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BESTT]URLUK

Àan abonnementhouders GlY-krant en
adverteerders GW-krant.
Bij deze GV/-krant treft u ingesloten een
acceptgiro aan. Deze is voor een abonne-
ment op de GlV krant voor het seizoen
1998/1999 en het seizoen 1999i2000.
Hetzelfde geldt indien u (ook) adverteer-
der in otv& krant bent. Middels een

schrijven, wat u in een eerder stadium
bij de Geel Wit krant ontvangen heeft, is
een en ander reeds aangekondigd en

uitgelegd. Indien u voor I augustus a.s.
de bijbehorende bedragen niet op onze
bankrekening overgeboekt heeft, zijn wij
helaas genoodzaakt u geen G$/-krant
rneer te bezorgen. V/ij vragen om uw
begrip.

ïrainingskamp SC Heerenveen op
Arneland.
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen
komt S.C. Heerenveen op 7 en 8 juli
voor een trainingskamp op Ameland.
's Middags zal er een voetbaltraining aan
jeugdspeiers (F en C pupillen) van Ame-
landia en Geel Vfit gegeven worden
onder leiding van Foppe de Haan.
's Avonds zullen er wedstrijden gespeeld

worden tussen de eerste elftallen van
S.C. Heerenveen, Amelandia en Geel
Wit. De exacte aanvangstijden zijn op dit
moment nog niet bekend. Wanneer de

aanvangstijden vast staan, zal het gehele
programma middels aanplakbijetten,
kabelkrant, krant en huis aan huis folder
bekend gemaakt worden.

Sponsors wedstr[i dballen seizoen
199811999

Recreatieoord Klein Vaarwater -
Vishandel Metz - Bouwbedrijf Kienstra -
Autobedrijf Metz - Super Berger -

Groothandel J. Edes - Bakkerij de Jong -

Metz Bufetten AmelandlHolwerd -

Drankenhandel Metz - Super de Boer -
Kapsalon Kienstra.

BESTUURLUK (vervolg)

KAMPIOENSRECEPTM

Naar aanleiding Yan de kamPioen-

schappen binnen Geel \{it, houdt het

bestuur op zaterdag 19juni a.s

's avonds van 20.00 tot 22.00 uur
in de kantine op het sportterrein aan

de Noordwal een rrKampioensreceptierr

federeen is van harte welkom.

GEEL lVtT 1 ONDER LEIDING VAN
EEN NIETW TRAINERSDUO.

Voor het seizoen t999-20N zal

Geel Wit 1, dat dan uitkomt in
de derde klasse worden getraind

door het duo
Fransisco Metz en Meinte Bonthuis.
Zij waren reeds eerder veÍantwoordelijk
voor het wel en wee van Geel Wit 1'

Van anze zijde wensen wd hun alle

sterkte en wijsheid toe in die derde

klasse.

WADDENTOERNOOI

voetbal:

Tijdens het waddentoernooi dat gehouden

werd op Ameland, werd in de afd. voet-

bal gestreden door 4 ploegen t.w. Ame-

landia, Geel Wit, Schiermonnikoog en

Terschelling.
Geel Wit werd eerste.

In de totaal uitslag van alle sporten werd

AMELAND eerste, Texel tweede, Ter-

schelling derde, Schiermonnikoog vierde

en Vlieland vijfde.

-O -a -3-



VREEIVID !!!!

Tot mijn,grote verbazing las ik maandag
10 mei 1999 in de Leeuwarder Courant
dat het contract met trainer Ids Heerema
niet verlengd zal worden. Het bestuur is
niet tevreden.
In de wandelgangen hoor je wel eens

wat, maar normaal gesproken ga ik daar
niet op in want er wordt zoveel gezegd.
En in de voetballerij vooral over trainers.
Dus kwam zoiets eigenlijk helemaal niet
brj md op.
Je kan over het voetbal van GV/ ze1gen

wat je wil, maar niets kan dit jaar gezegd

worden van het resultaat van de hoofd-
macht en hun trainer.

Vorig jaar toen het niet goed ging met de

club en de resultaten uitbleven, hadden

we gezien dat feit wel vier keer in het
seizoen een andere trainer kunnen heb-
ben.
Toen echter was het bestuur zo verstan-
dig om Ids de kans te geven om een en

ander op te bouwen in de hoop dat het
seizoen 1998-i999 een stuk gunstiger zou

uitpakí<en.
En nu, nu Geel Wit 1 voor het eerst

sinds de voetbalcompetitie is ingevoerd,
KAMPIOEN is geworden, is het bestuur
niet meer tevreden over de trainer.

Reden : ??????????7???'!'!?'!'!?

Op z'n zachts gezegd raadselachtig.

Eigenlijk de omgekeerde wereld. Kijk
naar het professionele topvoetbal in
Nederland en andere Europese landen,

daar vliegt de trainer eruit wanneer het

resultaat niet goed is. Ook kunnen soms

spelers oprotten vanwege wanprestaties.
Het heet dan dat ze niet in het systeem

passen. Vaak ten onrechte, maar za zit
daar het spelletje nu eenmaal in elkaar.
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Slecht resultaat, schuld van de trainer

makkelijk zat.

Goed resultaat," goed gespeeld jongens"

en dan wordt de trainer geroemd vanwe-

ge het feit dat hij een goed team heeft

neergezet.

Bij Geel Wit gaat het precies andersom.

Vorig jaar niet goed, dus btijven, dit jaar

heel goed dus weg.
Je vraagtje af hoe het kan.

Zoiets kan alleen trainers overkomen. Bij
spelers gaat dat een stuk moeilijker, want

dan blijft er soms geen team over.

Maar bestuursleden kunnen, of het resul-

taat nu goed of slecht is, of ze goed of
slecht regeren, jaren blijven zitten om zo

nu en dan beslissingen te nemen, die

niemand begrijpt en dat zonder gevolgen.

Bestuurders zij n blijkbaar onschendbaar.

Begrijpt u er iets van beste lezer'!
Ik niet.

Natuurlijk zijn we het niet altijd met de

beslissing van de trainer eens. Natuurlijk
denken we wel eens waarom doet'hij dit
en waarom dat. r:

En natuurlijk weten we het allemaal zelf
beter. Inclusief ikzelf.
En "wrj' (de supPorters), mogen dat

denken en zeggen. V/ant wij zijn met ons

allen de zgn. "Beste stuurlui die langs

het veld staan" en dat zegt voldoende.

Maar de trainer heeft altijd gelijk ook aI

heeft hij geen gelijk.

De trainer is door het bestuur ingehuurd

met de bedoeling om het eer§te kampioen

te maken.
En als de trainer met zijn begeleiders en

natuurlijk met zijn team het kampioen-

schap binnenbrengt dan is het bestuur

plotseling niet meer tevreden.
Dat vind ik erg vreemd.

-5-
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met mij vele andere supporters denk

Hoe je het ook bekijkt, het is een vreem-

de beslissing die het kampioenschap

eigenlijk niet dat gouden randje

geeft wat er bij hoort.

Een heldere verklaring van bestuurszijde

omtrent deze "vreemde" wk is Yoor

vele trouwe aanhangers van deze vereni-

ging misschien wel oP z'n Plaats.

