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GEEL WIT GAAT GOED

Terwijl ik de standen van alle teams van

Ceel Wit aan het intypen ben voor dit

blad denk ik plotseling dat dat toch

betrekkelijk kleine Geel Y/it het in voet-

ballend Friesland nog niet zo gek doet'

Want als we'de standen bekijken dan

zien we een verÍassend resultaat tot nu

toe.

Geel Wit 1, het vlaggeschiP van de

vereniging, het team waar uiteindelijk

alles óm draait staat op het morngnt pa!

ik dit schrijf op een 2e plaats, na"enketre

weken bovenaan te hebben gestaan' Het

team gaat goe{ en heeft een zeet goede

kans óm tà::promovéiet naat de'derde

klasse. Het zou mooi zijn als dat eens

realiteit zou worden.
Als het eerste team van een

goed speelt dan sPeelt de hele

bijna altijd goed. De boYs van

geven een goed voorbeeld en

voorbeeld doet goed volgen

spreekwoord.

vereniging
vereniging
het eerste
een goed

zegt het

Dus speelt ons tweede team ook de

sterren van de hemel en heeft in 17

wedstrijden 4l punten bij elkaar geschopt

en staat daardoor ruimschoots aan kop

van de res. 3e klasse a.

Het derde elftal (een ietwat eigenwijs en

eigenzinnig team, met een serie voetbal-

teis die op fret hoogste niveau in GW

hebben geJpeeld) zijn een beetje tegen de

draad in, Aie waren vorig jaar beter dan

dit jaar en het lijkt erop dat-zij het.goede

voorbeeld van GW ! en 2 moedwillig

naast zich

neerleggen en hoewel ik het niet wil

g"tovJii tjkt het dat zij de 8e- plaats we1

loeO vinien. qa "Oud en Grijs maakt

Éigenwijs" zegt het spreekwoord'
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Restaurant
,,de l'iotsl"

.\.L met gezellry oterdekt terras

oon de Strondweg te 8uren.
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Pannekoeken vele soorten

d-I6 Hr#.'lnuur
Personen wagens
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Het vierde daarentegen speelt dit jaar als
leeuwen en ondanks het feit dat ze de
derde plaats in res. 6e klasse AX bezet*
ten hebben zij nog een reeele kans or51
kampioen te wordèn. Petje af voor dezè
strijders die als hekkesluiters van onze
senioren de vlag goed hoog houden.

Kom ik bij onze A junioren dan moet ik
vaststellen dat ondanks het feit dat zij de
8e plaats bezetten het toch zo slecht niet
doen, want zij spelen in een verdraaid
hoge klasse in Friesland, waarin in ploe-
gen voorkomen ivaarvan het eerste team
nogal eens hoger spelen dan ons eerste
team. Iets hoger op de ranglijst zit er
denk ik nog wel in.

Geel lryit bl 6 wedstrijden gespeeld, 6
wedstrijden ger,r/onnen dus 18 punten,
dus op de eerste plaats van de
ranglijst. Enthousiaste ploeg met veel
talent, dus ook een goed resultaat.

Geel Wit cl, 15 punten uit 5 wedstrij-
den, hetgeen betekent nog geen verlies-
pLrnt en dat leidt uiteindelijk tot de eerste
plaats op de rangldst van de 2e klasse
BU. Ook hier kan gezngd worden dat er
goed aan de toekomst gewerkÍ wordt.

In de klasse CB speelt Geel Wit dl, dit
jaar als een goede middenrnoter vandaar
de derde plaats op de ranglijst 1 punt
nrinder dan Friese Boys dat 2e staat en 3
punten voor op de nummer 4.
Ook hier kan nog van alles gebeuren.
Jongens ga d'r voor, wie weet.

Geel Wit d2 ook al zo'n subtopper, een
tweede plaats is hun stekkie en dat met
een respectabele voorsprong van 5 pun-
ten op de nummer 3. Deze jongens die
er elke wedstrijd weer voor gaan kunnen
nret een beede geluk de kampioenstitel
misschien nog wel naar zich toe trekken.
In ieder geval kan nu al gezegd worden
dat ze het goed doen.

