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Dirk Kooiker

In de laatste algemene ledenvergaderingen
kreeg Dirk Kooiker de eer die hem toekomt.

E,ij zijnafscheid als voorzitter in augustus

1998 stapte tot zijn grote verrassing Hans

Lesterhuis binnen. Die is niet alleen oud-
burgemeester van Ameland, maar ook

voorzitter van de amateursectie van de grote

KN\IB. In die hoedanigheid was hij naar zijn

vroegerë werkplek afgereisd om Dirk te
verblijden met de gouden speld van de

KNYB. Een halfjaar later volgde de

erkenning op clubniveau toen Dirks opvolger

Gerard Metz de oud*voorzitter onderscheidde

met het erelidmaatschap van Geel Wit.
Zoalszoveel jongens in die tijd kon Dirk zich

pas bij Geel Wit aansluiten toen hij zestien

werd. Daarvoor werd veel oP straat

gevoetbald. Hoogtepunten waren de jaarlijkse

ontmoetingen met De Ploegschaar, de

camping aan het Westerpad. In de rust kregen

de kindàren een flesje Joy, een ware traktatie'

Maar ook als senior was er op voetbalgebied

op Ameland niet veel te beleven. Dan

voetbalde Nes tegen Buren, dan geel tegen

wit en rond Pasen stond de confrontatie met

Amelandia op het programma' In de zoífier

werden gelegenheidstegenstanders gevonden

in badgasten. Onde. hen illustere namen zoals

Rikkert Lacrois van Veendam.

In 1963 ging de Àmelander competitie van

staÍt. Dirk voetbalde bij Buren. Vervolgens

verbleef hij anderhalfjaar in het buitenland'

Toen hij terugkeerde werd hij geveld door

ischias. Voetballen wa§ er even niet bij, maar

toen al bleek dat Dirk een ardere eigenschap

had: leiding geven. Hij werd in 1971 een van

de elftalleiàers- Die functie vervulde hij

overigeos niet lang, want toen hrj weer kon

-rortb*íU., werden de fors uitgevallen kicksen

weer aangetrokken. Dirk werd een vaste

waarde voor het tweede; eerst a1s

voorstopper, later als linksactrter' "Ik heb ook

wel eens-linksmidden ge§taan, maar dat was

maÍr een enkele keer".

Àn rijn optreden in het tweede heeft Dirk

veel plezierige en gedenkwaardige 
.

herinneringen oveigehouden' Zoals het in

Drachten behaalde kampioenschap met
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Willem en Antje als supporters in 1976.' Een

,un à" momenien aie óiit nog lang bij zal

bliiven had plaats in een wedstrijd tegel

;ilkil inLet seizoen 1916:77 ' "Doelman

ÉoU nijptt a raakte bij een- actie Sewond en

bleef màt de bal in de handen liggen' Jaap

fào*et pakte hem het leer uit de handen'

;';;;hy, [esliste de scheidsrechter' Ikheb het

irrt..uía, deel van de wedstrijd op doel

gestaan".
öi*"t oon Dirk het niet verder heeft geschopt

il; fu rweede heeft hij toch oP redelijk

;;;; g*peeld, vindt hij zelf' Zelfs.toen hij

op ooot"oooUalíers gevorderde T:Ild 1Ï1^
hàt derde'degradeerde' beleefde hij sporueve-i"tí,iorg.n] 

M.t het derde promoveerde hii

in rós5 .ru* d. re§sÍve eer§te klasse' 
-

uitzonAerUik hoog voor een clubvan het

roi*u"t ó cor wit' En hoewel het derde

À*it.n degradeerde vindt Dirk daÍ het team

GA-"JII" onder is,gega.an' "Wij heaben

""í eo.a seizoen geOààiO en zijn slechts op

doelialdo gedegradeerd"'