23 mei 1999

jan epping.

HISTOzuE VAN HET EERSTE

Het is gelukt, na25 jaar is Geel Wit I
eindelijk weer kampioen. Met de promotie
naar de derde klasse is een nieuwe mrjlpaal
bereikt. Inclusief de met 1-0 gewonnen
beslissingswedstrijd tegen MKV '29 heeufr.

Geel Wit dit seizoen afgesloten met een
ongeslagen reeks van zestien wedstrijden.
Op l8 oktober werd van Akkrum verloren,
vervolgens werd gelijk gespeeld tegen De
Wàlden en Trynwàlden. Daarna volgden
twaalf overwinningen op nj, waarna werd
afgesloten met een gelijk spel tegen Stieas.

De succesreeks is uniek in de historie van
het eerste van Geel ï[it. Het seizoen'71-
'72 verliep vrijwel identiek aan de zojuist
beëindigde voetbaljaargang. In de eerste

zeven duels moest Geel Wit twee keer een

nederlaag verwerken. De overige elf
ontmoetingen bleef Geel V/it ongeslagen,
twee maal moest een puntendeling worden
toegestaan. Net als toen bleef het eerste nu
thuis zonder puntverlies. Toen werden alle
negen duels in winst omgezet, nu waren
het er elf!
Dat was in de tweede klasse FVB,
waarnaaÍ Geel V/it was gepromoveerd
door eenjaar eerder in de derde klasse als

tweede te eindigen achter Amelandia. Het
doelsaldo was toen overigens wel stukken
beter dan dat van de Hollumers: 85-15 om
67-16.
Het is altijd bij dat ene kampioenschap van
1972 gebleven. Daama was Geel Wit er

nog wel een paax maai bij, en twee keer
leverde de tweede plaats promotie naar de

vierde klas KNVB op: in ï974 enin 1982,

een jaar na de degradatie naar de eerste

klas FVB. Ook in 1982 was Ids Heerema
trainer!
In de vierde klas werd Geel Wit vier maal
tweede, de meest gedenkwaardige keer zal
wel altijd die van 1976 blijven. Geel Wit
verloor de laatste wedstrijd tegen Stiens

met 0-1 en verspeelde daarmee de titel. Het
was een zwate competitie want van de l8
duels werd maar de helft gewonnen, vijf
keer werd gelijk gespeeld en vier keer
verloren. De verdedi gtng zat redelijk in

I """rur"*r*o"*I
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elkaar: 17 tegendoelpunten, de aanval

daarentegen te improdu $ief: 26 treffers'

Pas in 1989 deden de eilanders \Meer van

zich spreken meJ een tweede plaats achJer

Rood Geel. Ter vergelijking: van de 14

duels werden14 gevronnen, 1 gelijk
gespeeld en 5 verloren, doelcijfers 5!'2.5'

ïweeSaar later ging het nóg beter: Geel

Wit eindigae geii3t met Read Swart na14

overwinningen, 4 remises en evenveel

nederlagen, doelcijfers 55-33' Het was de

,o""*.r-ol.t" periode van Geel Wit, waarin

de tweede plaatsen werden afgewisseld

met derde Plaatsen.
Nu dan eindelijk weer een succesverhaal'

En wat voor een verhaal. Niet eerder

behaalde Geel V/it vijftien overwinningen'

Ook het doelsaldo mag er zlinl 53 voor en

31 tegen.
Toch-hebben de jongens het publiek niet

verwend met dikke uitslagen' De gtootste

overwinning was de 4-0 op Oldeboorn'

waardoor ae Z-t tegen Blauwhuis in 1995

onaantastbaar bleef als grootste

thuisoverwinning in de vierde klasse' de

grootste uitzege blijft nog altijd de 6-0

t"gm St. Anna in1977 ' Voor de grootste

overwinningen aller tijden moeten we.

terug nirar iiet eerste seizoen, '70-'71 in de

derdï klas FVB: 11-0 thuis tegenNicator 6

en 8-0 uit tegen St. Anna 2'

Beslissings*edsri.lden zijn attijd

desastreui voor Geel Wit verlopen' De

beslissing om het kampioenschap. viel op

het veld van De Wàlden met 2-1 in het

voordeel van Read Swart uit' In datzelfde

seizoen moest een extra competitie

uitmaken wie zich de eerste

periodewinnaar mocht noemen' Nadat De

Wata.o Trynwàlden had verslagen bond

het ook Geel Wit aan de zegekar na een

spectaculaire 5'4in Dokkum' In de

àcompetitie was Geel Wit te sterk voor de

Damwaudsters' maar ging in de slotfase

onderuit tegen Emmeloord'In 1994

streden twee periodekampioenert om een

plaats in de dirde klas: MKV '29 en Geel

Wit ttond.n in Jelsum tegenover elkaar'

MKV won met 3-0.
Koos Molenaar

-B-

sL:

Ëcltuurmun
lË'.lm ïf,Lr542007

,h

srcAKs t!,

NE§EAF
,t€s. nfirCtf,ND
0519-542760

*s-wti|grio
qrclrdltr,tro,ling
cv.ir*r.

F;&.*n*w
r l{ouunaR

tclrS42541
&rlm - lmknÀ
lítl1Íb.o!&rrltatrt 7

Attiid ifis bipondenr.

'N KWE§TIE VAN SAMENSPEL

'M,","ï;::u:ffi:,,-8,

NES. AMELAhID
tel: a51g-s42a24

' GAI-[- {* GALI-



rr{e-bílior.t-{a*L-.
QtíÀ. qP"-l

}rf-gch"LsjosxqrAe.,d.
jW**oa rwtree-agé-

defiËlkrgf *

Ponnenkoekenhuis / Restouront

Torenstraat ll EARÍ en PETBA
9163 HD Nes (Ameland) VEEHSTRA
Tel.: (0519) 54 23 95

Fax(0519) 5421 3l

TEt osre-s42oEr app. Ot D
.:;,.,:r.::r : }.t.r_, . Yii "'3.1.f :,i5..gjin4rA 

OarcA,

Restaurant
,,(le )'iool"

NIJ met gaellig overdekt terro
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Geelwit 2 kamPioen!