"De *Qéaclaíeé"
Ponnenkoekenhuis / Restouront

9163 HD Nes (Ameiand)

Tel,:(0519) 542395
Fax:(0519) 5421 3l
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Brj Geel ll'it e I zonje gelet op de stanct
(5e) kunnen zeggen dat het wàt nrincler
gaat, maar dit team heeft uiteindelijk net
zoveel punten dan de itlullrer drie in de
klasse CB. Dus kan rustig ge.steld wor_
den dat ook hier nog van alles rnogelijk
is en dat de subtop nog wel clegef lt
aanwezig is.

In de klasse DZ speelt Geel lVit e 2. Herzit dit elftal deze ronde niet echt mee,
toch wordt er wel knap gevoetbald, maar
de tegenstanders zijn allemaal net iets
sterker en dan gaat het niet altijd zoals je
wel wilt, maar door goed te irainen en
met eikaar te spelen kornt het allenraal
wel goed E 2.

Uiteindelijk korn ik aan bry het jongsre
competitie team van onze vereniging te
weten de rakkers van Geel Wit F 1, de
toppers van de klasse EG, rvant zij voe_
r?n de ranglijst aan nter 12 pLrnren en
zijn 

.vast van plan orn die ..irt. plaats
aan het eind van de corrpetitie ooi nog
in hun bezit te hebben en wat rnij betreft
mag dat lukken. Succes.

jan e.
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STAI\TDEN SENIOREN
bfigewerkt tm 22-04'99

4e klasse À

't VAN HEECKEREN huYs
* galerie - bra§serie * rffi

rrEowËw€g í5
G BUR,Ël.l- iq\t

01.
02.
03.
04.
05.
06.
a7.
08.
09.
10.
11.

12.

t7-39
l8-39
1 8-35
t8-29
t8-27
t7-23
t7-21
17-2t
t7-21
18-16
17-1,4

l8-06

MKV '29
Geel Wit
St Ànnapar.
De V/alden
Trynwalden
Warga
Akkrum
Stiens
LSC 1890

Dokkum
Irnsum
Oldeboorn

TI,',.R EA }lEÈI

KAPSALON

FkttU Ktg§g7;a osrs_s42le+ b

Rm. 3e klasse A

01. Geel lVit 2
A2. Heerenveen 3

03. Nieuweschoot 2

04. GAVC 2

05. Sparta '59 2

06. Sneek 3
07. Renado 2
08. Read Swart 2
09. Akkrum 2

10. LSC 1890 2
11. Leeuwarden 3

Res. 4e klasse A
01. St Annapar. 2

02. Trynwalden 2
03. Stiens 2

04. De Sweach 2

05. Bakkeveen 2

06. LAC Frisia 4

A7. Drachten 3

08. Geel Wit 3
09. Dronrijp 2

10. oNB 3
11. DTD 2

t7-4t
16-32
16-31

17-24
t5-21
ru-24
t7-24
t6-19
t4-t7
t7-12
15-08

16-35
16-35
t6-26
16.26
t7-26
t6-23
16-22
t6-22
14-19
16-1 l
17-05

\/ cBoorEÀ§DEl,
ln dJ'ofrrtlel - cn horcoe -
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STANDEN SENIOREN
bijgewerkt tm 22-4-99

Res. 6e klasse AX
01. FVC 5

A2. Warga 4
03. Geel Wit 4
04. Leeuwarden 5
05. LAC Frisia 9

06. Drachtert 6

07. Nicator 7

08. De Walden 4

09. Bergum 4

10. Trynwalden 4
11. CAVC 6
12. MKV '29 8

STÀNDEN JTINIOREN
bijgewerkt tm 2?-04-99

Le klasse D (A)

01.
a2.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.

Rood Geel al 17-40

Hardegarijp al 18-39

Zwaagw.eindeal 1?-31

Broekst.Boys al 16-28

Drachtst.Boys a2 17-27

VVT al 16-26

DIO Oosterw. a1 16-18

Geel lVit al 17-IE

Stiens al 15-17

Harkem. BoYs a1 18-10

Kollum al fi-Ag

18-40
15-36
16-35
t7-29
t7-25
r8-25
18-25
t8-21
t7-?a
t7-20
l4-09
l8-06

2e klasse ÀF (B)

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Geel Wlt bl 06-18

SC Twijzel bl 05-09

Ternaard bl 06-09

GSVV b1 06-07

FC Birdaard b1 05-06

SC Veenwouden b1 06-01

Nes - Anela.nö lÈgj
Torenstraat IJ

05 1 9-542585

/r\'
( íG ur*',1u* elektronica

DE HÀÀN - ELECÏRONICS

--Í-X,i kchnische dirnstxí---Y
I Buren - A$r. - tbt. a51s-s4z11zt\

HOTEL M

Noorderw{3, 91(j HR Ncs, tdJ.54216s

de beste §core

{'trCIT0'§ in 1 UUR *
vergrotingen tlm20 x 30 cm.

