 maal vissen, waar tegenoYer 'slechÍs'

36 doelpunten in ons voordeel stonden'

Thuis scoorde Geel Wit 15 maal en kreeg het 19

tegen. Uit waren de eilanders 21 maal trefzeker,

maar moesten ze 3l tegendoelpunten toestaaÍI'

Zowel thuis als uit won Geel lVit drie keer' De

eerste overwinning op eigen grond liet iang op

zich wachten: 16 november 2-0 tegen Dokkum'

Op dat moment had Geel Wit op vreemde bodem

drie punten veroverd tegen Blauwhuis (4-2) en

DTD (1-0). Blauwhuis is overigens de enige clnb

waartegen Geel Wit de volle buit binnen haalde,

want ó Ameland werd het 1-0.

De laaiste overwinning aan de Noordwal behaalde

Geel Wit op De Wàlden, v/at Geel Wit in veilig-

heid bracht en voor de gasten het einde van hun

kampioenskansen betekende- Voor de volledig-

heidr de derde winstpartij van Geel Wit aan de

vaste wal was tegen Trynwàlden: 1-0'

Drie keer speeiden de Amelanders gelijk' Thuis

gebeurde dat tegen DTD (l-1), uit tegen Stiens

(2-2) en De \Yàlden (4-4).

De doelpuntrijkste ontmoeting lvas thuis tegen

Sint Anna, dià met 4-5 verloren. Sing' In Sneek

werd tegen LSC verloren met 5-3, na met 5-0

achter te hebben gestaanl

De grootste nederlaag werd geleden tegen Rood

Geel, 6-2 in Leeuwarden.
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Geelwlt 3 bijna top 3

Het was allemaal weer heei
inoci, zei f s het rrie e r, bil ,Je

laatste r,vedstrijd van het
ÀorÀo

Rudoi f Ter,rben verkondigcle
vocr aanvangi aan dat dit zijn
l-aatste rnieds*-rijd 1n het
geel-wit zau zijn. Deze
dienstmededeling werd met
gernengde gevoelens ontvangeir,
wanL eígenlij k kunnen wij
onze Voitreffer Vick niet
-j -^^.. ^^t. - I .-1--^+ L i -m:SSenr ?Oil a-L 0aet :lil mclar
sporaoÍsch mee.
In onze }:ox lagen shj,rtjes,
broekjes en sokken klaar maar
die waren vol.gens Nico voor
het eerste. Daar rvisten wi j
dus wel raad mee. Ook lag er
een net- nooie ballen en die
gingen we1 mee het veld op.
I,{al-ter v/d Kcoi werd er hele-
maal gek van, mel- zo'n goede
bal had hil in zl:n hele
leven nog nooit gevcetbald.
En hij had gelijk, bij deze
h:al vergeleken waren die van
ons gevulde varkensblazen ui r
de Middeleeuwen.
Onze laatste Legenstander was
GAVC Lrit Grouw, helaas voor
cns a-L l'-ampicer-r. T Y. ze.7 he-
laas, want hier bij ons waren
ze dat, koste wat het kosl,
beslist niet geworden. l'Ju

bleef cns alleen de eer hen
cle tweede nederlaag van het
seizoe:r te bezcrgen. Cnze
VÍck was weer eens niet te
varrgen vandaag. En r.ei ecn
pu:li--gave hatl:rck ( drie
gcals :-n eén helfi, zonr-ler
onderbreking van een arrdere
of tegentreffer ) zette hi:
ons al voor rust op 3-0. De
Kooirnan vlooq op een Qtegeven
moment i man rrcorbij met zijn
bal als aan d.e voet gekleefd,
all.een voor ie keeper verqat
hij eci:ter waL hij ook alweer
bi-t ,Cat doei rnoest ! De kamPi-
oenen uit Gror:w kiolamen er
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* gatrerie *