íiigiqníu*bitt in het bestuur' de eerste

twee jaren functioneerde hrj als

*tAtiti: at.cretaris' "Het moeilij kste baantje

bij G*ï Witu, oordeelt hij' "Je moet continue

regelen en opnieuw regelen' {e..mf8 feeo
*iJt* hten vallen' Ik moest bij afgelasting

iedereen afbellen' Dat is nu gedelegeerd naar

de elftalleiders. En dan het vervoer"!ffij

huurden bij Van der Weij in Blija' maar die

i;;;;p heilaatste moment afzeggen omdat

het vervoer van Urkers naar Lauwersoog

lucratiever was".

uiif 
"*t*ilde 

het wedstrij dsecretariaat voor

het vootzitterschap' Hij volgde.TjYd
Kooiker op en kreeg zelf na entge laren

narrotging in de perioon Yan 
Theo.Metz' Door

zijn drukke werkzaamheden oP Ktem

Vàarwater achtte Dirk het verstandig de

voorzittershamer een tddie ni* te beroeren'

Nadat de topdrukte op Klein Vaarwater ..

achter de rug was keerde Dirk terug op zqn

poJ *"rorïd A" functie tot vorig jaar blijven

uitoefenen.
ilt .k van de wedstrijdsecretaris-is een

lastige, als voorzitter kun je het behoorlijk

;rË;t hebben' "Maar dan moeten wel alle

t*utïur*rcaen hun taken prima uitvÖeren"' is

&k gexhikt voor reunies en partiien.

Hetgehele jaargeopnd.
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de restrictie die Dirk eraan toevoegÍ. "Dan is

het een kwestie van organiseren en delegeren.

Maar o wee als mensen steken laten vallen".

Een voorzitter heeft ook als taak de uitgezette

lijn te bewaken. "Dat betekent wel eens

pepp€n en nathouden" Je moet ieder zijn zijn

waarde laten en iedereen moet zioh thuis
voelen bij de vereniging. Dat ging meestal

goed, maar het is ook wel eens mislukÍ. Dat is
jarnmer, want dan raak je hele goede leden

hnijt".
ntei zlln zakelijke instelling heeft Dirk veel

voor Geel Wit betekend. "Al§ je met een

omzet van /100.000 werkt dan heb je zo'n

instelling nodig om iets te bereiken. In de

cornmissie Waddenregeling heb ik hele

tastige onderhandelingen moeten voerefl met

de directeur van Rivella; hij was voorzÉter

van FC Wolvega en vond de eilanden

eigenlijk Ínaar oen last. Na een stuk of zes

vàgaderingen van half acht tot half twaalf
viní it dat we een leuk resultaat hebben

bereikt. Daarrnee kwam een einde aan het

gediscussieer op de.laarvergaderingen van de

FVB ortt de eilanden. Overigens moet ik er

bij zeggen dat ik altijd steun heb gehad van

lan Hiida, die namens de FYB de commissie

vo0rzat".
Dirks onderhandeiingstalent kwam Ge-el lYit

ook ten goede inzake het oud papier' Geel

Wit zamelde alleen in Buren in en toen de

Repam stopte met de inearneling in Nes was

de voetbalclub er als de kippen bij om het

werk over te nemen' "Later is het contract

afgekocht door Klaas de Yries, maar door

orLe snelle actie hebben we flu een jaarlijkse

inkomstenbron van /10.000 r,vaarvoor we

niets hoeven doen".

Dat Gee[ Wit in staat was de inzameling in

Nes over te nemen iiras te danken aan de grote

bereidwilligheid van de leden' "Binnen drie

dagen hadíen we 35 vrijwilligers bereid

geïonden", prijs Dirk de inzet van de velen

iret een clubhart. Die actiebereidheid heeft

Geel \Yit overigens altijd al gekenmerkt'

vindt Dirk. Vrijryel alles wat er op het

sporffierrein staat is gerealiseerd door de eigen

Ínense$. De recefltste voorbeelden daarvan

zijn de bouw van de trihune en de

vËrbouwing van de kantine' ltrat de tribune
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affigaet wil Dirk een wijdverbreid
misverstand wegnemen: "Het initiatief tot de

bouw kwam niet bij mij vandaan. Ik was wel
een voorstander en ik denk nog steeds dat het
niet slecht is dat'ie er staat. Bovendien is er
een democratisch besluit aan vooraf gegaan"-

Gedurende zija voorzitterschap maakte Dirk
deel uit van de gemeentelijke sportcommissie.
"Ik vond het heel belangrijk om de vereniging
daarin te vertegenwoordigen. Voorheen had

de commissie een eigen begroting en kon je
zelf wat meer sturen. Nu is dat niet meeÍ zo.