* PA§FIOTO'§ direkt klaar *
{'§PORT- en §TÏIDIO lePortages *

verrekijkers, c&meÍe'§, films, batterijen, albums en lijsten

tr1OTO VEENSTRA NF^§ 
I

Burg. Bolmeyweg tr tel' '542770 
I

AANNEMERSBEDHIJF

H. MOSTERMAN

Achterdijken 74
9163 JV NES-AMELAND

Tel. 0519 - 54 34 34
Fax 0519 - 54 24 65

Aurotel.06 - 5260 09 76
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Rixt van Doniastraat 10d
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ï ' tron 
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STANIDEN JLTNIOREN 22-4-99

ÍUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

§ LAeE*,t J /§ U PEnfifr en Kr
8ERT BEROER

BUNEil TEL, 542073
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2e klasse BU (C)

01. Geel t#it cl
A2. BCV cl
03. Akkrum c1

04. Leeuwarden c3

05. Friesland c1

06. GAVC cl

klasse CB (D)

01. HardegarijP dl
02. Friese Boys dI
03. Geel Wit dl
04. Oostergo dl
05. Ternaard dl
06. Be Quick D d2

klasse AU (D)

01. cvo dl
A2. Geel Wit d2
03. Hardegarijp d3

04. Spartr'59 dz
05. V en V '68 dz
06. LAC Frisia d6

klasse CB (E)

01. Foarut el
02. Wykels Halltrm el
03. Dronrijp el
04. MKV '29 el
05, Geel lVit el
06. SSS '68 el

klasse DZ (E)

01. Be Quick D e6

02. Kollum e2

03. FC Birdaard e2

04. 't Fean '58 e2

05. Rood Geel e2

06, Geel Wit e2

klasse EG (F)

01. Geel VYit fl
a2. DTD fi
03. Marrum f1
04. Holwerd fl
05. Wardy fl

05-r5
a6-n
05-09
06-05
06-04
06-03

06-18
06-12
06-ll
06-08
06-03
06-00

06-18
06-13
06-08
06-07
06-06
06-00

06-18
06-t2
06-06
06-06
06-0ó
06-06

06-18
0s-12
06-09
06-06
06-06
05-00

05-12
05-10
04-47
04-01
04-01

sluloïE d. 9E 0, t&tlE.#0. IB 05 1 e_5424e6



SPELLEIDERSCI.]RSUS

De jeugdwedstrijden van Geel Wit trokken
de laatste weken opvallend veel 

,

aandachtige toeschouwer§. Met extra \

interesse volgden twintig eilanders de

verrichtingen van de pupillen, hun

observaties meteen aan het PaPier
toevertrouwend.
Het analyseren van wedstrijden was een

van de onderdelen van de
jeugdvoetbalspelleider§cursu§ die zij
gedurende drie weken volgden. Nonnaliter
wordt zo'n opleiding uitgesmeerd over
acht bijeenkomsten, maar vanwege de

eilander situatie is de activiteit
gecomprimeerd tot drie weekeinden.
De cursus werd gegeven door Joan

Boelens, docent van de KNVB afdeling
Friesland en in het dagelijks leven

sportdocent aan de Friese Poort. Bij de

afsluiting van de cursus kon hij tevreden

zijn: Er is verschrikkelijk hard gewerkt.