Op 9 mei jl. was het dan raak' Uit bij

Nieuweschoot, na een 4-1 overwinning

werd het tweede elftal van onze vereniging

kampioen van de reserve derde klasse van

de KNVB.
Het tweede draaide de laatste jaren altijd al

hoog mee, {naar in de beslissende

weditrijden in het voorjaar, lieten ze- een

goede 
"indk1..t".ing 

vaak liggen' Ook dit

laar werd in die periode uit vedoren met 3-

0 van concurrent Heerenveen' Het was

lange tijd stuivertje wisselen aan de kop

var= de 
=rangiijst 

met tiie regenstaífief eÉ

Nieuwesch;ot. Toch zette het rweede dit

jaar gewoon door en verloor uiteindelijk

st"cnït twee maal en speelde net zo vaak

gelijk. Na 20 wedstrijden leverde {it dus

lO punten op, afhankelijk van de laatste

,arrrltut*, van de concurrentie, e€n ruime

voorsprong van minstens 6 punten' Het

doelsàldo was 67 voor, en 20 doelpunten

tegen. Topscoorder was onbeslist Robert

Oud met 23 treffers'
( Denk nu asjeblieft niet dat ik dit allemaal

zelf keurig bijgehouden heb à la Koos'

Nee, dezJ infoimatie komt allemaal van

leider Jaap Molenaar, die door mrj 1a 
het

nodige spiurwerk van het leugenbankje bij

de o-ude-steiger geplukt is om dit verhaal

op tijd in de krant te krijgen')
W.ut was ik gebleven.. "oh ja! In de

voor-voorlaatite competitiewedstrijd werd

thuis met maar liefst 9-0 gewonnen van

Reaado. Theoretisch kon de concurrentie

altijd nog langszij komen. Dus moest er uit

gt*o*à worden van Nieuweschoot' Dat

íug*o de heren wel zitten' Voor de

*àrdug daarop werden snipper- of adv-

dageir opgenomerL en alle 19 of-20 spelers

di; dit .iu* U,.i het tweede speelden gingen

**.. N, de probleemloze 1-4 overwinning

knalden de champagnekurken over het

veld. Ook was daar oPeen§ een heuse

kampioensschaal, vermoedelijk van de

hand van Maurice.
Daarna een rappe terugreis om de 13'30

boot naar Ameland te halen. Aan de voet

van de pier gaféén van de busjes de geest,

a
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rap \ryerd een ander busje bij Iryd-. en

Zàezicttt leeggegooid en terwijl deze

mannen het vertrek van de veerboot

belemmerden, werd de crew van het

gestrande busje opgehaald' .O* deze

tissie slaagde glorieus. Zo zie je maar

weer, voetbal is meer dan binnen de

krijtlijnen achter het lederen moflster aan

stormeÍ, ook buiten het veld valt er genoeg

te scoren $ianneer de teamspirit daar is'
'Na de wedstrijd van Geelwit 1 tegen de

Walden werd het tweede team ia de

bloemetjes gezet, beklapt en toegejuicht'

Richarlde Jong, toch al zo'n Linke Loetje,

gaf zijnboeket meteen aÍIn zijn moeder, als

Ëoedàatertj e-met -voorbedachten-rade

Imdat hij vàoilopig niet van plan was thuis

te komen.
Daarna verdwenen de heren in de kantine,

totdat om een uur ofhalfnegen de honger

het won van de dorst- Tijd om te verkassen

naar de Gewoonste Zaak voor een lekker

hapje waarna het gebral (mijn interpretatie'

S*; f.it van Jaap.) doorgan-g kon vinden

in de Dug Out. Ik vermoed dat de meesten

hun snip-perdag ook wel nodig hadden'

Maar ,tg nou ,elf, zo vaak word je ook

weer niet kamPioen.

Volgend jaar dus een treetje hoger,- dx zal

wet-pitti§ worden' Net als de reisafstanden

trouwens. Gelukkig blijft het team

srotendeels intact, de wisseling met het

Ëerste elftal blijft maar ook nu speelden

Niels, Arjaq Richard, Dennis en het altijd

jong-ogende talent Douwe van der Mey

"rriftà 
eind van de competitie geregeld

mee met het onder hoogspanning spelende

eerste elftal. Trainer Joop Smid trekÍ zich

eerst even terug in verband met in augustus

verwachte gezinsuitbreiding en misschien

trekt hij zelf de kicksen wel weer aan om

het derde te versterken' Leider Jaap

Molenaar blijft als een rots in de branding

en begint aan zijn tiende jaar als leider van

het tweede (2x kamPioen')

Namens de club, nogmaals hoezee!(3x)

ZATERDAGAVOND 22 MEI

Àls ik om 20.30 uur de kantine van Geel

Wit binnenkom, is het vol en rekerig.
Harde feestmuziek schalt door de op dat
moment voelbaar kleine ruimte. Er wordt
wild gedanst, glazen bier doen zoals
gewoonlijk gul de ronde, iedereen glun-
dert, iedereen is gelukkig.
Alle bekende gezichten en ook niet be-

kende gezichien zijn aanwezig.
Ik ga op zoek naar de daders die dit feest

op hun geweten hebben. Midden in de

menigte kom ik Jos Bulte tegen, hij
grijnst en schreeuwt iets tegen mij als ik
hem gelukwens. Wat hij zegt versta ik
niet want het is zo'n lawaai dat horen en

zien je vergaat. Ik schud handen van
spelers en van niet spelers, van GW
secretaris Luc en ook lozef, iedereen is
gelukkig het lijkt wel een sekte.

Iedereen is aanwezig zelfs de burgemees-
ter. Midden in de ruimte aan de kant
vind ik de hoofdverantwoordelijke van
deze happening, Ids Heerema. Hij zit op
een tafel, lachend en genietend van dit
feest. Ik feliciteer hem met het behaalde
succes, hij lacht en geniet verder.
Hij is zichtbaar een gelukkig mens en

terecht, want hij is samen met zijn gehele

team vandaag kampioen geworden.
Yoorzitter Gerard houdt een kleine spe-

ech, waarvan ik alleen het laatste versta,
nl. dat het laat gaat worden.
Een nieuw lied over kampioenen wordt
geboren. Het is een hels kabaal.

Dan worstel ik mij door de menigte
richting bar, naar de rest van het bestuur
om ook hen geluk te wensen met het

behaalde resultaat.
Oud voorzitter Dirk kruist mrjn pad,

weer handenschudden. Vervolgens tref ik
Jan van Os en good old \Yilly Molenaar
aan in de keuken van het etablissement.
Ze zijn zichtbaar ontroerd.

Voordat ik zo rondom tien vertrek loop

- 14''

Henk Roemers.
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ik nog even bij "de jongens van d1-1]'n"

fangtJ ze ziin levreden, meer dan tevre-

den.
iln gesprek is bijna niet mogelijk' want

de muziek overstemt alies'

Éi t o*"n steeds meer mensen binnen om

Ot kampioenen te feliciteren met het

U"hJO" *ucces. Ik denk dat het echt laat

gaat worden.

Om 3.45 uur wordt ik wakker vanwege

het enorme gezafig, en geschreeuw in het

dorp.
lr"ifott is kennelijk nog niet afgelopen'

n"OJi:t is dat gelukt, wat nog niet

eerder geiukt is'

Geel lVit 1 is kamPioen'

Een geweldige afsluiting na een geweldig

enerverend seizoen'

Grote kla§se, klasse 3,

Proficiat.

Jan e.

Hoge Eggeweg 6, Nes

rel. (051e) 54 20 óÓ'rax (051e) 54 27 85

ïL?í&n@n àíerrtg

{

í YooR

Eeocy5-EANI(ET\ ,/

ï'J;.ï;r',Ï" \\z

w
c,trtE

6Ëtt@N &ED
urnh&ercnstr 5. nes. 0g19-542126

J

HOT'EL CAFE HESTAURANT

DE KLOK
]ezaili-g en ail-dtz*znd

ueazoagd. n-e-dfuuzon Í-,

Iadinz dag geoPend.,

ttoo/d»zg ?1 Dw.en tel". A$9'542181

7 ryE5

^

bo, waenhr.rrÉ

UD.bRINK'

in hct l*fic

0519-542ï21

/

De Afi6R, in Nes

E l2--



Amusementsbedrtif
Vordokrprd 3 ÍtlrE

De RVS adviseur is erals ie,m nodig hebt
I

8el voor al uw verzekeringen,
financieringen, spaarrekeningen,
hypotheken. pensioenen en beleg- ;
gingen uw RVS adviseur.