Er is veel kritiek over het feit dat de sport een

half miljoen gulden kost. Maar er gebeurt
veel, dan mag dat wel wat kosten. Bij Geel
\Vit voetballen 160 .-. l70leden. Elk
weekeinde zijt er 50 tot 60 vrijwilligers
actief. En kijk eens hoeveel mensen bij het

stratenvolleybal in actie komen. Sport is voor
het eilaad gigantisch belangrijk".
In de sportcommissie zat Geel Wit vaak op
een lijn met Amelandia. De verstandhouding
tussen beide verenigingen heeft Dirk altijd als
plezierig ervaren. Natuurlijk waren er wel
eens kleine incidenten, zoals de

vertegenwoordiging van Ameland op het

lYaddentornooi. De goede contacten hebben

in het verleden al eens geleid tot
samenwerking met de jelgdteams. Wat Dirk
betreft blijft het niet bij die ene keer. Hij
betreurt het dat de àstervereniging op
prestatief gebied ver achter blijft, omdat nu

geen sprake kan zij,n van concuÍïentie. De

recente overwinning met 4-1 van Geel Witz
op de hoofclmacht,van Àmelandia is daarvoor
illustratief.
Toch zou Dirk het betreuren als een einde zou

komen aan de jaarlijkse strijd om de Ameland

Beker. Die wedstrijden spreken. "Dan staan er

wel 4 ... 500 mensen langs de lijn, onder wie
veel toeristen. Brj wedstrijden tegen betaalde

verenigingen hebben we wel eens minder
gehad".
Dirk kan het standpunt van penningmeester

Frans ter Schure onderschrijven dat profclubs

voortaan alleen bij Geel rí/it welkom zijn als

ze de thuisclub geen financieel verlies
opleveren en in zijn waarde laten.

\{at dat aangaat heeft Dirk een }ïrange smaak

overgehouden van de con&ontatie met het

€
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nationale elftal van Roemenië in 1983' "Voor

ort *ut het een heel speciale wedstrijd' lYe

hadden voor hen een etentje bij hotel De Jong

geregeld, maat zii deden het af alsof het een
"*t"íu*uA"zoek betrof. Voor het was het een

verplicht nummer, zij hadden absoluut geen

begrip voor onze situatie"'

niït'heeft prettiger herinneringen aan het

bezoek van oud-Feyenoord in 1976 en

Cambuur-Leeuwarderq afgelopen zaïll,eÍ'

Dirk vervulde nog een leidinggevende

functie, en wel ali scheidsrechter' Met dat

baantje heeft hij het overigens niet.ver

g"t*hopt. "Ik h;b wat jeugdw-edstrijden

gefloten, maar nooit §enioren"'

íirii"fíge periode als voorzitter heeft Dirk

een ileleboel iaken kunnen afronden' Dat

àJairi" voor de concentratie van de velden'

Vorttbekend wil de gemeente het inmiddels

aangekochte land ten oosten van het

hooldveld bestemmen als trainings- c'q'

wJstrijd"eld voor Geel \Yit' Het huidige

trainingsveld zou dan het nieuwe onderkomen

van ATC moeten worden' Die Plannen

dateren niet van gisteren' Ze dureoGeel Wit

te lang. Daarom Éeeft Geel l{it bij de

gemeinte met succes aangedrongï o-p

ienovatie van het huidige oefenveld' Niet ten

onrechte, naar nu blijkt, wan! van verhuizing

van de tennissers is nog steeds geen sprake'

Dirk: "Wij hebben de accommodatie nu op

peil, wij k rnnrn vooruit' Het proble-em 1i5 nu

Li: nró, lYillen zii wel Íraan Buren?"

