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\l ulr-iler actief

Het is nduuÍlijk allemaal heel fraai, maar

rr e$en hdemaal niks. Als aetief lid van

oaze alom geroemde voetbalverenging wil
ik graag actiefberig zijn, het liefst natuur-
liik m voetbal. Nu is dat meestal wel \

mogelijk, maar de laatste tijd gooit het

weer geregeld roet in het eten ( echte

eilander sunderklaas uitdrukking ). Het is
best wel eens fijn in deze drukke dagen dat
je een keer niet uit hoeft te spelen. Maar
lret is nu al zaver dat Nico niet eens meer

belt ofje ook beschikbaar bent. Hij gaat er

standaard van uit dat het toch wel weer
afgelast gaat worden. Het is natuurlijk wel
het natste jaar sinds het uitvinden van het
voetbal, toch zo aan het eind van het jaar

en de eeuwwisseling in zicht stemt het mij
tot overpeinzingen.

Want kijk, wanneer er niet gevoetbald
wordt, dan ligt daar aan de Noordwal een

schitterend complex te verschimmelen. Het
is namelijk nogal éénzijdig ingericht, op het

spelen van voetbalwedstrijden, Dat kan ook
anders. Nu zijn er geloof ik regelmatig
plannen in de omloop voor aanpassingen in
die omgeving, maar die lopen al jaren. En
als ze ooit uitgevoerd worden dan zaihet
wel weer één en al kneuterigheid zijn. Van
onze nieuwe voorzitter heb ik geleerd dat

de wereld niet stopt bij Leeuwarden, dat je
het ruimer rnoet zien. Wanneer je dus

overweegl om van ons knusse hoekje aan

de Noordwal een multifunctioneel centrum

te maken, en dat overweeg ik, dan neem je

dus eerst een wijdse blik van Zwarte weg

tot Delta hoogÍe. Kijk, dan praten we nog

eens ergens over. ( Eigenlijk is dit noch te
klein maar vooruit! ).

Waar gast het nu om. Je wilt voetballen
maar dat gaat niet, dus wil je actief iets

anders doen. Je meldt je in de kantine en

spreekt af te gaan ijshockeyen. Dat kan dan

want het trainingsveld was met naderende

vorst al onder water gezet en is prachtig

dichtgevroren. De uitrustingen hangen

klaar in het omkleedcomplex en binnen tien
minuten ben je los. Ofje zegt op een derge-
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- galerie -
FIEE,CKEREN huys
brasserie - trestaurant *

lijke voetballoze zondagmorgen : " Laten

we een wedstrijdje gaan carten !". Want

z-wager Leo heeft danzíjntrapkarren in-
geruild vooÍ van die opgevoerde skelters en

om de voetbalvelden ligt een racebaan' Met
van die mooie Michellin-bruggeo voor de

veilige oversteek. Het moet ook mogelijk

zrln daar ergens zowel out-door als in-door

{ buiten en binnen is hetzelfde maar dit
klinkt leuker ) te gaan tennissen en de

High-chapperal is omgetoverd in een

squasch-citadel met klimwand, In de Mie-
den komt een riante forellen-visvijver en in

de tr4eyen hier en daar een halve pijp. Het
gehele gebied wordt doorkruist met skee-

lerroutes ( teer ), fietspaden ( in schelp na'

tuurlijk ) en wandel-trim-routes ( steen of
houtsnipper ) met diverse ongelijkvloerse
kruispunten om het tempo er wat in te kun-

nen houden. Het verkeer van Nes naar Bu-
ren en vice versa verdwijnt bij de Bloederi-

ge Nek in een tunnel om pas bij Pauli weer

het daglicht te aanschouwen. Het kost een

paar centen maar dan heb je ook wat I

Voor alle duidelijkheid zal ik nog even een

plattegrondje schetsen en huis aan huis ver-

spreiden.

Helaas, za Saathet dus met mij wanneer ik
mijn energie niet kwijtraak in mijn wekelijk-

se 90 minuten. De hersenen slaan op hol en

het ene na het andere waan-idee rolt eruit.

Het slaat allemaal nergen§ op,rr:,aar zeg

nou zelf, zou het niet mooi ziin als het een

beetje waar zou kunnen zijn.