ïbn Töben
Tel.: (0519) 54 29 BB

Maatwerk en deskundig advies voor uw:

Ko ntoor ll cs, V a n l*e*erenstraot, 2, I t 63 GZ, te L O 5 I 9- 5 12 12 5
Ka ntoor l# ltu m, F ob rbtr;weg l, I I 6 t CG, te L 05 I 95 5 4 699

EEN GOED SEIZOEN

Geel Wit heeft een van zijn glorieuste
seizoenen achter de rug. Vijf teams werden
kampioen, en dat is maar twee keer eerder
gebeurd. Toch heeft Geel V/it geschiedenis
geschreven. Niet eerder werden zowel het
eerste als het tweede op dit niveau
kampioen, zodat beide prestatieteams
volgend voetbaljaar voor het eerst in
respectievelijk de derde klasse en de
reserve tweede klasse te bewonderen
zullen zijn.
Ook de jeugd doet het goed. De A's
speelden al in de eerste klasse en krijgen
op dat peil gezelschap van de B's. De C's
zijn eveneens kampioen geworden, maar
zullen niet promoveren omdat zij nhet
najaar te matig hebben gepresteerd. De
F'jes zijn ook weer kampioen, net als vorig
voorjaar. Ze verloren de eerste wedstrijd,
maar wonnen de resterende zeven.
De C's hadden maar één concurrent:
Akkrum. Twee keer werd hiervan verloren,
maar omdat Akkrum elders punten liet
liggen werd Geel $/it toch overtuigend
kampioen. Dat kan helemaal worden
gezegd van de B's, die alle tien
wedstrijden woÍmen. Doelsaldo: 48 voor,
i3 tegen.
De A's hebben aan het eind van het
seizoen flink wat punten bijeen
gesprokkeld en wonnen de laatste
wedstrijd met4-2 van kampioen Rood
Geel. Daarmee is Geel Wit zevende
geworden, zeker geen gek resultaat. Dl
werd voorlaatste, D2 (evenals is de

najaarsreeks) tweede, Ei eveneens
voorlaatste en E2 laatste. Dit teampje
maakte een lichte progressie mee. Werden
in de najaarsreeks zevefl duels verloren
met de dramatische doelcijfers 2-128, nu
gingen tien wedstrijden verloren, maar was
het doelsaldo aanzienlijk draaglijker: 7-90.
De senioren beleefden een wel zeer sterk
voetbaljaar. Over de prestaties van het
eerste \vijd ik elders in dit blad uit. Het
fweede beleefde een zoniet nog sterker
seizoen. Van de 20 duels werden 16

gewonneil,2 verloren en evenveel gelijk

Kooistra's

DRANKEN HANDEL

Selruraecwaa A NES T811542362

Strand,weg 42 .

9164 KA BUREN
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gespeeld. Ook het doelsaldo spreekt
boekdelen: 67-20.
Het derde leek even uitzicht te hebben op

de derde plaats, maar moest uiteindelijk
genoegen nemen met de zesde stek. En dan

het vierde. Tweede met 86 doelpunten vopr
en 40 tegen. Over amusementswaarde
gesproken.
Nog enkele opmerkelijke feiten. De 9-0
overwinning van het tweede op Renado 2

was de grootste overwinning in de reserve
derde klasse ooit. Het was de hoogste score

van Geel Wirz sinds januari 1976.
Geel Wit 4 won in Burgum van Bergum 4

met 8-7, na met 8-1 voor te hebben

gestaan.

De 15-1 overwinning van de B's in de

najaarsreeks op lfykels Hallum is de
grootste zege ooit door Geel Wit in de

tweede klasse behaald. Het absolute record

voor een B-team stamt nog altijd uit 1984:

18-0 op Leeuwarder Zwaluwen 3'

Na het kampioenschap als F-team maakte

E2 een dramatisch seizoen door' Vooral in
het najaar kregen de jongens

verschrikkelijk veel doelpunten om de

oren, met als verenigingsdieptepunt de 0-

25 nederlaag tegen Leeuwarden 2.

Koos Molenaar

INGEZONDEN

Wat is belangrijk(er) ?

In de vorige uitgave van de Geel Wit krant
las ik een stukje dat mijn verbazing wekte
over hoe er nu gedacht wordt over het ls"
elftal van Geel Wit. Er werd gezegd dat het
ls" elftal, het team is, waar uiteindelijk
alles omdraait!
Hoe moet ik dit opvatten? Is het 1# elftal
wel het team waar alles omdraait? Ik kan
genoeg redenen noemen uraaÍom dit niet
zo is! Om bij de jeugd te beginnen: waar
leert men voor het eerst voetballen in een
team? Waar leert Ínen om op een
fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan
in en om het veld? lVaar leert men de
basisvaardigheden, die later nodig zijn om
in hogere teams te kunnen presteren? De
club zou niet eens bestaan zonder dejeugd!
Bij de senioren ligt het weer een stukje
anders. Daar kun je rnar eigen "kunnefl en
willen" jezelf steds hogerop zien te
werken. Dit onder belangstellende ogen
van diverse leiders / trainers.
Door dit creëer je een goed elftal dat de
beste prestaties voor Geel Wit neer kan
zetten. Dat wil echter niet zeggen dat het
ls" elftal het belangrijkste elftal van Geel
lVit is! Integendeel, zonder die andere
elftallen zou het le niet eens zo goed
kunnen voetballen (wat blijkbaar maar al te
gauw vergetea wordt)! Het is dus zeker
niet het team waar alles omdraait! En
trouwens gaat het er tenslotte niet om wie
er nu belangrijk is, maar of je plezier hebt
in het voetbal!! !!!! !!!!

Rene Kiewied
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Geelwit D2 eigenlijk ook kampioen.

Wanneer er binnen de vereniging de
nodige kampioenschappen gevierd
worden, dan is het natuurlijk niet leuk
wanneer jij met je team daar niet bij
hoort. ("Wij zijn lekker kampioen,...en
jullie lekker niet.....!!) Het is nog
vervelender wannser je eigenlijk wel
kampioen had kunnen worden maar
dat je in je jeugdige voetbaljaren
tegengewerkt wordt door een
organisatie als de KNVB. Deze
vereniging is er eigenlijk voor ons
maar dat vergeten ze regelmatig. Zo
verwacht je bijvoorbeeld niet dat ze bij
de beslissende wedstrijd Stiens-
Geelwit een zaalvoetballer van MK\/
als scheidsrechter aan zullen wijzen.
Je veruvacht eerder dat ze elke geur
van partijdigheid zullen proberen te
vermijden.
Zo snapten wij als D2-begeleiders niet
waarom in een competitie van allemaal
D2{eams of lager, er een D1-team
tussen moest van CVO. En dan ook
nog rnet in ieder geval ddn
dispensatie-speler uit de C-junioren.
Deze knaap was ook nog eens fors uit
de kluiten gev\rassen en werd door
scheidsrechter Wessel aangesproken
als reuzenbaby. Een bijnaam die
gehandhaafd bleef, want betrokkenen
wisten meteen waarover je het had.
Dit D1-team wCIn vrijwel alle
wedstrijden met dikke cijfers. Alleen bij

ons op Ameland vrrcrd het een kraPPe

3-4 overwinning na een zware strijd
van onze kant. De sPanning was
echter al gauw uit de competitie, iets
wat gewoon heeljammer is. Bovendien
schoot de reuzenbaby in de wedstrijd
tegen Sparta'S9 ook nog een§ een

echte d-pupil half bewusteloos' Dit

leidde tot de nodige discussies over en

wtsefr wat te doen aan deze
misstanden.
Het een en ander is nog moeilijker uit
te leggen aan de jeugdigen zelf- Zii

vinden het niet eerlijk en daarin kun je

ze alleen maar gelijk geven' Toeh blijft

de kwestie zoals hij is want je kunt er

niets aan veranderen.

