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DE HISTORIE VAN... HET VIERDE

De confrontatie van het vierde met Nicator
7 kende een voor de eilanders minder
pleziertgverloop. Niet alleen moest Patrick

Kienstra de strijd met een ernstige blessure

staken, tot overmaat van ramp verloren de

Amelanders met 3-2. Maw het tweede

doelpunt betekende wel het 1400-ste dat

ooit door een speler van het vierde is

gemaalrt. Als Geel Wit dit seizoen afmaakt

wordt nog een mijlpaal bereikt, dan wordt
namelijk het aantal van 5O0 gespeelde

wedstrijden overschreden'
De eerste keer dat het vierde elftal aan de

competitie meedeed was in het seizoen

lg73-'74. De Amelanders startten in de

vierde klasse FVB, destijds de laagste

afdeling. Na enige jaren zou Geel Wit dit
niveau ruimschoots ontstijgen. Na een

derde en twee tweede plaatsen kon in 1977

de vlag in top. Een jaar later werd dit
ritueel herhaald toen Geel Wit ook een

treetje hoger de beste was. Beide keren

bleef de oude glorie van Geel'Wit
ongeslagen. Ín'76:77 moest Geel Wit in
22 wedstrijden 3 puntendelingen toestaan.

Het doelsaldo loog er evenmin om: 90

voor en 9 tegen. Een jaar later waren van

de 18 ontmoetingen l3 in winst omgezet.

Zevenjaar lang zou het vierde vervolgens

op reserve tweede klassenniveau acteren,

voorwaar geen slechte prestatie voor een

kleine vereniging a1s Geel Wit.
Daama gingen de prestaties achteruit' Het

vierde belandde in de onderste regionen

van de vierde klasse met als dieptepunt het

seizoen '90-'91, waarin het bestuur zich

genoodzaakt zag het team terug te trekken

wegeils een tekort aan sPelers,

Geei Wit moest weer van voren af aan

beginnen in de vierde klasse, en deed dat

met verve. Zowel de najaars- als de

voorjaarsreeks werden winnend afgesloten

met in totaal slechts een nederlaag'
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Daarvoor was Stiens 4 verantwoordelijk
(2-4).Promotie naar de derde klasse was

het gevolg. In 1996 ging de FYB op in de
KNVB en werden de onderste klassen
samengetrokken. Zo kwam Geel ïVit in de

reserve zesde klasse en daarin speelt het
nog steeds. Het afgelopen seizoen was een

opmerkelijk jaar. Geel V/it eindigde als
vierde, dat was op zich nïet zo opvallend,
de productiviteit viel wel op: 87 goals in
20 duels. Daar stonden echter 57
tegentreffers tegenover. Het publiek heeft
kunnen genieten, daarmee vertellen we de

echter lieflrebbers niets nieuws. De
overwinning met 11-0 op Gorredijk 6 was

de positieve uitschieter. Toch was het niet
de grootste overwinning die het vierde ooit
op Amelander bodem heeft behaald. Dat
gebeurde op 6 oktober 1991 toen MKV 5
met 21-0 werd overrompeld. In het seizoen

'76-'77 was Nicator I een gewillig
slachtoffer. Op Ameland werd het 14-1 en

in I-eeuwarden 12-0.
Nederlagen ,í/aren er vanzelfsprekend ook.

Het grootste verlies op Ameland werd
geieden op 14 oktober 1990 tegen Frisia 6

(2-10), maar dit record blijft uït de boeken

omdat Geel V/it zich dat seizoen terugtrok.
Daarom geldt het 1-7 verlies tegen

Zwaagwesteinde 7 op 13 oktober 1996

(Burekermis!) als het dieptepunt van alle

thuiswedstrijden. Uit verloor Geel lVit 4
vier keer met 9-0: op 11 december 1988

tegen Friesland 5, op 17 maart 1996 tegen

Trynwàlden 3, op 6 april 199? tegen

Drachten 4 en op 13 aPril 1998 tegen

Nieuweschoot 6.
De productiefste dag zal vooralsnog wel 12

mei 1994 blijven, waarop Geel Vfit in twee

uitwedstrij den achtereenvolgens Bergum 4
(2-5) en Buitenpost 2(4-9) opzij zette-

km.
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STANDEN
(senioren)

4E KLASSE A {22 mrt 99)