Henk Roemers.
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DE YERSLAGGEYERS VAN DE LC

Yroeger bestonden de sportpaginas van de

Leeuwarder Courant uit kroniekjes van de

gespeelde wedstrijden. Men belde met ie-

mand van de thuisploeg die eigenlijk altijd
wel kon vertellen dat ziin club terecht had

gev/onnen, had gelijk gespeeld terwijl een

overwinning meer op zijn plaats was ge-

weest of onverdiend had verloren.
Dat zinde de redactie van de LC niet; de

korte verslagjes moesten wijken voor een

objectieve verslaglegging van een onzer
redacteuren, de gegevens van de andere

wedstrijden werden kort samengevat in

karakteristieken.
En dat \ilas weer niet naar de zin van de

clubs, want het gros kwam op deze manier
niet tot zelden meer aan bod. De LC haalde

bakzeil, al werd ons uitgelegd dat de uitge-
breidere verslagies weer konden worden
opgenomen door een groter aantal pagi-

nas.

Maar zijnwe ruI eigenlijk wel beter af? De

LC betrekt nog steeds de gegevens van

informanten van de (meestal) thuisspelende
ploeg, en die staan met naam en toenaam

telkenmale vermeld, Dat wil zeggen, bij een

aantal clubs. Van een enkele club blijft de

verstrekker van de gegevens volkomen
anoniem. Juist ja, die van Geel Wit. Ik heb

eens bijgehouden wat de zegslieden zoal te
melden hadden over de wedstrijden die zij
mochte,n aanschouwen. Nadere introductie
van de mannen lijkt me niet meer nodig.
Friese uitspaken heb ik voor uw gemak
vertaald. Wie de reportage over de Docku-
mer Courant op tv heeft gezien weet dat
deze taal geen geheimen meer voor mij
heeft.
Citaten verlevendigen de verslagen. Daar-
mee vertel ik niets nieuws en deze stelling
wordt onderschreven door Piet Katje, de

trainer van Stiens. Lees maar eens wat hij
had te zeggebover Stiens-Irnsum (2-2). Na
2-0 wisten ze (de spelers van Stiens) niet of
ze door moesten drukken of in de kont
moesten gaan hangen. Zekazenvoor het

laatste. Stom, maar ik kon het er ook in de

rust blijkbaar niet uitkrijgen. Het kost wel
twee punten, maar op de uitslag is weinig
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aan te merken.
Reeel is hij dus wel, al word je wat argwa-
nender als je hem hoort praten over
Stiens-Dokkum {2-3), Voor rust hebben we
in onze neus staan peuteren. Na de thee
v/aren we heer en meester met kans op
kans. 

'Winst 
was dik verdiend geweest. Mar

ja, vlak voor tijd peert een van die lui een

verdwaalde lange trap in de goa1... !

Het wordt zelfs bedenkelijk als Katje de
loftrompet schalt over Oldeboorn, nadat die
ploeg met 4-1 van Stiens had verloren.
Niks geen dorpsvoetbal, maar heel
constructief en verzorgd op de aanval. A1-
leen bij de zestien viel het dood, Jammer
voor zoh aardig voetballende ploegl.
Natuurlijk was Geel lVit-Oldeboorn een
andere wedstrijd, maar ik kan me niet voor-
stellen dat Ids Heerema zo lovend over de
tegenstander kan zija geweest.
Ids, collega van bedoelde club, Bonne de

Vries, heeft inderdaad tot nu toe weinig
reden tot tevredenheid gehad, getuigen ook
volgende citaten:
Voor hetzelfcle geld hadden wij met 10-1
verlorenl (Warga-Oldeboorn 4-1) en
De uitslag is wel duidelijk. Tot het eerste
doelpunt van de Walden konden we heel
goed meekomen en waren we bij vlagen
zelfs beter. Daarna zakte de motivatie wegl
(Oldeboorn- de Walden 2-6).
Dirk Bantema, de oefenmeester van
Trynwalden, is eveneens een geplaagd man.

Over Trynwalden-Akkrum (l-2) had hij het
volgende te zeggen: Ik zit met een
behoorlijke kater. Wij hadden die lui twee-
derde van de wedstrijd volledig in de knipl,
En over Trynwalden-Stiens (0-3) Voor ons
een dramatisch slechte wedstrijd. We open-
den sloom en stondeÍ na tien minuten ah
met 0-2 achter. Onder meer door een cor-
ner, waarbij twee man elkaar voor de voe-
ten liepen.
Wim Mulder, de trainer van Dokkum, kon
zich aanvankelijk verschuilen achter het feit
dat hij met een vrijwel nieuw team rnoest
beginnen. Over Dokkum-MKV (1-1) merk-
te hij op: Ik ben niet onteweden. MKY was
versterkt met vier nieuwe spelers, terwijl
wij vijf man zijn kwijtgeraakt. Bij ons stond
dus min of meer een nieuwe ploeg in het
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veld Met dat argument kon hij ook aardig
uit de voeten in zijn verslag van

Dokkum-de Walden (2-4). Het verschil was

het voetballend vermogen van de Walden

en het feit dat zij een ingespeelde ploeg

hebben. En met een Sipke de Jong hebben i

zij dan ook nog een goudhaantje dat op het'
goede moment de doelpunten maaktl. En
dan ben je eindelijk ingespeeld en dan gaat

het om nog steeds onbegrijpekjke reden mis

teger LSC (2-3). Nadat LSC terecht
voorkwam hebben wij de wedstrijd een uur
lang volkomen gedicteerd. LSC kwam er
niet meer aan te pas.