lnzijnopvolger heeft Dirk het volste

vertiouwen. 
iGerard is voor velen een

accàptabel figuur' Hij heeft veel ervaring in

de uà*Ual*.t*fa' ffij heeft een duidelijke

mening over voetbal' Hij is een pert-ecte

opvolger".
in.ffi"rut hooPt Dirk dal Gerld de

hooftlredacteur van het clubblad meer ten

gun§te zal ziin dan hij is geweest' want met

Iiin UiSOrug inuunhet clubblad is hij

rËr".àa*tekort gekomg+ bekent de ex-

voorzitter. Dat wil [eenszins zeggeldat hij

tt*t-'U"fung van het Élud ni"t inziet' Dirk over

het clubblàd. "Het is een goed middel om de

[uoír"t*"n de leden aan te halen' Iedereen

leest het van A Í§tZ" ' 
Koos Molenaar

Hoge Eggeweg 6, Nes
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Een nieuwbegin een nieuw geluid

De seheidende en de leidende

ZakenenZarg (sector)

Samen sterk buiten hun werk

Maar gezellig op de foto in de

eerste kant van het nieuwe.!aar.

*w_

Ë:ïffi:* À



Kent u dat gevoel,

Het is nieuwjaarsdag 12.00 uur, een lange
sprint, sierlijke duik en als de wiede
vieerga het zilte nat weer uit. Waar moeten
we de reden zoeken voor dit vreemde

i gedrag, is het de media-belangstelling, zit
r?,;r,,€Í misschien een foutje in het DNA van
;'r:.i:' dez€ mensen, heeft zo'n actie een hoog

. 
j 

",niachogehalte 
of is het meeloperij. Hoe dan

, f.ji', oök toen ik dat,koude watgr uit kwam, liep

": Francoise me tegemoet en'vrofu;:l p..e voel
je je ?" Open deur, denk je daq,r4fgkoud

. t rryas het antwoord niet; het was gezellig
warm met een glaasje whisky en warme
rookworst. En het voelde dus goed, ( zoiets

'"',,' u1, een overwinning waar je ràf ui.i bent).
De vraag:" Hoe voelt uzich nu?" werd
een paar jaar geleden op iedere sporten,*.

afgevuurid en de toen nog niet media:
getÍainde sporter,anfwoordde eerlij k en

oprecht . Dat was mooie T.V. dus!

Tegenwoordig zijn'de vragen weer

, rationeel: * Hob kwam het Ingnd dal I -"

Ganni niet harder ging?" ;',f,Is Nedeilands
of Spaans de voertaal in jullié'team?" of ":
Was je gespannen tijdens de strafschop?"
Nee, sinds er zoiets bestaat als

mediatraining en het verdwijnen van Cess

Jansma bij studio sport voelen we niets
meer. Jammer, jammer, jammer! Nu over
naar Geel-wit terugkijkend op 1998, aan

de vooravond van het millennium.
Afgelopen jaar zijnde dames gestopt, dat

is erg jammer, zowel qua sfeer, sportiviteit
als prestaties hoort damesvoetbal
volwaardig binnen iedere
voetbalvereniging thuis. Dirk Kooiker is

gestopt, erg jammer want Dirk was zeer

belangrijk voor de vereniging, ten allen
tijde zaghij het belang van het geheel, de

totale vereniging dus. Als erelid kunnen we
hem gelukkig als adviseur blijveo
raadplegen, als supporter, sponsor en

voetballer verliezen we hem zeker niet uit
het oog. Dirk bedankt !