01, Geel Wit
02. De V{alden
03. MKV ',29
04. St.Annap.
05. Trynwalden
06. Stiens
07. Akkrum
08. LSC 1890
09. Warga
10. Dokkum
11. Irnsum
12. Oldeboorn

15-30
t6-28
t3-27
t4-26
15-20
14-18
15-18
10-17
L4-t7
t5-16
t5-12
t2-02

RE§. 3E KLASSE A (17-03-99)

01. Geel \ryit 2 13-29
02. Nieuweschoot 2 14-28
03. Heerenveen 3 ll-22
04. Sparta '59 2 11-18
05. GÀVC 2 t2-t7
06. Renado 2 13-16
07. Sneek 3 08-14
08. Akkrum 2 11-14
09. Read Swart 2 11-13

10" LSC 1890 2 13-07
11. keuwarden 3 13-05

RES. 4E KLASSE A (17-03-99)

01. Trynwalden 2 12-28
02. St.Annap.2 1,3-28

03. Stiens 2 ll-23
04. Drachten 3 13-20
05. LAC Frisia 4 l3-18
06. De Sweach 2 11-16

07. Geel lryit 3 12-15
08. Bakkeveen? 13-15

09. Dronrijp 2 09-12
10. oNB 3 r2-ll
11. DTD 2 13-01

- h*

-Jl r5--ffi
*), 9,Ttztrtnnd€l

s8%
Telefoon 051e-s42or7

<.^. tA- tEEE§TBI^,
ÉPocrKLt§til6

Drv.l(r.6(nata

llruE TtJOilíÉÀtflÉ

knidcousrn - kniebendea
crdtrlst.rlckrrz

Autolrednllt/ A
Àrneland
Agent CITROËN'PÉUGEOT

IEYEZINO - AXDeCflO<,lè er
R€ngqr/§ ta1 ltt€ rtr€Rt.eN
*tra's - €* BéOeoxoTöW.....

SryEP EN TAKELDIEN§T

g t NeS-Afn 'o51e-s42300
R€EWE

71fuD,ie gotÉ.rr\"
uitgaan ..,..

.l lt?..nnsrcttatr t trc ostg-s42t3s*t

riE
vu,{sa Ëed.
cn hani,ct
,raea

: tattat;fiiipg1fis



't VAI\tr TIEECKEREI'I huYs

- gaferie - br?siefie - Iesta

RES. 6E KLASSE ÀX (17-03-99)

01. FVc 5 12'26

02. Geel \ryil 4 12-26

03. lreuwarden 5 13-26

04. De Walden 4 t5-21

05. Warga 4 09-20

06. Bergum 4 12-17

07. LÀa Frisia 9 12-16

08. Nicator ? 13-16

09. Drachten 6 15-16

10. Trynwalden 4 1?-11

11. GAVC 6 08-06 I

12. MKV '29 I 14-06

STANDEN
(senioren)

STANDEN(iunioren)
bijgewerkt tlm 17 mrt 99

le klass (GI/Y À1)

01. Rood Gd a 1

02. Hardegari.iP al
03. Zwaagw. einde al

04. Drachtster BoYs a2

05. VVT al
06. Broekst.BoYs al
0?. Geel Wit al
08. DIO Oosterw. al
09. Stiens al
10. Kollum al
11. Harkem'BoYs al

2e klasse AF (GW 81)

01. Ge€l Wit bl
02. Ternaard bl
03. FC Birdaard b1

04. SC Twijzel bl
05. SC Veenwouden bl

2e klasse BU (GW Cl)

01. BCV c1

02. Geel \{it cl
03. Akkrum cl
04. Friesland cl
05. Leeuwarden c3

06. GAVC cl
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t3-27
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STÀNDEN
fiunioren)

Klasse CB (GW Dl)

01. Oostergo dl 02-04

02. G€el Wit dl 02-04
03. Hardegarijp dl 01-03

04. Frie.se Boys dl 02-03

05,TeÍnaarddl 01-00

0ó. Be Quiek D d2 02-00

Klasse AU (GW D2)

01. Geel Wit d2 02-06

02. Hardegarijp d3 02-06

03. cvo dl 01-03

04. V en V '68 D2 01-00

05. LAC Frisia d6 02-00

06. Sparta '59 dZ 02-00

Klasse CB (GW El)