De laatste wedstrijddag togen wij naar

VrouwenParochie voor de laatste

wedstriid, uitgerekend dus dat D1-

team. Voor dswedstrijd tegen ons'ging

het team Yan de reuzenbabY oP de

kampioensfoto met een reuzenbeker'

Deze geweldige 'cuP met grote orën'

kwam uit net plaatselijke cafe en werd

steeds weer gebruikt wanneer er een

jeugdteam kamPioen geworden was'
'Onie 

iongens z:agen het aan maar ik

hoordé zà niet mopperen' De nodige

ouders waren toeschouwer en wilden

hun kamPioenen nog voor de laatste

keer aan het vnerk zien.
Jan-Pieter, Theodoor, Frank, Peter,

Remco, Gerard, Rend en Ronald

dachten hier toch wat anders over' Met

de nodige inzet werd de kampioen met

5-1 afgedroogd. Dat noemen ze nu

sportiei revaÀche nemen. Onder de

douche werd meerdere malen het'We
are the chamPigons" gezongen en de

spelers van CVO restte niets anders

dàn steeds weer oP ramen en deuren

te kloPPen om maar weer te roePen

dat ai toch de echte kamPioenen

waren. Welke opmerkingen steevast

beanturoord werden met

"Loosers..loosergl"
Als welwillende-ouder ben je dan

gewoon trots en je moet je beheersen

óm niet mee te gaan roepen en

zingen.

Na VrouwenParochie togen wij

gezamenl'rjk naar St.Annaparochie om

Éet eerste aan te moedigen' En toen

we zingend dat dorP door reden'

omstreJks 12.00 uur, toen had ik al

een goed gevoel en wist ik dat het

s'middags wel goed zou komen'

Henk Roemers.
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We begonnen goed met de wedstrijd door
een doelpunt van Dirk Molenaar, maar
toen maakten ze gelijk en daarna maakten
ze 2-1. Toen maakte Coen Eeltink 2-2 en
toen maakte Coen nog een doelpunt en de
ruststand was 2-3. De 2" helft ging het veel
beter en maalÍen we nog 2 doelpunten: 2-
5. De doelpuntenmakers: Dirk Molenaar,
Coen Eeltink, Kevin Kiewiet, Jurjen Metz
en Dennis Kiewiet.

Van Dirk en Dennis.

WEG

lVe gaan verhuizen en ik zeg maar: het
heeft voordelen en nadelen.
Ik heb het bij de club Geel lVit heel, heel
en heel leuk gehad, in deze club zit
tenminste spanning.
Elke keer als ik een wedstrijd speel dan
heb ik het gevoel kon ik maar bij deze club
blijveÍL maar helaas kan dat niet. Maar
toch misschien heb ik het daar net zo leuk
als bij Geel Wit.
Ik zeg alvast bedankt voor jullie
vriendschap en tot ziens! ! ! ! | ! !

(Red.: Coen bedankt, je was een heel, heel,
hele leuke voetballer: zowel in het veld als
daarbuiten. Het ga je goed in Harlingen!!

Jeugdleidcrs: volgend seizoen graag wat
meer capy !!

Ik speel in:
Trainer:
Waar ik sta:

Wat ik wil:

Geel Wit:

,\r\N l)l= l3r\l-

Naam:
Geboren:
Vader/Ivloeder: Jan en ïffilma

Broer/Zus: Remco en Mnrion

Favoriete club: Alox
Favoriete speler: Litmanen

Mooiste tenue: Juventus

Hobby: voetbal en

telefoonknarten
sparen.

Ik drink het liefst: Sinas

Ik eet het liefst: Lasagna

Favoriete muziek: OffsPring

Ik word later: Dierenarts

Martin v.d. Heide
14-2-91

FI
Koos en Jetse
Achterhoede
KamPioen
worden
en dat is gelukt.

Leuk, en ikvond
het leuk dnt het

1't' knmPioefi is

geworden !!t

- í8- - lq-



GERT RIJKERS

Gert Rijkers stond onlangs voor een lastige
keuze. Naar zijn oude liefde Ajax gaan om
afscheid te nemen van Jari Litmanen en
Danny Blind, of met Geel Wit mee naar
Stiens om daar een mogelijk
kampioenschap mee te maken. Al wijwel
het hele jaar hadden de geel-witten de
voorkeur gekregen en ook deze keer was
dat het geval, want ook de kleur geel is
sterk binnengedrongen in het hart van de
geboren ï/erkendammer.
In zijn geboorteplaats voetbalde Gert van
zijn zesde tot zijn zestiende voor Kozakken
Boys, een club die zich ai sinds jaar en dag
op het hoogste amateurniveau begeeft"
Voor Gert is het nooit zover gekomen.
Toen hij werd gekozen voor de eerste
selectie verhuisde Gert naar Àmeland.
Aanvankehjk ging hij elk weekeinde naar
huis, maar de hoofdmacht kon hij vergeten,
want drie keer in de week trainen 1ryas er
voor hem niet bij.
Gert kan er nog steeds geen verklaring
voor vinden waarom hij zich niet meteen
bij Geel V/it heeft aangemeld. Nu hebben
de Amelanders nooit van Gerts
voetbalkwaliteiten mogen genieten, want
een longziekte hield hem later aan de kant.
Toch bloeide er een romance op tussen
hem en de vereniging. Die kreeg gestalte
toen Ton Töben hem vroeg als elftalleider
bij hem team waarin Wolter, de zoon van
Gert en Yvorure, voetbalde. Gerto die toch
al met enige regelmaat aan de Noordwal te
vinden was, hapte toe. "Ton woeg of ik
invaller-leider wilde worden, dat werd al
gauv/ elk weekeinde. Ik nam ook de
training van Dl op mrj.Dat is nu een jaar
of,zes, zsven geleden".
Het werk van oefenmeester heeft Gert
inmiddels, vanwege zijn werk, aan anderen
over gelaten. ï/at overigens niet wil
zeggeln dat GeÍ niet meer in trainingspak
aan het werk te zien zal zijn. Deze winter
deed hij met veel plezie; mee aan de
jeugdspelleiderscursus. "Daarbij ga je
anders naar voetballen kijken. Je gaat
analyseren, en dat neem je mee naar de
training. Het is ongelooflijk wat we hebben