I-{EECKEREN huys
brasserie * trestaurant

gtewoon niet aan te Pas. In de
aIl-erlaatste minuut redden
zL) de eer eri taaiden zL) met
een 4-L nedr:riaag af naar de
boot. Secrel-aris Luc had nog
een dienstmededeling 'Jat hij
Rud.olf ge"*roon niet uÍt zou
schrijven als i-id en toen was
alles weer geregeld.
líu hoefden vre a"Is Ploeg al-
Ieen nog maar uit eten en cian

zat het seizoen er voor de
rneesten op. Deze haPPening
vond. twee weken iater Plaats,
op een alweer m"'coie zaterdag-
avond. Spelersvrouwen moesten
mee en ja hoor ' zowaar Johan
Kiewiet had er eén gevonden.
Tijdens het eien wist ieder-
een zich zowaar neties te
gedragen en I-Ia 23.C4 was er
muzikaie beqeleiding van onze
eigen 'r \roice " Jan-Douwe
Sinatra Nagtegaai. De avond
wercl serieus afqesloten met
een vergadering aan de stam-
tafel, vrou'*ren aan de bar,
waarin kresloten werd dat wi-j
volgend i aar vool: het kamPi-
oenschap gaan i De uiteínde*
ir;ke viercie Plaat-s van dit
jaar 1s aan de maqere kant,
dat- kan beter.

Nu reste de oudste -sPelers
alleen nog een oproep van
Bart Molenaar (bonosridder)
cm op Pinkstermaandagt de Cor
Iriijnberg*beker mee te rremel-I

uit Hollum. Ook deze missie
wer:o met een l0-2 overwinning
( oa. een prachtiqe doeltref-
fende omhaa-L van Dirk Kien-
stra ) succesvol afgesloten-
Waarna r1e b,i.tte::balten bil
Tinek-e weer heerlil i': smaak-
ten. Even ria 01 .00 uur ben ik
naar huis geqaan, dus ov-ór
rvat daarna gebeurd is kan ik
echl ni-ets ver:tellen.

Henk Roemers
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DE KAMPIOENSDÀG VÀN F 1

Zaterdag 23 mei 's morgens 8.00, het

regent flink.
Richard en ik hadden het plan om lopend

naar de pier te gaan, dus niet.
Een loopje naar Ids en Rita leek ons

slimmer. Dus samen met Chris en lds in
de nicuwe rena.uit elio flaar de pier.

Verzamelen op de pier en nu met z'n
allen op stap naar keuwarden voor de

laatste wedstrijd. Annie, Cilia, Jaap en

negen voetballertjes. De spelers probeer-

den uit te vissen wat ik voor iets vree-

mds bij mij had. Het was lang en er

staken twee stokken onder uit, was het

misschien twee paraplu's of hengels of
misschien
hoekvlaggen. Nee niets van dit al' Met
een stoer grijs busje zijn we naar leeu-
warden gereden. Daar stond

l,eenderd ons al op te wachten, hij lo-

geerde bij zijn vader, het tiental was nu

compleet. De opvang bij Leeuwarden

was heel leuk en vriendelijk' We kregen

van de leider te horen dat zij twee spe-

lers misten wegens ziekte. Dus was het

voorstel om met 8 man te sPelen'

Wij zijn gestart met 7 spelers en wissel-

den zoals altijd om de 4 minuten via de

kieper. Annie die zoals altijd het wisse-

len regelt liet eerst de allerjongste spelers

spelen. Maar omdat de spelertjes van

lreuwarden nog jonger waren en het

verschil te groot haalde Annie er een

speler uit in plaats van er in, dus 8 tegen

6.
Toch resulteerde dit in een doelpuntenre-

gen, 2e min. Arjan vd Laan, 6e e 9e

min, Stefan Molenaar, 11e, 14e en 16e

min,'Willard Molenaar.
I-eeuwarden werd op een goede manier

weggetikt. Maar brj ons kwam de wissel-

speler er pas na 16 minuten weer in, dus

veel te lang wachten, In de rust werd het

voorstel gedaan om t\'/ee spelers van G1ff

aan hun team toe te voegen. Dit was ac-

coord, zij zouden voor shirts zCIrgen'
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De spelers van ons werd gevraagd.