0l.Foarutel 02-06

02. rtrykels Hallum el 02-06

03. Geel Wit el 02-03

M. MKV '29 el 02{3
05. Dronrijp el 02-00

06. SSS '68 el 02-00

Klasse DZ (GW E2)

01. Be Quick D e6 A246
02. 't Fean '58 e2 02-03

03. Kollum e2 A2-03

04. Rood Geel e5 02-03

05. FC Birdaard e2 02-03

06. Gel \ryit e2 02-00

Klasse EG {GW F 1)

01. Mamrm Fl
02. DTD FI
03. Wardy Fl
04. Gcel Wit Fl
05. Holwerd F1

06. Anjum Fl

H. OTEXDOOM
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Amusementsbedrtif
VeídeksFad 3 Nes

De RVS adviseur rs erals ie'm nodig hebt
I

Bel voor al uw verzekeringen,
financieringen, spaarrekeningen,
hypotheken, pensioenen en beleg- *
gingen uw RVS adviseur.

Maatwerk en deskundig advies vooÍ ttw:

Kantoar Nes, Yan Heeckerensuaot t 2, 91 63 GZ, tel 05 I 9-542425
Kontoor tlollum, Fabrieksweg ,,9161 CG, tel,05l9-554899

KIEZEI{ is soms GOKKEN

Ie kunt in het leven niet altijd dat hebben

wat je graag wil. Soms moet je een

keuzà ,àt"n. Een daad die niet altdd

even gemakkelijk is. In de voetbalwereld

wordJn elke wéek keuzes gemaakt en de

man die dat doet is dan meestal de trai-

ner. Hij moet voor de wedstrijd een

keuze maken wie hij gaat opstellen'

Daarvoor heeft hij een selectie van onge-

veer vijftien peisonen, bijna at]9maat

"u", 
gold tn uit"t*td allemaal lid zijn

van íe vereniging en dus ook willen

voetballen.
Dus is een keus maken in de amateur:

voetballerij emotioneel gezien §oms

helemaal niet zo gemakkelijk'
Maar zoals nu eenmaal vast gesteld ii
bestaat een voetbalelftal zoals het woord

al aangeeft uit elf sPelers.

Dus ii het aan de coach om keuzes.te

maken en de voor dat moment naar ZIJR

opvatting de beste elf spelers uit zijn

sèlectie te kiezen en op te stellen, om zo

een greep te doen naar de overwinning' ;

Zo ook weer zondag 14 maart'

Ids Heerema, die tot nu toe redelijk

gelukkig geweest was in zin keuzeb

moest opnieuw een keus maken om z?

sterk mógefijk in de wei te verschijneir

tegen de-koploper van dat moment n['

MKV '29 uit Leeuwarden. .

Na de wedstrijd bleek dat de keuzeheqr

het bij het rechte eind had gehad'

Het àoor hem gekozen elftal van Geel

Wit bleef tegen de koploper recht ovei-

eind en het was dan ook voor de compe-

titie een prettige zaak dat Geel Wit de

wedstrijd met 1-0 naar zich toe trok'
De keuze van de trainer was juist ge-

weest.

Ik had het diezelfde dag evenals Ids niet

gemakkelijk want ook ik moest een

f"ur" maken. lVat was het geval, dezelf-

de dag waarop Geel Wit de zeet belang-

Ton Töben
(051e) 54 29 88
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rijke wedstrijd thuis tegen MKV moest

spelen was er in I-eeuwarden eem musi-
cal waar ik een kaartje voor had.

Dus was de keus; of naar de Harmoqie
in l-eeuwarden of naar het veld aan de
Noordwal tussen Nes en Buren.

Het was niet gemakkelijk dat moet ge-

zegd. lVant vanaf december 1998 was ik
niet meer op het veld aan de Noordwal
geweest en nu het eindelijk zover was dat

het weer kon en er ook nog een geweldi-
ge wedstrijd op het programma stond en

het tevens erg mooi voetbalkijkweer 1rya§,

te mooi eigenlijk om binnen te zitten,
nu moest er een keus gemaakt worden.
En bij keuzes maken is het eigenlijk een

klein beetje gokken, je hebt nl. twee

kansen of de keus valt goed of de keus

valt slecht.

Maar ondanks het feit dat Geel V/it
eigenlijk sen voor de hand liggende en

zeeÍ aantrekkelijke keus was, koos ik
evenals trouw GW supporter Frans H.

toch voor "Anatevka" in de Harmonie.

