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BESTUURLIJK

Notulen van de algemene ledenvergade-
ring Geel lryit d.d. 26 augustus 1999 in de
kantine aan de Noordwal, aanvang 21.00
uur.

Aanwezig zijn 3 8 leden (inclusief bestuur).

Opening.

De voorzitter opent de vergadering met een

speciaal welkornstwoord gericht aan erelid
Dirk Kooiker en lid van verdienste Johan
Metz. Verder merkt hij op dat in sportief
opzicht Geel Wit een fantastisch seizoen
gedraaid heeft met kampioenschappen van
het eerste, tweede, 81, C1 en Fl. Per I au-
gustus jl. is Wolter Birza oÍficieel als jeugd-
coördinator in functie bij onze vereniging.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Bericht van verhindering is ontvangen van
Jan Epping.
Er z4n geen ingekomen stukken ontvangen
die vermeldenswaard zijn.

Notuien van de algemene ledenvergadering
van Tjanuari 1999.

De notulen zijn in de GW-kant gepubli-
ceerd. De notulen worden ongewijzigd vast-
gesteld. Naar aanleiding van de notulen
worden geen vragen gesteld enlof opmer-
kingen gemaakt.

Jaarverslag secretaris.

De voorzitter deelt mee dat het jaarverslag
in het informatiebulletin afgedrukt is. Dit is
onder alle leden verspreid. Het jaarverslag

wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag p enn i ngmeester.

De penningmeester geeft een korte toelich-
ting. Enkele opvallende posten zijn:

'7

- de kosten voor materiaal ziln hoger,

omdat er o.a. nieuwe doelnetten

aangekocht zijn.
- yanwege de beslissingswedstrijd van

G\il I óp het veld van St. AnnaParo-

chie zijn de wedstrijdkosten aan-

zienlijk hoger dan voorzien.
- in verband met een nieuwe inboe-

delverzekering (meer kostbare spul-

len) is deze post hoger dan voorzien'

- de kosten voor onderhoud en reini-
gingzqn hoger dan voorzien vanlrye-

ge de kosten van de taPwacht en de

aanschaf van meer reinigingsmid-
delen.

- de kantine heeft aanzienlijk meer

opgebracht dan was voorzien' Een

teden hiervoor zou kunnen dat ter in

de euforie van de, dan nog mogelij-
ke, kamPioenschaPPen van GW 1 en

GW 2 meer omgezet is in de kanti-

ne.

- onder spon§oring worden ook de

cadeaus voot het kamPioenschaP

van GV/ I gerekend.

De conclusie is dat er op dit moment een

exploitatie-overschot van f 10.832,08 is en

dai Oe balans een voordelig saldo van f
90.108,21 te zien geeft. Het flrnancieel jaar-

verslag over het boekiaar 1998/1999 wordt

ong.*i.lrigd accoord bevonden onder dank-

zegging aan Wessel Brouwer an de pen-

ningmeester.

Verslag kascommissie en (her)benoeming

kascommissie.

De leden van de kascommissie (Michel

Kiewied, Jan Kiewiet en Jaap Kienstra) de-

len mee dat ze geen onregelmatigheden

hebben aangetroffen, De voorzitter bedankt

Michel Kiewied voor zijn werkzaamheden

in de kascommissie. Hij wordt vervangen

door Peter Brouwer (Ne$. Jan Kiewiet en

Jaap Kienstra blijven zitt\ng houden in de

kascommissie.

Bestuursverkiezing.
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Jan Kienstra treedt af en stelt zich herkies-
baar. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.

Zodoenóe wordt zij zonder hoofctelijke
stemming herkozen. 10.

Gezien de vele werkzaamheden stelt de
voorzitter, nalrens het bestuur, voor om het
bestuur uit te breiden tot 9 bestuursleden.
Het bestuur zal dus op zoek gaan naar 2
nieuwe bestuursleden. De leden kunnen zich
allen in dit voorstel vinden, v/aarna de voor-
zitter constateert dat dit besluit nu genomen
is.

Voorbereiding seizoen 99 |7AOO.