De prestaties van het team van Ids en Jos

zijn uitstekend, het eerste doet nog volop
mee voor de prijzen., zowel in de

competitie als in het bekertoernooi. Het

dream-team van Joop en Jaap staat er op de
ranglijst nog florissanter.voor, wie weet
kunnen de mannen van,íOAP het 65-jarig
bestaan luister bij zetten met een. . . . . . .. Ze
gaan er voor!
Bij drie en vier loopt het onder leiding van
Nico en Peter prima, de trainingsopkomst
is echter veel te mager. (en de 'snelle'
schiet wat teveel in eigen doel)
Met elkaar voetballen gebeurt ook vooral
op de zaterdag, scheidsrechters trainers,
leiders, vaders, moeders, supporters, F-jes,
E-ties, D-tjes, C's, B's, A's, geweldig,
prachtig om te zien blijft allen komen.
Al schrijvend is er eigenlijk veel te veel
om bij stil te staan. Wat overheerst tijdens
dit stil staan, en met name ook tijdens de
bestuursvergaderingen, is het goede gevoel
en daar kan geen gedragsconvenant vanuit
de K.N.Y.B, tegenop. Die nieuwjaarsduik
was niet koud of warm, maÍir voelde goed.
1 januari 20A0,12.00 uur nodig ik
iedereen uit om mee te duiken, voor warrne
worst en whisky wordt gezorgd.

Sportigf en Gezond 1999'

Gerard

er is nog plaats voor de trainerscursfis
in het
voorjaar
er is nog pluats voor een
scheidsrechter scarsus in ha voorj aar
eerste week augustus voetbuleÍinics
22-05-1999 Geel-u,it 65 jaar, een dag
voor dejeugd
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Voethal in het nie*we jaar"

De laatste twee weekenden van januari
werd er zowaar weer gevoetbald.
Weliswaar incidenteel lvant er werd ook
meteen weer afgelast. IIet eerste elftal
pakte drie punten door met 2-0 thuis van
Dokkurn te winnen. Een leuke pot voelbal
maar daar er niernand echt schelp was,
werden er veel kansen gemist. Die ochtend
lrad het vierde de toon al gezet met een
degelijke tr0-4 overwinning. Volgens de
aanwezige toeschouwers had die wedstrijd
weer een hoge amusementswaarde.

FIet Derde speetrde het weekeinde daarvoor
thuis tegen Bakkeveen 2. Dat elftal kwam
met veel lawaai de kantine binnen, :"Àis
we de 12.30 boot niet halen, is elk tweede
rondje bier voor de kantine." Dit op zijn
f,ries natuurlijk rnaar dat heb ik maar even
vertaald. Ze bedoelden dus dat ze zich dan
wel even op onze kosten zouden bezatten.
Medewerking van onze kant werd
geweigerd. Zowel aan het bezatten als aan
het halen van de tr 2.30 boot. De
vrijdagavond is er namelijk voor om
eventueel de aanvangstijden van de

wedstrijden te veranderen en niet het
traatste moment. Bovendien zat erelid-
scheidsrechter Bart cp de Hon en moest hij
eerst rnobiel terug gebeld en gereden
worden. Toch was het rnet eere prachtig
Ientezonnetje en een ietsje te glad veld heel
fijn om weer eens te voetballen.

De beide teams waren aan elkaar gewaagd,
er waren kansen over en lveer, er werd
rustig gevoetbald in verband met de slip-
partijen^ Toch begon Bakkeveen na een
laalf uur, vlgs. mij zonder duidelijke reden,
steeds grCIver commentaar te leveren cp de
wedstrijdleiding. Bij de rust was het tr-0
voor Geelwit, een rnooie kopbal van Jan

Kiewiet op eangeven van Francisco die
ook weer eens rnee mocht doem. Een
kwartientje na de thee schoot ik in eigen
doel om de spanningwat terug te brengen.
Dat lukte tot de laatste rninuut. Toen
schoot Francisco een vnije trap op de lat en
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de tenrgkomende bal werd door alweer Jan

Kiewiet met het hoofcl achter de keeper in
het netje gelegd. De vierde overwinning
van het derde was een feit, maar de

scheidsrechter in de ogen van de

tegenstander de grote boosdoener. Na het

douchen zijr' ze nog ongeveer twee
minuten in de kantine geweest en na een

hatelijk " Bedankt scheids !" verdwenen de

Bakkeveensters. Volgens Valtreffer Vick
die ze s'avonds naarHolwerd heeft
gevaren, uraretr ze toen nog kwaad. Hij
vroeg zich af wat er wel niet allemaal
gebeurd was ?