Na de voorstelling bleek dat de keuze
juist was geweest. Het was een geweldig

optreden van het musicalgezelschap in
Leeuwarden.

Toen ik 's avonds hoorde dat GV/ ge-

wonnen had kon de dag niet meer stuk.

En ook al is kiezen soms een gok, die

zondag had ik nooit verkeerd gegokt.

jan e.

V.V. GEEL WIT
nes-buren-ameland

opgericht:
terrein:

telefoon:
rek.nr:

bestuur:

voorzitter:
G. Metz
secretaris:
L.van Tiggelen
penningmeester:
F. ter Schure

wedstr. secretaris:
J. van Os

leden:
J.W, Brouwer

J. Kienstra

lV.J. Kiewiet

mei 1934
Noordwal
Nes/Buren
a5l9 542537
13,61,90.618

tel: 542A43

tel 54275L

Íel 542254

tel: 542t91
06 2229"1277

tel: 542220

tel: 542644

tel 542213
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SPECIALITÉITEN O,A,:
. §TEENGFIILLEN
'AMELÀNDER I.ÀMSVLEES
'DIV. VLEES. EN VISGERECHTEN l)li r\l=Tl'Àl'

Naam: Remcovan der Heide

Geboren: 26.10' 1987

VaderMoeder: Jan en Wilml

Broertje/Zusje: MartinenMmianrI :gr --|ffi ,QétlsetuRo

Favoriete club:

Favoriete sPeler:

Mooiste tenue:

Ajm
Dani en Litmanen

Juventus (uit)

Hobby:
Ik spaar:
Ik drink het liefst:

Ik eet het liefst:
Dit lees ik graag:

ïk word later"

voetbsl, vatleYbal

telefoonkaarten

cola

patat

striPboeken

weet ik nag niet

nixt vin'óonlastraat 11

NES AI,IIELAND
Ik speel in:
Trainer:

Geel Wit:

Opmerkelijk:

D2
George Molenaar

scoorde

ikvindhetweÍ leuk

bij de club

valgend seizoen

speet ik niei meer bii

Geel Wt. ïfii gaan

nameliikYerhuizen"
We komeninde
buurt van Joure te

wanen. Misschien
zieniullie me ooit
wel eens Heerenveen

DoelPunten in een wedstrijd: - zi

Mooiste moment: dilt ikinde \rruising

hk geschikÍ l;oor reunies en partijen.

Het gehele iaar geoped.

Af"l;A
Yaoí'i kor pletc rcïren

.. ll ,,'\\ ll-'l

Echoonmaakhedriif
rer. (o5rei 6iq ze qs

54 2575

Voor een dagje wadderen
<l

-./ waovhnnrex

met de Lange en de Snelle
geuoon effe bel1e

Henk: .542686 --Oeke : '542860

De BakkerÍi
Hoofdweg 4a, Buren, 

f
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JEUGDHOEKJE

Beste jongens en meisjes" het voetballen is
weer begonnen. Op deze bladzijde komen
de verslagjes van jullie wedstrijden te
staan. Natuurlijk is het wel de bedoeling
dat jullie van je eigen wedstrijd even een
verslagie maken en dit dan inleveren bij
jullie leider of bij mij. Zokan iedereen dan
thuis lezen hoe er door de jeugd van Geel
Wit gevoetbald wordt. Je mag ook wel iets
anders maken voor de Fant ( strips, ' ",

moppen, etc.) \ r'.. 
. 

ll

M. Bonthuis.

6 maart: Geel Wit Dl * Oostergo Dl

He was de ls" wedstrijd na de winterstop.
lVe kwamen in de ls'helft met 0-l achter.
In de 2" helft maakte Paul Metz gelijk. Zo
bleef het.

6 maart: Geel lVit E2 - KollumE?

lYe hebben met l-6 verloren. Stefan
Molenaar heeft in de laatste seconden een
doelpunt gemaakt. Het was een leuke
wedstrijd en het

13 maart: Geel lVit E2 - Fean 58 E2

r#e hebben met2-9 verloren en Chris
Heerema en Stefan Molenaar hebben een
doelpunt gemaakt. Het was een moeilijke
wedstriid en het was zonnis u/ser.