Jan van Os bespreekt in het kort het compe-
titieprograrnrna. De I(NVB heeft meege-
deeld dat het niet mogelijk is om 3 weeken-
den voor de jeugd vrij te houden i.v.m. de
Amelander herfstvakantie. Het bestuur is
van mening dat zoveel mogelijk, in goed
overleg met de leiders van de jeugdelftallen,
geprobeerd moet worden éen of twee week-
enden van de Amelander herfstvakantie te
voetballen. Een en ander in nauw overleg
met de wedstrijdsecretaris (Jan van Os). In
verband met besparing van de reiskosten
heeft het bestuur gemeend verenigingen die
in de directe orngeving van Holwerd spelen
te benaderen om de jeugdelftallen (met be-
geleiding) van de steiger in Holwerd te ha-
len. Geel Wit dient dat de tegenpartij van de

steiger in Nes te halen. Nle benaderde vere-
nigingen konden zich hierin vinden. Een en

ander is door GW nog eens schriftelijk be-
vestigd. De leiders van de betreffende elf-
tallen van GW hebben een kopie van de
bevestiging voor hun elftal ontvangen.
Bij voldoende belangstelling van supporters
zal geprobeerd worden om een bus naar

uitwedstrijden van GW 1 te laten rijden. Dit
wordt verder uitgewerkt.

Dorpsfeest Nes.

Luc van Tiggelen deelt namens de feest-
commissie mee dat hij ervan uitgaat dat ie-
dereen die ingedeeld is zijn taak naar beho-
ren uitvoert. Men dient zelf voor een ver-
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Aok gexhiívur reunies en paftijen.
Het gehele laar georyN"

/.'-\
ím

SPEC]ALIÏEIÏEN O.A.:
- SïEENGFILLEN
'AMELANDER I.AMSVLEES
'DIV VLEES. EN VISGËRECHTEN

R€tsauRo

vanger te zorgen als men op een bepaalde

tijd niet kan"

Rondvraag en sluiting.

Marcel vafl der Geest vraagt of elk elftal

enkele wedstrij dballen krij gt?

Jan Kienstra deelt mee dat elk elftal eigen

materiaal V'rijgt
Marcel van der Geest merkt op dat de selec-

ties van de senioren vrij laat bekend zijn.

De voorzitter deelt mee dat dat volgens hem

niet anders is als in voorgaande jaren.

Martin Oud merkt op dat hij naar de KNVB
een briel geschreven heeft over het feit dat

hij niet meer als KN\{B-scheidsrechter mag

fluiten.
De secretaris antwoordt dat het bestuur van

GW een brief naar de KNVB gestuurd heeft

met de strekking dat men verbaasd is over

deze aktie van de KNVB. GW heeft nog

geen reactie ontvangen van de KNVB.
Hessel Kienstra merkt op dat het wenselijk

zou zijn indien de KNYB vaker een rappor-

teur om de scheidsrechters te beoordelen

zou sturen.

René de Jong vraagt wanneer de dug outs op

het bijveld geplaatst worden.

Jan Kienstra antwoordt dat die in de Ame-

lander herfstvakantie geplaatst worden.

V{olter Birzavraagf of de nieuwe shirts voor

de jeugd al ontvangen zijn.

Jan Kienstra antivoordt dat er shirts met een

verkeerde opdruk ontvangen ziin. Deze zijn
inmiddels teruggestuurd. De nieuwe shirts

worden voor aanvang van de competitie

verwacht.
Jaap Kienstra merkt op dat het economisch

niet haalbaar is om zelf kleine doeltjes voor

de jeugd te maken. Is het mogelijk dat GW

ni"r*" doeltjes voor de jeugd aanschaft?

Georges Molenaar voegt eraan tos dat bc-

vendlen één van de kleine doeltjes kapot is'

De voorzitter antwoordt dat over de aan-

schaf binnenkort in het bestuur een besluit

over wordt genomen' Het kapotte doeltje zal

worden gerePareerd.

Paulus Tie,run vraagt wanneer de tassen en

materiaal voor de jeugd gereed zijn'

Bixt van Doniastraat 't1

NË§ AMELAND

_- I -__
AmeEand

Yrroí kor'.pleËe rcír3tr

'schoonnraakbedriif

Ter. (051s)-Ë4 23 48
54 25 75

WADVAAIïTEN

Voor een dagje wadderen

-l

met de Lange en de Snelle
gewoon effe belle

Henk : .542686 --Oeke : -542860

De Bakkerii
Hoofdweg 4a, Buren, 0,

*5'



ian vari Os antrvoordt dat die voigende week

gereeC staan. d"rs voor Ce cornpetitie begint.

F{e:ik R.oeirers vraagt hoe het komt met cie

incieirng van de vri.jwilligers voor de veie

verenigingstaken.
I-uc van Tiggelen antwoordt dat het bestuur

caai- volop rnee bezig is. Alle inge<leelde

vrij'wiiiigers worden trjdlg op de hoogte

gebr-aei:t vaï') wat van hun verwacht rvordt.