Stefan en Arjan wilden wel bij Leeuwar-
den spelen. Zeer sponief van deze jon-
gens. Het spel werd een stuk aantrekke-
lijker en er werd door de spelers van
lreuwarden zeet goed gespeeld. fVU
wisselden om de 4 minuten via de kee-
per. Na 8 minuten scoorde Stefan voor
Ireuwarden.
De spelers van Geel Wit namen toen hun
sterkste posities in. Het slot ging er op.

ïVillard scoorde nog tweemaai. Een

minuut voor het het einde gaf Stefan een

voorzet en scoorde een keuwarder
spelertje. De trainer, spelers en ouders
gingen door het lint, wat wil je ook
scoren tegen de kampioen en ze hadden
tensoltte in de kompetitie zelf nog geen

enkel doelpunt gemaakt, met 105 doel-
punten tegen.
Er werden nog strafschoppen genomen.

Daarna kregen alle spelertjes en kleine
toeschouwertjes een lange jan droptoffee.
Ondertussen had Annie ons groot geheim
onthuld. Een spandoek met "Geel Wit F
1 kampioen"
Van het bestuur van Leeuwarden kregen
de spelers nog Ranja, Cola of Sinas. Het
was een feest en toen naar huis. Op de

pier in Holwerd werden de spelers nog
toegesproken door 3 bestuursleden Jan

Kienstra, Jan van Os en Gerard Metz, dit
maakte veel indruk op de spelers. Annie
spoot ons haar GEEL, omdat dit was

afgesproken als we kampioen zouden
worden. Door de mensen aan boord
werden de spelers met applaus begroet.
Op Ameland aangekomen met het span-

doek omhoog, werden we feestelijk
ontvangen door de ouders, broers; zus-
ters, opa's eB oma's, die met potten en
pannen, deksels en ratels geweldig tekeer
gingen.
We moesten ofize tassen inleveren en

kregen een klein tasje met zwemkleren
mee. We moesten op een wagen gaan

zitten voorzien van een groot spandoek
met de muziekinstrumenten. Ids met de

trek*er reed onder politiebegeleiding

e*rs ba"íp
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dwars door Nes regelrecht naar het
zwembad. In Nes werden we toegejuicht
door het vele publiek.
De spelers en leiders genoten enorm. In
het zwembad gingen de remmen los. Ja-
wel!!!
Patat en frisdrank in overvloed. Na het
ijsje werden we om half zes weer opge-
haald.
De trainers en begeleiders werden nog
even door de ouders in het zonnetje
gezet.

Ik zou willen zeggen ouders bedaflkt.
Een dikke pluim voor het yottallige
bestuur. Het was een onvergetetijke dag.
Super gaaf.
De nieuwe F 1 pupillen en leiding wen-
sen wd veel succes in het komend sei-
zoefi.

Jaap

05§g-542345

I
l
t)

ie:stalíatieÓedrij{ . dae - ilet - zelí - zaak

LaEleË s§l Keeuieht"
Stranilweg 85 Buren-Amelanci

i. ogtg-sqet tg

§§ur§Ë§Bftur rp § f, der nr €m k§Ë

tevcae ïreruors{-eg 6m,&*e*m
en texetÍEs yELr

Iffi*S§-542337&42591-Qg-

ffiËffiAUffiAh§T

voor s,l uw
B0W
e{gen
a,retrlteefuur

Í§.Gffi§rcOM



§f;ËL -§,k'ET' 
fiàeuws

Medewerkers

M. Bont§iuis
J" Epping
F. Ïdulsehos
K" Molenaar
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D. Kie*stra
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F. ter §chure
J" Erouwer
§" KiewÈed
A. de Vries
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N. Oud
W" Beijaard
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