13 maart: Be QuickD2 * Geel Wit Dl

Het was waÍïn in Dokkum. W'e kwamen er
met een grote bus, waaÍ nog 2 teams in
zaten. Het was een mooie wedstrijd. De l$*
helft was het 0-2. Doelpuntenmakers:
Patriek Oud en Siard Bonthuis. De 2" helft
2-3: Patrick Oud, Siard Bonthuis en
Kersten Nobel. Eindstand; 2-5.

20 maart: Geel Wit Fl * Anjum Fl

Geel Wit Fl speelde een gewonnen
wedstrijd tegen Anjum en rryon met 15-0.
Topscoorderwas Lars Molenaar die er 8
heeft semaakt.

20 maart: Geel Wit D2 * SpartaDl

Geel Wit won met 6-1.

20 maart: Geel Wit Dl - Hardegarijp D1

Het was koud om te voetballen. De ls"
helft hadden we voor de wind. We
voetbalden vrij goed en kwamen met 1-0
voor: doelpunt van Paul Metz. Zij maakten
al gauw gelijk en de rust was 1-2.
Na de rus rÀ/aren zij toch wel sterker en
rronnen verdiend met 1-6.

13 maart: V en Y'68 D2 - Geel \ryit D2
Geel Wit won met 9-Zvwt V en V'68.
Remco van der Heide en Ronald de Jong
scoorden alle 9 doelpunten, waarvan een
doelpunt een mooi afstandschot van
Remco. We hadden ook net gemiste
kansen (echt pech). \il'e zaten met 3
ploegen in de bus, dat was dus best wel
druk. Eerst werden de 2 andere ploegen
afgeleverd en toen wij. Het was een mooie
wedstrijd. En we waren ook erg blij dat we
gev/onnen hadden, maar dat spreekt
varrzelf.

- lO- -l(-
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Peildatum j eugdvoetbal

Met ingang van het seizoen 1999t}ffCI gaat de

p"ifOu,í*-uoor het jeugdvoetbal veranderen'

b. peildatum wordi dan teruggezet van 1

;gd;; naar 1 januari, dit om een gelijkheid

;;"k í;., qua telmlas categorie.in het mondi-

.r"lJígdr"etbal. Een voorbeeld: speler X is

glnooí op 31-0?-81 (31 juli 1981)' deze

;** oieni ui3 de huidige peildatum volgend

,Liro.n uit te komen bij de senioren' door het

i.*grtn.n van de peildatum. is deze speler

g.t.ïfr,igO om ook volgend seizoen bij de A -

junioren te sPelen.

Leeftijds categorieën jeugdvoetbal seizoen

1999/2000

A - junioren
geboren in

B - junioren
geboren in

C - junioren
geboren ia

D - pupillen
geboren in

E - pupillen
geboren in

F - pupillen
geboren in

1981 : tweedejaars

1982 : eerstejaars

1983 : tweedejaars

1984 : eestejaars

1985 : tweedejaars
1986 : eerstejaars

7987 : tweedejaars
i988 : eestejaars

1989 : tweedejaars
1990 : eerstejaars

1991 : tweedejaars

1992 : eerstejaars

A - jun.
A - jun.

B - jun.
B - jun.

C - jun.
C - jun.

D - pup'
D - pup.

E - PuP.
E - ptp.

F - pup.

F - PUP'

Bij het huidige systeem zou bijvoorbeeld het

teim Geel Wit El op een enkele speler na

volgend seizoen uit komen bij de D - pupil-

tenl door de terugzetting van de peildatum

mogen alle spelers ook komend seizoen als

E - pupil spelen.

Het is-wef mogelijk om spelers door te schui-

ven naar voor hun leeftijd hogere categorie'

danwel dispensatie aan te vrageo voor spelers

om in een iagere categorie uit te komen' Bij'
voorbeeld een B - junior naar de À - junioren,

danwel een eerstejaars B - junior met dispen-

satie te laten uitkomen bij de C - junioren'

N Kienstrrlï

Hotel Nes **
Strandweg 39 - 9163 GL l{es Ameland
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GEEL WIT NIELIWS

Medewerkers:

Meinte Bonthuis
Jan Epping
Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Rudy Bloem
Dolf Kienstra
Coty Tieman
Frans ter Schure
Jozef Brouwer
Ida Kiewied
Ltc van Tiggelen
Niels Oud
Nico Oud
Willem Beijaard
Peter Former
Frans Kiewied
Wessel Brouwer
George Molenaar
Jetse Nagtegaal

Redactie adres:
Torenstraat 5
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Geelwit senioren gaan door!