Willem van Kammen is de trainer van de

Walden en hij heeft vanaf het begin een

rotsvast vertrouwen in z1n ploeg. Dat mag

ook wel als je in en tegeil Irnsum met 1-7

wint, ook al begon het niet zo goed. Voor
rust kÍegen we ook al kansen, maar toen
stond de l{alden nog niet op scherp. In het

laatste kwartier was de afronding ineens

wel goed
In de gewomen streekderby tegen

Trynwalden (3-1) kwam een stevig spelend

Trynwalden op voorsprong, maar Van
Kammens ploeg is al zover dat ze dan niet
in paniek raakt. Met een combinatie van

verzorgd voetbal en individuele acties pak-

ten we in de slotfase toch de verdiende
winst.
Tegen Warga (3-3) ging het moeilijker Wij
maakÍen verdedigend nogal wat fouten,
erkende de oefenmeester, maar gelukkig
konden we de schade redelijk beperkt hou-
den. Direct na de thee kregen we in zeven

minuten vijf opgelegde kansen. Daarvan
werd er maar eentje benut en daarmee ver-
speel je dan uiteindelijk toch twee kostbare
punten.

Coos van Kooten, aanvoerder St. Anna
(hoe zou het komen dat van deze ploeg de

trainer niets te vertellen heeft aan de LC?),
laat er geen twijfel over bestaan dat de 3-2

overwinning op Akkrum terecht wa§, on-

danks de aanvalsdrangvan de gasten: Ak-
krum opereerde vooral het eerste kwartier

heel opportunistisch, en had toen een over-

wicht Daarna hebben wij de wedstrijd

overgenomen en ondanks een slotoffensief

van Akkrum was onze winst verdiend.
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Maar als het dan mis gaat, zoals tegen lrn-
sum (0-1), horen víe een heel ander geluid:
Zij wisten waar het vanmiddag om begon-
nen 1ryas en hebben verdiend gewonnen. Wij
speelden als een krant. Het loopt trouwens
al vanaf het begin van het seizoen niet, Er is
geen vorm> geen cornbinatievermogen en

geen zelfirertrouwen. Bovendien kunnen
we niet meer scoren
Met dit probleem karnpt ook Sietse Eel-
singh van Akkrum: Scoren is al een tijd
ons probleem. Beide doelpunten kwatnen
uit stilstaande situaties (Akkrum-Dokkum
(2-2),
Ook de trainers van de overige clubs uit 4A
kwamen wel een keer aan het woord. Vrij-
wel allemaal met dezelfrle bevindingen. Wat
mij betreft mag de LC stoppen met het aan-

halen van de trainers. Gaat de sportredactie
daar toch mee door dan zou ik hem willen
verzoeken voortaan ulle woordvoerders
van de thuisploeg aan het woord te laten
of, nog beter, hoor en wederhoor toe te
passeÍ! dus ook de zegsmannen van de te-
genpartij.
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BESTUURLIJK

Op donderdag 7 januari a.s. vindl vanaf

20.30 uur de hal{aarlijkse ledenverga-

dering van Geel lilit
plaats.
Alle leden worden hierbij van harte uitge-
nodigd

De agenda ziet er als volgt uit.

- Opening (Gerard)

- Mededelingen en ingekomen stuk-

ken.

- Notulen van de algemene ledenver-
gadering van 3 1 augustus 1998.

- Tussentijds Íinancieel verslag en

begroting 1999/2000

- Verslag diverse commissies-

- CompetitieverlooP.

- Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de vergadering nodigt het

bestuur alle aanwezigen van harte uit voor

het nuttigen van een drankje aan de bar.
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HISTORIE VAN... FIET TIL/EEDE

Het tweede elftal leverde ooit de eerste

kampioen van Geel Wit. Dat was in het

seizoen l97A-71, het eerste jaar waarin
Geel Wit actief was in competitieverband.
Het tweede begon in de vierde klas FYB en

al gauw werd duidelijk dat het veel te laag

was ingedeeld. Geel Wit had een selectie

van ruim fwintig man, maar ondanks de

vele fantasie-opstellingen werden de eilan-
ders ongeslagen kampioen. Van de i4 duels

werden 1l gewonnen en drie gelijk
gespeeld. De grootste overwinning in een

uitwedstrijd werd behaald tegen St. Jacob

3, dat met 13-0 werd verslagen. Dat geldt

nog steeds als de grootste zege op weemde
bodem, ooit door een seniorenteam van

Geel Wit behaald.
Op 17 okÍober l97l bracht Sparta'59 2

ons tweede zijn eerste nederlaag toe. Dat
weerhield de geelhemden er niet van om
ook de titel in de derde klasse te pakken,

Ook in de reserve tweede en eerste klasse

zou Geel Wrt2 een vooraanstaande rol spe-

len; tot 1981 was de ploeg steevast bij de

eerste drie te vinden. Op 23 september

1972 werd de grootste overwinning aller
tijden in een thuiswedstrijd geboekt. Dron-
rijp 5 werd met l9-0 opgerold, maar het

dient te worden gezegd dat de gasten er
een dusdanig weekeindje van hadden ge-

ma&kÍ, dat de verenigingsnaam Dronkennjp
niet zou hebben misstaan. Toch kwam Geel

Wit dat seizoen niet verder dan een derde
plaats. Na drie 'gewenningsjaren'werd het

tijd om te oogsten. Op 23 mei 1976 ging de

vlag in top nadat Drachten 5 met 3-1 werd
verslagen. De grote concurrent was Ber-
gum 3, dat de geel-witten de enige

seizoensnederlaag toebracht.
Ook in de reserve eerste klasse ging het

lang crescendo. Maar in 1983 begon de

klad er in te komen. Geel1{it kwam niet
verder dan de zesde plaats, eenjaar later
was plaats zeven het hoogst haalbare en in
1986 moesten de eilanders genoegen ne-

men met de tiende plaats. Samen met het

derde, dat ook eenjaar op eersteklasniveau

had geacteerd, moest het tweede de gang

naar beneden maken.
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Het herstel kwam twee jaar later. In
'87-'88 hoefde het tweede maar 18 wed-
strijden de spelen, daarvan werden elf ge-

wonnen en de rest eindigde in een punten-

deling; voor de tweede maal ongeslagen

kampioen!
Terug in de eerste klasse deed Geel Wit het

zeker niet slecht. Na een vdfile plaats volg-
de een klassering als tweede en in 1991 was
er weer reden tot feestvieren. En dat terwijl
het seizoen zo desastreus begon met een

nederlaag van 7-1 bij Akkruml Het zou het

enige verlies van het seizoen blijven,
waardoor Geel Wit 21 wedstrijden op rij
ongeslagen is geblevent In de volgende
jaargang in de reserve hoofdklasse kwamen

daar nog drie wedstrijden bij, alvorens

Zwaagwesteinde 2 op 13 oktober 1992 op

keiharde wijze een einde aan deze reeks

bracht: 1-6. Geel Wit zou het seizoen met

een kater belindigen. Een op zich eervolle
derde plaats was haar deel. Toen kwam de

nacompetitio met Cambuur Leeuwarden 3

en DTD 2.De Jelsumers, in de reguliere
competitie ver achter de beide concurÍenten
gefinisht, won de laatste wedstrijd en pro-
moveerden naar de reserve derde klasse

KNVB. Yier jaar later mocht Geel Wit ook
op 'KNYB-niveau' spelen. Dat gebeurde

niet op grond van de prestaties. Want ach-

tereenvolgens een tiende plaats, twee acht-

ste plaatsen en een klassering als zesde ga-

ven natuurlijk geen recht op promotie.

Maar door de integratie van de FVB in de

KNVB kregen de klassen een nieuwe bena-

ming. Sindsdien werd Geel Wit een keer
vijfde en vorig jaar eindigden de Amelan-

ders op de vierde plaats. Nu §taat Geel Wit
zelfs bovenaan. Die stand is ietwat verte-
kend, want Sparta'59 (kwamen we die

naam in dit verhaal al niet eerder tegen?)

staat er relatiefbeter voor en heeft boven-

dien de eilanders op eigen grond een pijnlij-
ke nederlaag bezorgd.
De clubs waartegen Geel Wit 2 het vaakst

heeft gespeeld zijn Leeuwarden (17 seizoe-

nen), Frisia (14 ), Friesland (13), Dokkum
(12), Franeker (12)
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VREEMDE TOESTANDEN

Ie zít ziek thuis en je verveelt je als

geen ander, je geest wil wel weer maar

3e ticnaam weigert bijna alles. Wa-t doe

je dan, als je niet slaaPt, dan ga je de

krant lezen, tv kijken en radio luisteren'

En wat valt je dan oP in het sPort-

nieuws van vandaag de dag, jahoor het

roerige leven dat voetbal heet.