Dit was een fantastische groep, ja de

leukste groep sinds ik met dit werk in
1985 ben begonnen. Het was kwalitatief
een van de betere cursussen".
Minstens zo belangrijk vond Boelens de

samenwerking die de leden van Arnelandia

en Geel lYit aan de dag legden: "Die
openheid naar elkaar toe geeft je het

gevoel dat je bezig bent met een cursus in

het eiiander belang. Ik bespeur een enorm

saamhorigheidsgevoel. Voetballers die

elkaar vroeger in sportief opzicht naar het

leven stonden werken nu op deze manier

samen, dat is een openbaring. En door hun

enthousiasme stop ook ik gigantisch veel

energie in deze cursus en stap ik elke keer

met plezier op de boot".
Het doel van de cursus is het leren leiding

en training geven aan jeugd van zes tot

zestien jaar. "Daarbij maken we veel

gebruik van praktijkvormen. Vorige week

hebben we de D's van Geel Wit tegen

Friese Boys geanalyseerd, gisteren zagen

hun training. Je moet zo snel rnogelijk

leren kijken naar voetbaÏ. Je nloet gericht

training geven. le ziet problernen en die

ftlt

Ërhuurnun
NE3.Am laL;s*zaat

§rcAKS t!,

NESGAF
il€ï. frmËMND
o5Í 9-542760

f;&*nve*,rt,

frnpr /{arcunat
tslr542541

Errau - l661lnd
YÍIlÍbmràrgatrart 7

slijterij "DE JONG"

Altiid ie8 bijzonder§.
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illaatwerk en deskundig adviesvoor uw:

- hypotheek
- persoonlijkelening
- verzekering
- sPoren
- beleggen
- pensioenvaorziening

f,obabank Dokku m-Ameland
Kontoor Nes, Von Heeckerensfioat 'l 2, 91 63 GZ, tel. 051 9-542425
Kontoor Hollum, Fobrieksweg I , 916l CG, tel. 051 9-554899

De FVS adviseur is er ats je ,m nodig hebt

moet je beschrijven . Deze kennis moet
worden overgebracht op de voetballer".
Niet alleen het inzicht in het spelletje is
van belang, er wordt ook getraind op
didactische vaardigheden. "Hoe ga je met
de jongeren om, hoe voed je de jeugd op,
dat is van gerneenschappelijk belang. Met
name op een toeristisch eiland met veel
werkdruk in het seizoen, waardoor je
minder tijd aan de opvoeding kunt
besteden. Eigenlijk zou de politiek dit
moeten subsidiëren", meende Boelens.
Ter afsluiting reikte wethouder Oene de
Vries van onderwds en sportzaken de
certifïcaten uit aan: Fred Ney, Freerk-Jan
Ney, Piet Visser, André-Douwe de Vries,
Sjouke V/inia, Douwe Ruygh, Niels
Hemmes, Hans de Jong (allen Amelandia)
en Johan Brouwer, Patrick Kiewied, Iadp
Kienstra, Koos Molenaar, George
Molenaar, Theun Metz, Jetze Nagtegaal,
Gert Rijkers, Niels Oud, Jan Kiewiet,
Henk Roemers en Wolter Birza (Geel
vrir).

K.M.

<@LrÉc.R. y.ANDE

6VELLA í DÉ K5 J

CL)R"9c-^*

Rabobank
+<Ar{ïöèR Àr,tgt lN»

Ton Töben
Tel.: (0519) 54 29 BB

*

Bel voor al uw verzekeringen,
financieringen, spaarrekeningen, :

hypotheken, pensioenen en 6eleg- i
gingen uw RVS adviseur.

Kooistra's
Amusementsbedrtjf

DRANKEN IIANDEL

SltLo*renweg 6 NEs ÏEL:-542362

CATé

49
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KOLLI]ME2 - GEEL WITE 2 1 I5.O

De l$'helft hebben we ó-0 gespeeld. We
hadden Willard de lsu helft op de keep en

Tom de 2'helft. Ze hebben er ook hele

mooie ballen uitgehouden.
Jammer dat we verloren hebben maar het

was wel een leuke wedstrijd. We hebben

wel ons best gedaan.

Groetjes E2

JEUGDHOEKJE

]

t

FRISIA D6 . GEEL W IT D2 2.8

lffe hebben gespee-ld tegen Frisia. Het werd
2-8 door: Remko 4x, Theodoor 3x en

Ronald lx.
Het was erg leuk !