Het is nu lente maar de pas afgelopen
winter sras een vreemde, doch productieve
voor de seniorenteams van onze
vereniging. lVe hadden wat vorst, een

beetje sneeulir, regen en een paar
vastgestelde competitie-rondes plus inhaal
en natuurlijk afgelastingen. De diverse
standen zijn rommelig omdat er soms een
groot verschil is in gespeelde wedstrijden.

Zo stond het eerste elftal steeds bij de
bovenste vier rnaar hadden zij soms wel
drie wedstrijden meer gespeeld dan de
concurrentie. Het leek dus misschien wel
meer dan het in feite was. De afgelopen
weken echter hebben ze een paar beste
tikken uitgedeeld en daar zelfs de
Leeuwarder Courant de naam van onze

club weer eens vet op de pagtna's zet, ja
dan weet je dat men je serieus begint te
nemen. Het voetbal bij het eerste kan en

moet beter, De combinaties lopen nog niet
steeds zo vlot als Ids Heerema zou willen.
Maar daar staat tegenover dat er sowieso
niets weggegeven wordt, en komen er toch
jongens door dan hebben ze eeÍttaaie aan

René de Jong die heel goed staat te keepen.

Neem nou de wedstrijd thuis tegen Warga,
Een harde wind over het veld, een stugge
tegenstander, veet strijd maar weinig
uitgespeelde kansen. Een lucky doelpunt
kon deze wedstrijd beslissen. Aan de kant
wisten we dat alle concurrenten gewonnen
hadden en menige nagel sneuvelde
naarmate de tijd vorderde. Dan opeens een

schitterende draai van Pasquinel Kolk. De
verdediging van Warga staat op het
verkeerde been en hij is weg. Alleen voor
de keeper rond hij het foutloos af De
wedstrijd tegen koploper I\{KV verliep
bijna identiek. Beide teams mogen niet
verliezen. Vijf minuten voor tijd krijgt
Francisco Metz een wije trap en hij neemt
hem razend snel op Edward de Jong die de

bal in de touwen jaagÍ. Volgens mij wisten
die jongens van MKV toen niet, wat er nou
precies gebeurd was.

Het GW nieuws verschijnt
8 tot 10 keer per jaar.
Oplage: 350 exemplaren.
Kosten abonnement:
f 15,-- per jaar.
Kosten advertemie:
f 60,-- per jaar
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Uit bU Inrsum werd ruim met l-4
gewonnerL heel terecht volgens de LC en

van wat ik mee kreeg is Geel-wit daar geen

seconde in gevaar geweest" En gistererl

hosr ik op Radio Fryslàn: St.Anna-
Geelwit, uitslag 2-3lDaar waar ik al heel

blij geweest zou zijnmet een geldkspel.
Het eerste stond dus hoog, wint vier keer
op rij, waaronder twee keer tegen een

directe concurrent. Nou LC, houd die
letters voorlopig maar vet, want dit alles
smaakÍ naar meer.

Van het tweede en het vierde elftal heb ik
de laatste tijd geen wedstrijden gezien.

Beide teams staan hoog op de ranglijst
maaÍ ze hebben ook beide een tik op de

neus gehad van directe csncurrenten. Nu is
de eerste klap wel een daalder waard maar

een andere waarheid als een koe is, dat de

strijd niet eerder gestreden is dan \ryanneer

het laatste fluitsignaal geklonken heeft. En
wat oek belangrijk is, volgens de vaste
supporters-scharB van het vierde (Padde en

Us) strjgt de amusements-waarde per
wedstrijd, De AEX-index is er niets bij.

En dan nog het zorgenkindje van de

seniorenelftallen: het derde. Na een

competitie-start met vier verliespartijen op
rij werd er serieus geweesd voor
degradatie van dit eens zo glorieuze team.