HOTEL-R"ESTAURANT

Reeweg 29
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Yee

geleerd. Met een paar pionnen hebje zo

Ëvintig, dertig oefenvormen te pakken'

Wat ik daarmee moet? Wel, als ik meer tijd

krijg word ik waarschijnlijk wel weer

trainer".
Leider is hij altijd gebleven, nu samen met

Paulus Tieman 6i.i nt, welke selectie wordt

getraind door BemY Beijaard' Hun 
-

iamenwerking heeft al diverse vnrchten

afgeworpen, ul ttt". keer eerder werd de

plleg kampioen. De eerste keer was dat als

bt+iurn, dat na de winterstop verder ging

als 82. De latere degradatie als B1 uit de

eerste klasse was voor Gert een logisch

gegeven. o'We voetbalden tegen clubsals

ÉVC, Broekster Boys en Blauw ï/it '34'

Tegen ploegen met zo'n jeugdopleiding

taile niet àp". Nu is het verloren terrein

herwonnen, waÍtt op 8 mei diende Bl zich

aan als de eerste kampioen van Geel Wit
van dit jaar.

Door dè slechte weersomstandigheden

konden van de najaarsreeks maar vijf van

de tien wedstrijden worden gespeeld'

Daarvan verloor Geel Wit een keer en

eindigden de Amelanders slechts derde'

Tegen koploPer Veenwouden werd

helemaal niei gespeeld. Dat werd in de

voorjaarsreeks rechtgezet. De tot nu toe

gespeelde wedstrij den werden allemaal

gewonnen, ook Veenwouden moest er

twee keer aan geloven' "We dachten

aanvankelijk dat het een moeilijk seizoen

zou worden want drie of vier tegenstanders

speelden met dispensatiespelers' Twijzel

bàod nog de meeste tegenstand, toch

werden we daar kampioen door met 4-0 te

winnen. Afgelopen zaterdag kwamen we

tegen Temaard rnet 0-1 achter. Toch

wonnen we met 2-1, dat is karakter", zegt

Gert over het team dat bestaat uit Heru

Metz, Wolter de Ree, Dirk Tieman, Pieter

Kooiker, Edwin'lVemer, Prem Brouwer,

Leo Kiewied, Jan Kiewiet, Frank Beijaard'

Daniël Brouwero Dely Boelens, Martijn
Beijaard en Gert Jan Poog'

Of het team volgend seizoen bij elkaar

blijft hangÍ af van de elftalindelingen,
waarover een dezer dagen een besluit

worden genomen. Door de verschuiving

van de leeftijdsgrens zal het team
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ongetwijfeld iets worden aangepast. "Ik
weet niet wat de invloed daarvan zal zijn,
Geel ïVit heeft over het algemeen kleine
mannetjes. Toch sta ik er versteld yan wat
er bij Geel Wit rondloopt. In elke
jeugdploeg spelen jongens die het eerste
elftal kunnen halen. Het animo om te
trainen is bij Geel Wit bijna rc}%. Dat is
bij menige andere club wel anders. De
beleving in de gehele vereniging is
grandioos. Neem de verbouwing van de
kantine, uit alle lagen kwam medewerking.
Inmiddels hebben jongËns van het eerste
zich aangemeld als invaller-elftalleider, dat
is netjes".

Het is al even aangestipt, maar naast Geel
V/it houdt Gert ook zielsveel van Ajax. Hij
is al fan van deze club toen hij zijn idolen
op zesjarige leeftijd in het Olympisch
Stadion aan het werk zag tegen FC
Twente. Van zijn elftle tot zijn zestiende
had Gert een seizoenkaart en bezocht hij
ook de meeste uitrvedstrijden. Na zijn
verhuizing naar Ameland werd het voor
Gert lastiger om de wedstrijden van Ajax
te bezoeken, en de competitieleider heeft
het hem er ook niet gemakkelijker op
gemaakt met al die doordeweekse duels.
Veel spijt heeft Gert er overigens niet van,
want het arnateurvoetbal kan minstens zo
leuk zijn. Dat geldt niet alleen voor het
spel, maar ook voor de entourage. Blj
Kozakken Boys kwamen altijd 1500 tot
2000 man kijken.
Gerts favoriete buitenlandse club is
Tottenham Hotspur. Bij een van de edities
van het Amsterdamtoernooi kwam hij
terecht in een vak met Spurs-supporters.
Van een Londener kreeg Gert een sjaal en
daarmee was de liefde verklaard. Samen
met Luc van Tiggelen bezocht hij onlangs
White Hart Lane, de thuisbasis van de
Spurs. Visites naar Britse stadions zijn
voor Gert toch al een belevenis. Niet zo
lang geleden reisde hrj Ajax achterna naar
Glasgow Rangers, waar hij ook het Celtic
Park heeft bewonderd.
De afgelopenjaren bezocht Gert vrijwel
alle uitduels van Ajax voor de Champions
League. Alleea Spartak Moskou liet hij

lopen... Daarvan heeft hij in zoverre spijt

Aat frij nu niet het programmaboekje.van

die wldstrijd heeft. Dat is een omissie,

want verdei heeft hij ze vrijwel allemaal

van Ajax. Ook de toegangskaartjes gooit

frij niét meer \À/eg. Contacten met andere

verzamelaars hebben er toe geleid dat de

prograÍnmablaadjes van Geel Wit en diens

iegànstanders nu zorgvuldig worden

bewaard door een verzamelaar in
Engeiand!

Koos Molenaar
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Bescheidenheid siert.

Onder het verschrikkelijke geweld,
ontketent door Geelwit I en 2 leek het of
het derde en het vierde team wat naar het
tweede plan verwezen werden. Toch was
hiervan geen sprake. Deze beide teams
vorrnen al jaren de solide ba*is van het
senioren-voetbal van onze vereniging.
Steunpilaren van het eerstg ik noem een
Peter Oud, ik noem een Douwe van der
Mey, hebben hun roots in het derde. En het
kan natuurlijk geen toeval zijn dat een
treffer van Pasquinel Kolk, nu al weer
ffiËAfrden ifi iraining hg 3 en 4, óiize siub
eeuwige glorie en roem brengt.

Geelwit 4 was ook gewoon op weg n€*Ir
het kampioenschap, maar door het
uitlopende programma en het beginnende
horecaseizoen werden pijnlijke puntjes
verspeeld. Maar als je thuis de uiteindelijke
kampioen met 8-2 afrlroogÍ, dan is er
natuurlijk geen twijfel over de sterkste in
die klasse.
Geelwit 3 paste alvast een nieuwe tactiek
toe met het oog op het derde klasseschap
van het eerste. Sinds januari speelden zij
alleen nog maar voor de volledige winst,
zowel uit als thuis. Een gelijk spel levert
gevroon in verhouding te weiaig op. Met
deze tactische meesterzet van Nico stegen
wrj gestaag maar beslist naar de top drie.
Om pas op het laatst door arbitrale
dwalingen en oplichterij (St.Anna) weer
iets te zakken. Ids Heerema, ook al weer
een jaar in training bij 3 en 4, pikte gelijk
de boodschap op: "Jongens luister, alleen
een overwinning telt!" En kijk eens aÍln, nÍr
13 overwinningen op rij gloorde de glorie.