Nou, eigenlijk niets dus. Vreemd maar ook

verontrustend. Elke voetballer is bekend

met het fenomeen thuisfluiters en

partijdige grensrechters. Soms is dat heel

irritant, in 90 % van de gevallen echter niet

van belang voor de uiteindelijke uitslag.

Wanneer je je als speler onthoudt van

voortdurend commentaar op de leiding,
zoals het gewoon hoort, zal een scheids

naar beste weten zijn beslissingen nemen.

Begin je tegen de scheids te spelen dan

speel je jezelf uit de wedstrijd en zul je

meer vrije trappen tegen krijgen. Ook de

scheids is een mens, niet waar ?!

Het verontrustende aan dit geval is echter

dat het voor scheidsrechters steeds minder

leuk wordt om te fluiten. Wanneer je door
één van beide elftallen op voorhand al

bestempeld wordt als thuisfluiter kun je het

nooit góed doen. Je bent dan elke wedstrijd

verzekerd van een hoop commentaar en

gescheld. Na een jaar denk je dan ook :

" Die zondagochtend cf zaterdagmiddag

kan ik zinvoller besteden." Volgens de

KNVB ziir er van de ooit 25000 actieve

scheidsrechters rog ongeveer 8000 over.

Er vallen dus meer af dan er bij komen.

Dat betekent dus weer dat er steeds vaker

wedstrijdleiding via de club geregeld moet

worden. En dus is het cirkeltje rond.

Het blijft echter een feit dat je zondet

scheidsrechter niet kunt spelen' lVant zo

kinderachtig zijn we ook wel met elkaar,
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zonder leiding ontaardt elke wedstnjd in
een kloppartij. Voetballen doe je dus tegen

de tegenpartij onder leiding van de qnan in
het zwart. En wie daar niet tegea ka{ moet

maar in zijn uppie gaan golfen of iets

dergelijks. Of gewoon een eindje ftetsen'

Het voetbal moet namelijk wel leuk
blijven, eigenlijk weer leuker worden.

En weet je wat ook leuk is ? Mijn w'.ageÍ

is getrouwd !!!! Je-weet-wel, orze
voorzitter !l! Een feestje zat er voor alsnog

niet in en het moest ook eerst een geheim

blijven maar de wijgezellenavond regelden

wiJ zeFen die ging gewoon door. Nu is hij

op huwelijksreis naar de Bahama's en kan

ik het veilig mededelen aan mijn mede-

leden. Een kadootje krljgt hij van mij niet

want daar hoort een feestje bij, maar ik ben

niet te beroerd om hem alvast via deze weg

te feliciteren. Sinds hij getrouwd is heb ik
hem niet meer gezien en zeg nou zelf '" Zo
gaat dat toch altijd, eenmaal aan de ïrotlvr

dan gaan ze der niet meer oP àt!"

Misschien iets voor een interview, wie is

die wouw actrter de voorzitter?

Henk Roemers.

_lz_
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Het is lastig om bij de jargd een historische

ranglijst op te maken. \Weliswaar kun je

gewoon de cijfers onder elkaar zetten en

daarmee aan deslag gaan, maar in

tegenstelling tot bij de senioren zijn het

telkens momentopnamen' Eigenlijk zou je

ranglijsten per jaarlichting rnoeten maken,

omdat wijwel alle spelers gedurende de

jeugdperiode bij elkaar blijven. E2 wordt een

jaar later E1, daarna D2 enzovoort.

Misschien een ideetje voor later, vooralsnog

beperk ik me tot de leeftijdscategorieën'

Willekeurig start ik met Cl, met tien

kampioensihappen de succesvolste lichting in

de historie van GeelWit.
De eerste titel werd in het eerste het beste

seizoen binnengehaald. In tien wedstrijden

kanlden de jongens van lan Epping er 58

binnen en kregen ze slechts zeven om de

oren. De l5-0 zege in Mam-tm zou tot voor

enkele jaren de grootste uitzege blijven'

Aanvankelijk spielden de C-junioren een heel

seizoerg u begrijpt dat tien wedstrijden dan

niet veel is. Sinds 1986 wordt in voor- en

najaarsreeksen ge§peeld en komt met in een

halfjaar aan dat aantal.