De grijze oudjes hebben echter de kromme
ruggen gerecht en zijn nu al zolang zezich
kunnen herinneren (een wedstrijd of zeven)

ongeslagen. En dan praten we niet over een

of andere veteranen-competitie maar de

tegenstanders zijn nog steeds geregeld

tweede elftallen van veísngingen waarvan
het eerste elftal bij ons eerste in de

cornpetie speelt. Ik noem een Stiens 2 en

een St.AnnaZ. De spelers daar zijn t!'ree
keer zo jong en lopen drie keer zo snel. En

dat soms tegen een achterhoede van meer

dan lTOjaar oud.
Gelukkig worden onze inspanningen ook
door het bestuur gewaardeerd. Ook voor
ons was er bij de uitwedstrijd een

touringcar gereserveerd. Daar Johan
Kiewiet voor de zekerheid zijn mercedes
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ook maar meegenomen had, reden wrj riant
naar Stiens. En dan weet je dat je dus niet
meer kunt verliezen. De aanwezige
tegenstander ziet de touringcar, vervolgens
de mercedes en dan ons. Zo'n klap komen
ze niet te boven. Het derde elftal maakt dus

niet alleen meer gebruik van de volop
aanwezige routine en voetbal-intelligentie
maar heeft ook het wapen van de

intimidatie uit de kast gehaald om dit
seizoen toch nog tot een goed einde te
brengen. En daar degradatie ons alweer
onmogelijk is gemaakt, doordat de KNYB
het derde elftal van MKV'29 uit de

competitie heeft genomen, rest ons niels
anders dan ook maar de blik omhoog te
richten naar de kop van de ranglijst om
eens even te kijken of daar nog watte
halen valt. We mogen dan wat moeizaam

op gang komen, wanneer we één keer oP

stoom gekomen zijn, lopen wij niet zo
gauvi uit de rails.

Wanneer en waar deze Geel-witte schepen

zullen stranden is moeitijk te voorspellen.
Van blessures en schorsingen hebben we

tot nu toe weinig last. Àlle team§ zitten
ruim in de spelers. Dat kan veranderen en

dan moeten we samen er voor zorgen dat

in elk geval ons vlaggenschip zolang
mogelijk door kan gaan. Geen gedoe maar

de kop ervoor, dan varen we zo de vierde

klasse uit!

Henk Roemers.
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MIDDAGJE MEE MET Geel Wit 1

Voor het eerst sinds geruime tijd heb ik

*à on uitwedstrijd van Geel Wtt

Uerocttt. Door mijn werk door de week

*n A. wal heb ik er doorgaans weinig

u.t in om dan ook nog zondagsmiddags

met het eerste mee te reizen, hoe zeer het

presteren van de ploeg mij ook te harte

gaat.
ft, *uu het er dan weer, het gevoel voor

àe weOstrl;d. Ik moest wat vaker naar de

wc dan anders, maar om nou te zeggen

dat ik zenuwachtig was"'
El telkens klokkijken. Nog drie uur en

dan gaat de boot, ofwel over

vijfeïeenhalf uur begint te wedstrdd'

0m tien over twaalf komt aan hst

wactrten een eind. Het is eigenlijk wel

een beetje vroeg om al naar de boot te

!"*, maar beter tien minuten op tijd dan

Ëen minuut te laat. Bovendien bevind je

ie dan in het gezelschap van spelers en

"*pp"tt.tt, 

bi] wie je ièts van je spanning

twi;t tunt. Toch doe je dat niet w.ant

meikwaardigerwij s wordt nauwelijts over

de wedstrijd gepraat' Nu bevond ik met

in het gezetsJtràp van een Feyenoord-

supporter, wee Ajax-aanhangers. en

zowaar een sympathisant van PSV'

logisch dat dan al gauw Y.olqt 
gepraat

over die teams waar clubliefde allang niet

meer sPeelt.

Op *"È naar de boot kwam ik een

procestle van auto's tegen' Die gaan

litemaA de verkeerde kant op, dacht ik'

Mijn vermoeden dat ze uit de kerk

kwïmen werd even later bevestigd' Bij

tret godshuis zag ik fier de 
-vl-ag 

met de

góf*itt kleurén hangen' Men.moet dus

í*, onr" club hebben gebeden!

rn àt processie ontwaarde ik Anita Bulté'

Zander Jos, maar met de shirts' naar mij

Lt , drid*tijk werd' Zo gauw Jos bij de

boot was uitgestaPt was Ànita

weggereden, zodat Theo de Haan haaÍ

ach-tema moest om de kledij alsnog mee

naar St. Annaparochie ie krijgen' Het is

natuudlt altijd fijn om in het vertrouwde

eigen tenue te voetballen' maar de
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wasvrouw zat daar na deze ontmoeting

ongetwijfeld anders over denken. Voor
de bargecompetitie was het een prima

wedstrijd op de Bildtse k1ei, waar in de

doelmond druk werd gePrikt om het

water enigszins weg te krijgen. Veel

hielp het niet want gedurende de hele

weOitriSA regende dat het goot. Eindelijk
kon ik mijn paraPlu in de favoriete

kleuren openen. Bij thuiswedstrijden was

dat niet nodig want wij hebben een

tribune!
In St. Ànna kon je overigens ook droog

zitten want de kantine is gebouwd boven

de kleedkamers en van achter het glas

heb je een prima uitzicht op het veld.