Voor het nieuwe seizoen staat er een re-
organisatie op stapel voor 3 en 4. Maar dat
heeft niets met de krakkemikkigheid van
diverse oudjes te maken. Neerq het is in het
belang van de club en voor de langere
termijn. Bijzonderheden worden pas in
september bekend gemaakt.

Henk Roemers.
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lPiazeria fiaguetteie
. De ,lrllitte tsrucfi

Hoofdweg 46
Buren - Ameland

tel: 0519 543831

STANDEN

vierde klasse À
01. Geel Wit 1

a2. :l.4Kv',zg I
03. St Annapar.l
04. De Walden 1

05. Warga 1

06. Trynwalden 1

07. Akkrum 1

08. Stiens 1

09. LSC 1890 1

10. Dokkum 1

11. Irnsum 1

12. Oldeboorn 1

reserve 3e klasse À
01. Geel lryit 2
02. Heerenveen 3

03. Sparta '59 2

04. Sneek 3
05. Nieuweschoot2
06. Read Swart 2
07. Ak*rum 2
08. GAVC 2
09. Renado 2
10. Leeuwarden 3

11. LSC 1890 2

GW 1 KÀMPIOEN na beslissingswed-

strijd tegen MKY'29.

22-49
22-49
22-44
22-35
22-35
22-33
22-34
22-26
22-25
22-16
22-16
22-rc

20-50
1,9-36

18-30
2A40
1,9-28

20-26
L9-25
19-24
?a-23
19-15
t9-12

,\ÍDOR,

GLÀ5
Ël

VERF nq
{Peg1iíAil

*+il&rtbcÀ-ijfi
- NES-

GVí 2 ruimschoots kamPioen

reserse 4e klasse A
01. St.Annapar.2 20-47

02. Trynwalden 2 2A-47

03. De Sweach 2 20-35
04. LAC Frisia 4 20-33
05. Stiens 2 20-32
06. Geet Wit 3 20-28
0?. Bakkevenn 2 2A-27

08. Dronrijp 2 20-23
09. Drachten 3 2A-22

10. oNB 3 2A-13

11. DTD 2 20-06

ghdfiial
tgr' o51 g-54zqt6
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§TÀNDEN

reserYe 6e klasse AX
01. Warga 4 19-45
02. Geel Wit 4 19-39
03. FVC 5 20-38
04. Leeuwarden 5 20-38
05. LAC Frisia 4 2A43
06. Drachten 6 20-29
07. Nicator 7 2A-27
08. GAVC 6 20-21
09. Trynwalden 4 20-19
10. Bergum 4 2A-17
11. MKV',2g g 20-06

poule le klasse D (À jun.)
01. Rood Geel a | 20-46
02. Hardegarijp al 2A-43
A3. Zwaagw.eind al 20-38
04. Dracht.Boys a1 20-33
05. Broek.Boys al 2A-29
06. VVT al 20-29
07. Geel lVit al 20-27
08" Stiens al 2A-24
09. DIO Oosterw al 2A-D
10. Hark.Boys a1 20-13
11. Kollum al ÀA-Q

poule 2e klasse AF
01. Geel Wit bl 10-30
02. SC Twijzel bl 10-18
03. Ternaard b1 09-12
04. GSVV bl 10-10
05. FC Birdaard bl 09-09
06. SC Veenwoudbl 10-07
GW bl met ruime cijfers fuampioen

poule 2e klasse BU
01. Geel lVit cl rc-24
02. BCV cl tO-21
03. Akkrum cl lO-21
04. Friesland cl 10-10
05. GAVC cl 10-06
06. Leeuwarden c3 10-05

GIV cl KÀMPIOEN.

STANDEN

poule klasse CB

01. Hardegarijp dl 10-28

02. Friese Boys dl 10-19

03. Geel Wit dI fi-17
04. Oostergo d1 10-14

05. Be Quick d2 10-06

06. Ternaard d1 10-03

poule klasse AU

01. cvo d1 10-27

02. Geel Wit d2 10-25

03. V en V '68 d2 10-13

04. Hardegarijpd3 10-10

05. Sparta'sg d2 10-07

06. LAC Frisia d6 10-04

poule klasse CB ( e-pup)

0i. Foarut el 10-30

02. Dronrijp el 10-15

03. MKV'29 el 10-15

04. Wykels/Hal.el 10-15

05. Geel lVit el 10-09

06. 555'68 el 10-06

poule klasse DZ

01. Be Quick e6 10-30
02. Kollum e2 rc-zt
03. 't Fean e2 10-15

04. FC Birdaarde2 10-12

05. Rood Geel e5 rc-n
06. Geel Wit e2 10-00

poule klasse EG

01. Geel Wit fl 8-21

02.DTDf1 8-17
03.Mamrmf1 8-12
04.Wardyf1 8-05

05.Holwerdfl 8-01

G1VFLKampioen!!!!!!!

-27--26*
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KAMPIOENEN

Namens het bestuur de felicitaties
voor de F-pupillen, de C-junioren, de

B-junioren, het tweede en het eerste

van Geel-Wit.
Fantastisch wat een enorÍn sportief
suoces. Zowel het tweede het eerste

als de B-junioren spelen komend
seizoen op een niveau waar Geel-
Wit nog nooit eerder heeft
gevoetbald.
Los van de kampiCIenen wordt er in
de totale breedte van onze club goed

en sportief gestreden, iedere zaterdag
en zondag straalt het enthousiasme

er vanaf. Complimenten voor een

ieder die hieraan meewerkt.
Met elkaar moeten we ervoor waken
dat dit zo blijft en sterker nog, daar

waar verbetering mogelijk is, dit
proberen bereiken.
trainerscursus,scheidsrechterscuÍsus,
beleidsplannen, jeugdcoördinatie,

accommodatie etc. )
Dat de mannen van Joop en JaaP

kampioen werden viel in de

winterstop al een beetje te

voorspellen. Een geweldig sterk en

degelijk spelend elftal met veel
ervaring en kwaliteit. En dus

eigenlijk te sterk voor alle
tegenstanders. Komend seizoen

opnieuw de billich d'r weer voor zal
Jaap wel zeggefi. Succes.
Maar wat te denken van het eerste;

14 keer ongeslagen op een rU en

thuis zonder verliespunten dit
seizoen. Oké, het geluk af en toe ook

eens aan onze kant, maar een zeet

terechte kampioen na de

zenuwslopende beslissingswedstrijd
tegen MKV. Volgend jaar de derde
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'o519-542389

&k gesr;hih voor reunies en pftijen.
Het gehele iaar g€ofrnd.