Toch was de productiviteit opmerkelijk' In

'76-'7'ï werden de C's kampioen door van

de 18 duels er 14 te winnen en een gelijk te

spelen. Ze scoorden "slechts" 66 keer en

incasseerden 25 tegentrefFers' Vijfjaar later

ging de vlag weer in toP: van de 17

órràoetingin werden 12 omgezet in winst en

werden drile keer de punten gedeeld' Er

vielen '-maar" 43 doelpunten te bejubelen en

2?keer moe§t de eilander doelman vissen'

Hoe anders was het twee seizoenen later'

Nadat Geel Wit was gedegradeerd uit de

derde klasse had het een makkie in de vierde

klasse. Geel Wit kon zich de schande var een

nederlaag tegen CVO permitteren' De uitslag

is mij onbekànd, maar de score kan niet hoog

uitgËvailen zijn aangezien de Amelander

deÉnsie in het hele seizoen maar vier keerdiscotheek 
rl)
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werd gepasseerd. De voorwaartsen

daarentègen scoorden er lustig op lbs' De

machine stokte bij 152. Volgens rrujn

informatie nam Arno Moll het leeuwendeel

voor zijn rekening met meer dan honderd

rake schoten en koPballen.

Twee keer werden de C's kampioen zonder

puntverlies. De eerste keer geteurde dat in

iret najaar van 1989, toen onder de naam van

Amelandia. In tien wedstrijden werd 69 keer

gescoord en stonden de Amelander§ zes

treffers toe. Geel Wit evenaarde het

kunststukje "op eigen kracht" in het n*iaat

van 1995. Eigenhjk was die prestatie nog

beter want de negen duels leverden het

doelsaldo van 78 vooÍ en 7 tegen oP'

Ook de andere kampioenschappen liegen er

niet om. In het najaar van 1991 stond Geel

rffit een gehjk spel en een nederlaag toe' In

het voorjaar van 1994 moest een

puntendófing worden geaccepteerd en in het

najaar van 1997 leek Geel'Wit om een

ongeslagen status afte stevenen, maar in de

haïste wedstrijd tegen Zwaagwesteinde C2

liet Geel Wit "de kont hangen"" 2-3'Dat

kon natuurlijk niet verhinderen dat de C's

afsloten met een prachtig doelsaldo: 116-5'

Er waren ook slechte tijden' In '80-'81

vraren vier gelijke spelen de oogst van 17

keer voetballen' Doelcijfers I 5-81 ' Twee jaar

later een wedstrijd Íneer2 die in'winst ïíerd

omgez€f . Doelsaldo 9-88.

Heldieptepunt kon worden genoteerd in

najaar 
^'8i, 

toen alle negen duels verloren

grngar. Er werd 8 keer gescoord, en en

íui*n 49 tegendoelpunten te betreuren' Het

voorjaar van '97 was eveneen§ niet best'

Achiduels leverden één schamel puntje op'

Doelcijfers 5-53.
Tot en met de winterstop gerekend hebben

de C-juni orer- 437 wedstrijden gespeeld'

Daarvan werden 240 in winst omgezet'

werden slechts 33 gelijk gespeeld en gingen

169 verloren- Er wèrd 1625 maal gedoelpunt

en er werden 1049 tegentreffers

geïncasseerd'
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De grootste overwinningen werden behaald

in de najaarsreeks van 1997. Op 6 september

werd Anjurn 2 op eigen terrein met 23-0

verpletterd. Een week later beleefcle Dokkum

2 weinig plezier aan het uitstapje naar

Ameland:24-0.
De grootste thuisnederlaag werd een feit op

15 november 1986 toen Noorbergum kwanl
zagen overwon met 0-12. Uit werd twee
keer met 14-0 verloren: op 27 maart 1976

van Ropta Boys en op 12 november 1988

van 1VTOC
De succesvolste dag was ongetwijfeld22 mei

l993,toen achtereenvolgens VIOD (9-0) en

Birdaard (10-0) aan de zegekar werden

gebonden.
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