Theodoor / Frank
en heel D2

GEEI. WIT D2 _ CVO D2 3-4

Het was even spaÍrnend en we waren even
goed. Er was een grote jongen bij.
De doelpunten hadden Remko en Frank
gescoord. En Frank had nog hands bij het

doel van ons.'We stonden eerst met 3-1

voor. In de laatste seconden wsd het 3-4.

Jan Pieter / Remko

OOSTERGO Dl _ GEEL }VIT Dl 2-2

We gingen met de boot van half negen.

Toen we in Holwerd bij de Pier waren

duurde het even voordat de touring bus

kwam. V/ij werden het eerst weggebracht.
De ls'helft speelden we 1-1.

DeZ'halfr.?-Z, in de 2" helft konden we de

bal niet goed bij het doel van Oostergo
krijgen.
Paul scoorde het eerste doelpunt, Siard het

tweede. AIs Siard nog een doelpunt had

gemaakt zouden ze z'n stekels (spikes) eraf
schieten. lVe hadden wel kunnen winnen.

Martinus / Gerben

GEEL \ryIT DI - FRIESE BOY§ DI 3.0

Eerste helft voetbalden we tegen de wind

in en de ruststand was 0-0.

Na de rust scoorde Paul 1-0- Toar kregen

\rye een strafschop, want Siard werd

omgehaald: Mark nam hem 2-0. Ik schoot

van afstand: 3-0 (Marijn).
We kregen nog een paar kanseÍL maar

tevergeefs. We staan nu op de 2* plaats.

Marijn en llias.

g
lo_ ltlaà



,V\N l)l= I?r\1.

Naam:
Geboren:
VaderAvloeder:
Broertjes:

Ik speel in:
Trainer:

Waar ik sta:

Wat ik wil:

Geel Wit:

Opmerkelijk:

Favoriete club: Feyenoard

Favoriete speler: van Gasteí

Mooistetenue: Feyenoord

Hobby: voetbal

Ik drink het liefst: Sisi action

Ik eet het liefst: sPaghetti

Favoriete muziek: Rowwen Heze

Ik word later: weet ik nog niet

Tom Metz

16.2.1994

Hendrik en PauÍa

Mm en Boyd

F)

Jaop, Jozef en

Arnold
Het liefst in de
vaarhoede

datwe nog eens

winnen met E2

wordt ook lcampioen

Tom is 2x pupil van

de week geweesí bii
dezelfde wedstr$d,
nl. Geel Wt-Stiens.
De lxwerd deze

gestaakt.

HOTEL.RESTAURANT

Reeweg 29

Tel. 0519-542016

9163 GT Nes

n e § 0519-542071

voor el ur^l te bour.ren en *,e verto.r,^re.ro
objecterz stilen uij uoor rl klear.

frÈt€LRNb
tel:12,2/2,

HOTWERà
a519-542212

loo* UERYa€R

l
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il'é-Ë;ë_i;jl-:_=j hr kiensr na
stnandwecr 2
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IIISTORIE Dl

De historie van Dl begon onder de naam

A-pupillen. De bedoeling was dat alle

jeugdteams junior zouden gaan heten'

vaídaar dai na de A-, B- en C-junioren de

D-junioren zouden volgen' De A is

inderdaad een D geworden, maar de

Uenaming pupillen is altijd gebleven'^

Het wasEn revolutionaire stap van Geel

Wit om in 1975 met pupillen de starten'

Het is vandaag de dag niet meer voor te

ri"tt"n dat zij ?estijds Geel V/its jongste

zonen \À,aren, die onder leiding van Frans

Hulsebos de groene wei ingingen' Het

erelid had succes rnet zijn ploegje' Van de

i+ weastri.iden ging alleen de confrontatie

in en tegen Noordbergum verloren,omdat

enige sf,elers die dag moesten judoën' Geel

Wiiging stevig over de knie: 0-5' In de

or"íg" Ouels werd de eilander doelman

even-zovele malen verslagen, terwijl de

voorwaartsen er 58 intrapten zodat Geel

Wit toch vrij eenvoudig de titel van groep

32 binnenhaalde.
Nog beter ging het vier jaar later' Toen

*"id"n in poule I alle 14 partijen met

winst afgesloten.
In lgS4lntroduceerde de toenmalige FVB

voor dejeugd de na- en voorjaarsreeksen

om te voorkomen dat het hele jaar óf dik

werd gewonnen óf rnet forse cijfers klop

werd gekregen. Voor DI pakte het meteen

goea uit want eind novenlber prrjkte de

í** van Geel Wit boven aan de ranglijst

van klasse 9. Daarvoor had het tien

wedstrijden moeten spelen, waarvan in een

geval een puntendeling overeen werd

gekomen. Ook de doelcijfers \À/aren

íeekeggend: 40-6.