SPECIALITEITÉN O.À,.
. STEENGRILLEN
, AI,IEIANOER I.AMSVLEES
'DIV. VLÉES. EN VISGEHECHïEN

klasse in. SPelen tegen clubs. van

naam veelal met een njk* historie en

meestal een grote plaats in Friesland

vertegenwoordigend
nen 

-uitdaging die we m'i' wel

àeeelijk urikunn.n, zeker als je kijkt

,ruí het aanstormend talent de

doorgroei van de vaste jonge kern en

de vistberaden mentaliteit van Geel-

Wit. ó. uitstraling naar Ameland zal

Éen uiiAaging waarin de visie van

iÀ .n roslractrtlg zavpassen, in die

visie moet je denken aan:

. herkenbaarheid van het voetbal'

door Paffonen in te slijPen

binnen oen vast sPeelconcePt'

deze stijl van voetballen

doorvoeren in alle (Prestatie)

teams,
. spelers laten voetballen naar hun

mogelijkheden en aanspreken oP

hun verantwoordelijkheid
daarbinnen,

. meer communicatie in en om het

veld,
. rnet elkaar meer voor het voetbal

over hebben in algemene zin,

. het brengen van jeugdsPelers in

dit conoePt.

Voorgaande is een summiere

interpretatie van lds zíin visie op

voetËal, een visie die perfect aansluit

binnen het technisch beleid van de

vereniging. Toch heeft het bestuur

beslotJn Àet contract van Ids niet te

verlengen. Als bestur'rr hebben we de

,o*ruoóoordelijkheid van de leden

gekregen om te club te leiden' Het

bestuur moet dus altijd denken aan

het verenigingsbelang, als er teveel'

onrust §q onvrede is moeten we

handelend oPfeden' Anze

c€/s&,tRo

Hixt van Donlaelraat 1l
NF§ AMELAND

-- l':-
Ameiand

rc€í lce'.1olct rcírrrr

bchoonrnaakbedrii{

Íel. (0519) 64 23 48
54 25 75

Yoor een dagj e wadderen
<l

I.,/ WADVAARTEN

Eet de Lange en de Snelle
Beuoon effe be1le

Henk: .542686 --Oeke: -54286o

snackbar

De Bakkerii
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hoofddoelstelling is dat er op een

faire manier met veel plezier
gevoetbald wordt binnen de:gehele
vereniging.
De verantwoordelijkheid voor de

onrust, onwede , het niet met elkaar
om kunnen gaffi, het gebrek aan
plezier ligt beslist niet alleen bij de

trainer-coach.
Maar deze trainer-coach is wel altijd
de centrale persoon, die dax op
afgerekend wordt. Dat kan alleen
omdat het verenigingsbelang dan
minder geschaad wordt.
Het was voor ons een logische maaÍ
tegelijkertijd ook een zeer moeilijke
beslissing om Ids niet een nieuw
contract aan te bieden. Ondanks dus

de prachtige prestaties van het
afgelopen seizoen. Voor een ieder
die op wat voor manier dan ook
betrokken is geweest bij die 'onrust'
raad ik aan nog eens stil te staan bij
de eigen rol in deze. Uiteraard geldt
dat ook voor mezelf, voor mij is het
een kampioenschap met een

bijsmaak.
Ik wil Ids en Jos naast het behalen
van het kampioenschap een groot

compliment maken, omdat ze tegen
alle verzoeken (en gezuig) van de

media in, Geel-V/it nooit hebben
laten vallen. Kenmerkend voor de

personen tevens Geel-Witters in hart
en nieren. Hopelijk gaan zii niet
verloren voor de vereniging.
Het komend seizoen nemen

Francisco en Meinte de taken oYer.

Succes.

Gerard
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"GEEL WIf nieuws"

Het Geel Wit nieuws bestaat met vallen en

opstaan inmiddels 26 jaar en hoort in het clubge-
beuren. Dit unieke clubblad levert ieder jaar een
welkome bijdrage aan de Geel Wit kas, met als

oorspronkelijke doel, net iets meer voor de jeugd
te organiseren. Dit doel is reeds jaren achterhaald
want de club doet in z'n algemeenheid toch vrij
veel voor de jeugd. De inkomsten van dit club-
blad zijn hoofdzakelijk te danken aan de lezers
maar zeker aan onze zeer trouwe

UADVERTEERDERSÍ.

tw" spar nes - nescafe- bart molenaar-slijterij de
jong - univé -fram tax -
hotel ameland - zuivelhuis brouwer -
dug out - radio boelens - vishandel metz
fa leegstra - autobedrijf ameland -
de drie balken - bakkerij rijpstra -

't van heeckerenhurjr - ,ju oud - j.edes
kapsalon kienstra - install. bedr. metz -
de klimop - fa. kiewiet - hommes bloemenboetiek
land en r.wzicht - bouwbedrijf wildervank - rabo
bank - ton töben
rvs - kooistra's amusentsbedrijf - metz dranken-
handel - de branding - camping kiekduun - wv
ameland - bekius schoonmaakbedri.if - wadvaarten
metz -
snackbar de bakkerij - hotel aes - ing bank -
kienstra sporthandel - paal l0 -
hotel-rest. de jong - bouwbedrijf kienstra
h.t.o - fa metz garagebedrijf - steakhouse het
witte paard - de herberg -
de hekseketel - de viool - birwa autoverhuur -

fietsenverhuur h.metz - bakkerij de jong - baar-
sma mode - hotel de klok -warenhuis v,d. brink -
de super in nes -
rijstal de postduif - recreatiezaal
de boeg - torix optiek - super berger -
discotheek de lichtboei - chinees ind. rest. azië -
de haan electronics -
foto veenstra - hotel molenzicht - aannemersbe-
drijf mosterman -kapsalon chantal spoelstra loon-
en grondwerken - de witte bruch -bouwbedr. jan
kienstra - appelman schildersbedrijf - siderius
assurantiën.

Zí-i zrja het die het verschijnen van dit blad iedere

maand financieel weer mogelijk maken en daar-

voor wil ik hen aan het einde van dit succesvolle

seizoen, nsamens de gehele reclactie en medewer-
kers van het "GEEL WIT nieuws" heel harte-
lijk dank zegger voor hun medewerking al die
jaren.
Ik hoop dat wij ook in de komende jaren weer op

u kunnen rekenen.

jan.e.
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de beste score

'* FOTO'S in 1 UUR *

vergrotingen t/m 20 x 30 cm'
* PA§tr1OT0'§ direkt klasr *

* SFORT- on STUDIO ÍEportages *

verrekijkers, clmerl'§, fi1r8, bsserijen, dbums ea lijster

r1OTO VEEN§TRA NT^§

Burg. Bolmeyweg I tel. -542774

AANNEMERSBEDRIJF

H. MOSTERMAN

Achterdijken 74
9163 JV NES.AMELAND

Tel. 051 9 - 54 34 34
Fax 0519 - 54 24 6s

Aurotel. 06 - 5260 09 76



GEEL WIT'NIETIIVS

Medewerkers:

Meinte Bonthuis
Jan Epping
Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Rudy Bloem
Dotf Kienstra
Coty Tieman
Frans ter Schure
Jozef Brouwer
Ida Kiewied
Luc rran Tiggelen

'Niels Oud .

'Nico OrtËt

tVillem &rjaarO
Peter Former
Frans Kiewied
rilessel Brouwer
George Molenaar
Jetse Nagtegaal

:::::=:::=:=:::::
Redactie adres:
Torenstraat 5

9163 HD Nes.

FIet GrvV nieuws verschijnt
8 tot l0 keer per jaar.
Oplage: 350 exemplaren.
Kosten abonnement:
f 15,-- per jaar.
Kosten advertentie:
f 60,-- per jaar