Het voetbal wint het op alle fi'onten qua

negativiteit van alle sPorten.

Olsen wordt ontslagen door Ajax. Ont-

slagen yanwege het slechte resultaat'

(A:ax staat halverwege het seizoen 4e')

Vóorzitter van Praag zegt de beslissing

te hebben genomen met pijn in het haft'

Maar toch deugÍ de vorig jaar nog

bejubelde man niet en moet vertrekken'

Binnen de lijnen kon de man er natuur-

lijk ook geen donder aandoen. Hij kon

siechts toezien hoe zijn plan in duigen

werd getrapt door zijn onderdanen' De

jongens die hij de voorkeuï gaf om in

de hoogste macht van Ajax te spelen en

die dat een hele eer (behoren te) vin-
den, afgezien nog van het idioot hoge

salaris dat de mannen voor hun hobby

beuren, hebben er eigenlijk
voor gezorgd dat de ffainer ontslagen

werd.
Natuurlijk zet je wel eens een waagte-
ken bij de opstelling en de manier van

spelen efi zegje ook wel eens dat de

man er geen moer van snaPt. En nafuur-

hjk is die speler die gepasseerd wordt
altijd pissig op die trainer. Maar als hij
dan eens wordt opgesteld dan doet hij
het ook nog slecht. De nieuwe man

voor de "wederopstanding van Ajax"
het woord alleen al, stond alweer kJaar

en glimlachte slechts.

Omdat het een trend is, vloog ook de

Sparta-trainer eruit, zelfde reden, slecht

resultaat dus schuld van de ffainer. Ook

*t3_



met pijn in het hart van de voorzitter.
Frits Korbach hainer van de

Graafschap kreeg vilIwege een mager

resultaat ook ontslag. Achteraf bleek

echter dat het resultaat niet de enige

reden was. Frits had zich ook onheus

uitgelaten ten opzichte van de

supportersvereniging die op hun beurt

weer lullig hadden gedaan tegen hem

en mede daalom moest hij ook bloeden.

Volendamtrainer de Boer, een rasechte

Volendammer die met ZIJN EIGEhI
Volendam alwaar hij zelf jaren streed,

in het palingdorp ook niet genoeg pun-

ten haalde kreeg ook ontslag'
Ook was reeds de RKC trainer oP

grond van slechte resultaten er uit ge-

bonjourd,
Emmen deed ook mee in de gekte race

en zeffe Griever op non-actief' Deze

traint nu VeendÍlm en beurt twee sala-

rissen.

In het buitenland gaat het alnet zo.

Grootste verrassing was echter het

(rrog) niet ontslaan van voetbalGoD-
heid uit Nederland de Heer Louis van

Gaal,
Lichtpuntje ?

Ik denk het niet.

Lichtpuntje ten oP zichte van het

voetbal is dan misschien het blijven van

Wim van Flanegem blj AZ" maar ja die

had ook geen ontslag gel'rregen. Die

wilde op grond van goede resultaten

ontslag nemen. ????1??

Of is mrsschien dit seizoen het eindelijk
eens fleurige gezicht van Feijenoord

trainer Leo Beenhakker een lichtpunt'
je? Vanwege het goede resultaat wordt
t i: zelfs g'appig, zelfs aardiS zelfs

menselijk.

lVat een mazzeldat het in het amateur-

voetbal nog niet zo is, want dan had Ids
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vorig seizoen misschien ook al gehang-

en zonder de kans te krijgen om zoals

dit seizoen, hier en nu het wel goed te
doen met hetzelfde team.

Wat een wereld die voetbalwereld'
Maar ook daarbuiten, want het is bijna
elke dag hot news, we maken ons van-

daag de dag dnrkker over het ontslag

van een paar "zielige" trainers die één

of meer miljoen per jaar verdienen en

vaak nog heel goed uit de stnjd komen,

dan over het ontslag van hier 50 men-

sen en daar 50 en verderop v/eer 50 die
samen in de maand minder verdienen
dan sommige trainers per week.
Mensen met het minimum loon of net
iets meer, die door ontslag haast niet
meer in staat zijn om een kaartje te ko-
pen om naar dat door ons zelf belang-
rijk gemaakte voetbal kunnen kijken.
Vreemde toestanden.
Ik kan er niet meer van maken.

jan e,
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