Nu we-Íet toch over doelcijfers hebben:

een seizoen eerder werd dus nog een

volledige competitie afgewerkt, en toen

scoordí Geel Wit in 18 duels 85 maal en

incasseerde 22 tegentreffers' Daarmee
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werd de derde plaats behaald, maar hgt

was zeker geen slechte Prestatie' \

In de reeksen zou Dl nog twee keer

kampioen worden. Dat gebeurde in het

najaar van 1989 toen alle acht wedstrijden

wèrden gewonnen met het fabuleuze

doelsaldó van 56 vooÍ en 3 tegen en in het

voorjaar van 1997, toen acht van de negen

weOitrijOen werden gewonnen. Alleen

t.g.n Ëti.te Boys 2 {!) onderging Geel Wit

o[ eigen veld een gevoelige afstraffing:

0-6.
De Amelanders eindigden vanzelfsprekend

ook wel eens in de onderste regionen'

Dramatisch waren de reeksen van voorjaar

1987 en najaar 1992, toen slechts één

schamel punde aan het totaal kon worden

toegevoegd. Dramatisch in een ander

opzlcht was najaar 1995, toen Geel V/it
,àgg* en schrijve drie keer in actie hoefde

te komen.
Voor de aanvang van dit voetbaljaar was

de balans van Dl in evenwicht. Van de

381 duets werden 169 gewonÍIen en

evenzoveel verloren. Ook de doelcijfers

zijn vrijwel gelijk: 1007 voor en 1019

tegen.

Dè grootste overwinning werd behaald in

het ieizoen '83-'84 toen l/ardy op eigen

terrein met 17-0 werd oPgerold. De

Ferwerders waren overigens een gewillige

schietschijf, want in de uitwedstrijd trof
Geel Wit zeven maal de roos.

Over schietschijf gesproken. Najaar '87 en

voorjaar '88 wist Geel Wit zich in het

gelukkige bezit van Beetgum 2 als

tegenstander. In beide reeksen bereikten de

Amelanders de hoogste uitscore aller

tijden. 12-0. Thuis ging het iets minder: ?-

1 en 8-0.
Een andere opponent waarmee Geel Wit
geen moeite had was Blauw Wit 4 in
voorjaar '93: thuis 8-0 en uit 13-3' Andere

-ltl_

W,/tc,,,r/el
lus:ry%
L relefoon o51e-542o17

t E EGSTRI ^r
6PacfKugÈlNa

Dlv, Kt6lrBtr

v(:rE TUDiXlIÀ$16

kn&dca,srn - knichendca
cr*rlrtok'k'an

<.^. tl-

Autolredrllt/
Arneland
Agent CITROËN'PEUGEOÏ

tevEetuG - oxDe?flO<lb ea
P€frgq7/§ Yea1 Qtae firAtëN
*tTa's. €w 6,o4gDr+ío7è§tv,....

SEEP EN TAKELDIEN§T

R€EWEe í NES-Aí}1 osre-s42800

uitgdaa .,..,

{ ri..nns2cac{rt txl§ os19-5421
**

trï
uu.{sn kd.
en tan*r,t
I?AA,§.

í tatu;;fllipifu.

A



0519-5421 50

fxupe*,us ,Jfqr,ry,Aht€G 4B NEs

J&t*e
ilé§-AU
7&Ltsa222s

grote overwinningen zijn behaald op-Rood

óeel 3 (13-0, nj 89), Heerenveense Boys 7

(15-0, nj 96) en Nicator (13-0, vj 98)'

È.n 
"p*"tkelijk 

t.eit is dat Geel Wit in
drie sÉizoenen zowel uit als thuis de

hoogste score tegen Ternaard behaalde: 81-

A2: 9-O en 3-0, 82-83: 3-0 en 1-0, nj 84:

7-0 en 6-0.
Liefst vier keer leed Geel Wit een

nederlaag met 14 doelpunten verschil'