Maar ja, de echte sfeer Proef je
natuurlijk alleen langs de lijn.
Dat wil niet zeggen dat ik niet in de

kantine heb gezeten. Doordat we er

vroeg waÍen hebben we meer dan een

uur moeten wachten op de aftrap. De tijd
werd gedood met optredens van enige

plaatselijke conferenciers van wie Teake

van der Meer het nodige kan leren.

Dan de wedstrijd. Na enige plaagstootjes

van St. Anna kwam het eerste doelpunt

op naam van Geel Vfit. Een corner van

André de Jong draaide er vrijwel in een

keer in. De scheidsrechter stond goed

opgesteld om te kunnen bevestigen dat de

Àmelanders niet voor niets juichten.

Dat de koppies halverwege ietwat hingen

was alleen ter bescherming tegen de

regen. Frn Paar minuten voor het

rustsignaal had St. Anna gelijk gemaakt'

Doelman René de Jong was kansloos,

daar waar hij zijn ploeg op dat moment

al diverse malen voor een tegentreffer
had behoed.

Gezien het spel hoefde Geel Wit echter

niet bezorgd te zijn, en dat kwam enige

minuten na de ru§t tot uiting in een

treffer van Pasquinel Kolk. Hij was de

verdediging te snel af en schoof de bal

beheerst voorbij de doelman. De sluitpost

van St. Anna mocht overigens van geluk

spreken dat hij de hele wedstrijd mocht

uittp"l.n, want even later haalde hij

Antonio Brouwer onderuit in het

strafschopgebied. Hij kreeg niet eens

$Bltl[E fi " 9a 0. |Bl§.110'ÏE os 1 e-5424e6
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geel, maar moest wel toe§taan hoe
Francisco Metz vanaf elf meter raak
schoot.
Alvorens het zover was van Jan van Os
daar een hard hoofd in. "Hij heefp nog
nooit een penalty benut", beweerde hij
stellig. Ik was optimistischer gestemd en
bezwoer hem dat het nu wel goed zou
komen. Hadden we maar gewed.
lVeddenschap of niet, we vielen elkaar in
de armen van blijdschap. Even later
herhaalden we dit ritueel, nu omdat we
?:rgen hoe Geel ïVit door het oog van de
naald kroop. Want bij de stand van 1-3
moest St. Anna alles wel op de aanval
gooien en Geel V/it moest alle zeilen
bijzetten om erger te voorkomen. Dat
lukte, al moesten we een paar minuten
voor het verstrijken van de officiële
speeltijd toezien hoe een prachtig
genomen vrije schop onbereikbaar voor
René in de kruising verdween. De
scheidsrechter liet nog een paar minuten
bijtellen maar de stand onderging geen
verandering meer. Geel V/it had
gewonnen en was plotskiaps de fïere
leider van de vierde klasse A. Geel Y/it
kan dus ook uitwedstrijden winnen.
Mogelijk is dit niet de laatste
zondagmiddag geweest dat Catrien mij
heeft moeten missen.

Koos Molenaar

Scheenbeschermers

Het bestuur amateurvoetbal heeft beslotön om
in navolging van betaald voetbal het dragen
van scheenbeschermers verplicht te stellen met
ingang van het seizoen 1999/2W voor alle
amaÍeurvoetbal. Over dit onderwerp zal bin-
nenkort nadere informatie worden gegeven,
waarbij ook in het blad Voetbal Totaal aan-
dacht aan dit besluit zal worden besteed.

Bron KNVB
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* FOTO'§ in I UUR *
vergrotingen ím 20 x 3O cm.

* PASFOTO'§ direkt klaar *

'r §PORT- en §TIIDIO reportages *

verrekijkers, camÈr&'s, films, !s1te;jen, dbums en lijsten

F1OTO VEENSTRA IYES 
I

Burg. Bolmeyweg 1 tel. '542770 
I
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H. MOSTERMAN
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