Voor heieerst gebeurde dat in het voorjaar

van 1986 (0-14 tegen Oostergo), in het

najaar van datzelfde jaar gevolgd doo-r de

2-16 tegen Ternaard. Desasffeus verliep

ook het voorjaar van 1992, toen thuis van

Ouwe Syl en uit van Friesland met 0-14

werd verloren. De laatstgenoemde uitslag

zorgde er gelukkig wel voor dat de

grootste uitnederlaag tot dan toe uit de

boeken verdween. Dat was de 0-10 bij"'
Amelandia. In totaal speelde Geel Wit

twaalf keer tegen de Hoilurners: 7 keer

ging de overwinning naar de geeltjes, vijf
keer naar de mannen in het oranje.

Het vaakst sPeelde Geel Wit tegen

Holwerd: 26keer. Tien keer was Geel Wit

aan de winnende hand, twee keer werden

de punten gedeeld, dertien keer wonnen

'onle buren' en van één wedstrijd is het

resultaat onbekend.
Ook Ternaard is een veel geziene

tegenstander. Achttien keer kruisten beide

verenigingen de degens. Twaalf maal

werden de roodhemden vol getroffen, maar

zoals gemeid deelden zli de doeltreffendste

stoot uit in het najaar van '86.

Ameland
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The show must go on.

Met dit betere voetbal-ïreer dendert het
voetbal-seizoen naar zijn ontknopingen.
Het eerste elftal is nog steeds in de race
voor het kampioenschap, maar ook MKV
weet nog niet van opgeven. Toeh moet dat
team eens tegen puntverlies aanlopen want
het grossiert in rode kaarten. De resterende
laatste 20 min. van de gestaalÍe wedstrijd
Warga-MKV kon de beide teams wel eens
precies gelijk aan kop zetten. AIs Geel-wit
dan de resterende drie wedstrrjden gewoon
doorgaat, d.w.z. het hooftl koel weet te
houden, dan is er volgens mij geen vuiltje
aan de lucht.
Het tweede seniorenteam kan het
kampioenschap eigenlijk niet meer
ontlopen en ook dat is een goed teken en
stimulans voor het eerste. Voor het derde
ea het vierde wordt het heel moeilijk om
een prds te pakken. De standen bij de
diverse jeugdteams kunt u elders in dit blad
bekijken.

De winst voor de jeugd dit seizoen is
misschien sowieso de jeugdvoetbalspel-
leiderscursus die de KN1íB in
samenwerking met Geel-wit en Amelandia
de afgelopen drie weken op Ameland heeft
gegeven. Er waren 18 deelnemers die
graag wat wilden leren over het spelletje
waarover al zoveel geschreven ea
gesproken wordt.
De cursus was kort maar heftig. In 6x3 uur
op de vrijdagavond en de zaterdagrnorgen
werden de soms nog duffe hoofelen
volgepropt met wetenswaardigheden en

hooftllijnen omtrent het trainen en
begeleidenvan de jeugd. Dat dat niet
meevalt wisten we al, dat het beter kan
weten we nu ook.
De bedoeling rran de cursus was om in de

diverse trainingsuren en tijdens de
wedstrijd gerichter met het voetbal bezig
te zijn. Om eens met andere ogen dan die
van enthousiaste leider/trainer naar het
voetbal op het veld te kijken. We moesten
leren op te merken wat goed gaat in de

wedstrijd en wat nog voor verbetering

Hoge Eggeweg 6, Nes
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SPECIALITEITEN O.A.:
" STEENGRILLEN
. AMELANOER LAMSVLEES
'DIV VLËES. EN VISGERECHTEN

PE/Sa.JRO

vatbaar is. Wanneer de jeugd in de
wedstrijd bijvoorbeeld wel goed 'vrijlcopt'
maar dan niet duidelijk waagÍ om de bal of
niet goed aangeeft waaÍ ze die bal het
liefste willen hebben, dan is dat je doel in
de volgende trainingen en voor dat
probleem moet je dan ook oefenstof
zoeken ofbedenken. Plus datje dat
natuurlijk aan moet passen aan de leeftijd
en het vermogen van het groepje spelers
datje onderje beheer hebt.
Het Hinkt allemaal heel goed en logisch
maar uit eigen ondervinding weet ik dat het
beslist niet meevalt. De grote winst is dat
deze groep trainers/leiders afgesproken
hebben elkaar volgend seizoen te helpen.
Dit d.m.v. bijeenkomsten, uitwisselen van
trainingen en het op uitnodiging bezoeken
van elkaars trainingen. Per slot van
rekening hoeft niet iedereen het wiel
opnieuw uit te vinden. Belangstellenden
die niet aan de sursus mee hebben gedaan
zijn dan ook van harte welkom.
Volgens de cursusgever, dhr J.G. Boelens
o.a. werkzaam geïieest brj de
jeugdopleiding van SC Heerenveerq is het
zaak de voetballertjes uit te dagen op de
training. Dat maakt de training ook voor
hen interessanter en blijven ze beter bij de
les. En dat scheelt jou, als trainer $reer een
hoop geouwehoer. Want wanneer de
jongeren zich op de training niet echt
hoeven in te spannen, de oefenstof te
simpel ofte gewoon is, dan hebben ze de
neiging zich met andere zaken bezig te
gaan houden en dan heeft het allemaal
soms maar weinig meer met het leren van
voetbal te maken.
Van de trainers wordt wel een extra
inspanning gewaagd. Maar als het wat wil
lukken, dan levert het voor iedereen veel
voetbalplezier op. Dus daar gaan we voor!

Henk Roemers.

Rixt van Doniastraat 11

NÉS AMELAND
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NAMEN

Geregeld zie je in de verslagen in de
Leeuwarder Courant dat er namen van
spelers genoemd worden. i

Za ook van Geel Wit natuurlijk. Bijvoor-
beeld van de keeper van Geel lvit 1.

Leuk toch, dat vindt ook oma de Jong,
die apetrots is als een van haar klein-
zoons genoemd wordt.
Het is dan ook begrijpelijk dat zij, on-
danks het feit dat ze het leuk vindt dat
ook andere spelers van Geel $/it met
name genoemd worden, het raar vindt
dat ze moet lezen dat keeper, Antonio
Brtouwer, René Kolk of Arno Moll weer
een goede partij heeft gekiept.
Om oma de Jong te plezieren verscheen
onlangs een recdficatie in de LC waarin
duidelijk werd aangegeven dat het be-
trouwe bare sluitstuk van Geel Wit 1 al
sinds jaar en dag "René de Jong" heet.
Weer eens een "goed" stukje in de Leeu-
warder courant mogen we wel zeggen.
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GEEL WIT NTEI.]'WS

Medewerkers:

Meinte Bonthuis
Jan Epping
Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Rudy Bloem
Dolf Kienstra
Coty Tieman
Frans ter Sehure
lozef Brouwer
Ida Kiewied
Luc van Tiggelen
Niels Oud
Nico Oud
ïVillem Beijaard
Peter Former
Frans Kiewied
Wessel Brouwer
George Molenaar
Jetse Nagtegaal
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Redactie adres:
Torenstraat 5
9163 HD Nes.

Het GW nieuws verschijnt
8 tot 10 keer per jaar.
Oplage: 350 exemplaren.
Kosten abonnement:
f 15,-- per jaar.
Kosten advertentie:
f 60,-- per jaar

§re*ffi
Ne Bel I
{eyÈN@PD-.!4t I

*Etté€Sl /

IE€
4{oE A

0/r .

u
w a+rec &N,
t€uk ft€sT

É

Ë€N Ë,ctr
AL|S

75Psr€
kànrpiv€ -

wéosrega !

,à/s wàí
4,Fp1t' í

'lí tËco
N4KTCÉP lN
(ËN .€l

à%
-,9-



Ylll t tt I tlc ex

ftxAicttrlrott(

§rrtrrtrlrrl.otil

ll I ro"r rr tr

N. r-}I lrEd tlr lrt!J! lÀn d.a
P€.ht ffl+t9Ol D^ I*qnrda

!L (0ll) llt at tO

Ílr (oX) rt! al 2?

I{ek-oalt-rtek+ace
in 4A tussen

Mlff,Zg en

GeeI IVit duurt yoort

kor r;nuG No6 !

-2§-

,'J 1r ,, ti.:,,1i"...,, lrcrlriir crr

Siderius