Hei-lk Roe;rers merkt op dat de laatste uit-
wedstri.jd van GW 4 naar Warga 4 niet op-

timaa! verlopen rs. GW 4 stond zonder ver-
r.oer in Fïolrverd en Warga verwachte GW
4. m.aar die kr.varnen niet opdagen. Is er n*g
aktie ondernonren?
Ja* ,ran Cs ant..rroordt dat hij vergeten was

or, b'*sjes te bestellen. Op dat mornent
(zoirdagochtend in Fiolwerd) wareÍt er geen

busjes meer vooriianden. Ï{lj heeft gepro-
beerri om G\\t r+ op de boot te bereiken,
rnaar elat is heiaas niet geiukt.
Koos h,{olenaar vraagt of er naar aanleiding
van het scl:rijven van de KNVB aan de be-

treffende seiieidsrechtei-s, ook seheiCsrech-

ters'uedankt hebbei.r

Jan r an Cs deelt mee dat dit niet lret geval
i"

Dirk Kqloiker rnerkt op of, het rrrisschien iets

is on: te in'r,entariseren welke supporters
eike ';itwedstrijd rneegaan. Op deze manier
kan er misschien elke keer een bus rijden.
ile vooi-zitter ant'*/cordt deze suggestie mee

te iiernen naar l-let i;estltur.

i{iets meer aan cie orde zijnde sluit de vcor-
zitien om 2 i .50 'uur de vergadering.

Een aantai ieden van onze vereniging, aci-

verteerders en aboilnees van de G\.V-krant
en sponsors heeft tot ap heden de jaarlijkse

contri'butie nog rriet betaald. F{ierbij willen
w4 degeire waai-op dit van toepassing is

nogrnaals r,,erzoeken uw con' tributie zo

spoedig mogelijk over te maken.

AANGINOMEN WERK

V{anneer u, geachte lezer(es), de vorige
Geelwit-krant nog niet uit hebt, raad ik u
aan om een beetje op te schieten want
zoals u leest, ben ik alweer met het
volgende stukje bezig. Terwijl ik om de
haverklap naar de voordeur moet vanwege
zingende lampionnen, voel ik in rnijn nek
de hete adem van een Driftige Drent, die
eist dat ik morgenavond om zeven uur, vier
kolommen vol leesbare teksten inlever.
Toen ik ongeveer tien jaar geleden bij
Geelwit kwam voetballen en ook wel eens
wat schreef voor dit roemruchte bled met
het bekende afwijkende formaat, toen was
hij nog blij met alles wat ik sckeef. Eén
pagina, twee pagina's, zie ma&r wanneer je
het inlevert, komt het vandaag niet dao
komt het morgen wel. Een heerlijke relaxte
tijd waarin niets moest en alles mocht.
Iedereen vond het leuk wat je schreef en
commentaar kwam met een knipoog.
Nu, anno 1999 waart er aan het einde van
het laatste decennium van dit millennium
een andere wind over ons dierbare
complex aan de Noordwal. Eerst leverde ik
een leuk stukje in met computergescande
plaatjes. Een hele prestatie vond ikzelf
daar ik niet eens een typediploma heb, laat
staan iets afueet van zgn,
tekstverwerkingsprogramma's onder DOS
of Windows, Daarna kwam bestuurslid A,
vragen wanneer er eindelijk weer eens een

Geelwitkrant uit kwam. "'lV'eet ik veel, goa
moar noar die Drent te zeuren, Zeeuw!",
Dan bestuurslid B (oak nog familie, maar
wel van de koude kant) of er nog wat
gebeurde op die Geelwit-krant redactie?l
Ik flaar Epping, meteen redactie-
vergadering, knjg ik weer de wind van
voren omdat ik maar twee kolommen
ingeleverd heb, helemaal niets, volgende
keer vier jal Ja, mijnheer Epping, ik beloof
uhet zal niet weer gebeuren.
Gelukkig komt de krant toch uit, dat geeft
weer even lucht. Ik moet hem nog wel
bezorgen in Hollum en Ballum maar Jetse
en Haanstra doen meestal niet moeilijk
over de verschijningsdatum op de westkant
van het eiland. Met een opgeruimd gevoel

*7'



kan ik naaÍ de jeugdcommissie-

vergadering. In de rondvraag gaat het weer

van dik hout zaagÍ men planken, waarom

er niets van de jeugd in de krant staat en

v/a-arom er geen rangen en standen in

vermeld zijn! Ik verzin pardoes een smoes

en redt het vege lijf via een snelle actie met

mijn trouwe Polo maar het rnoet toch niet

gekker worden! Het is geen aangenomen

werk toch! Het is dat ik een paar trouwe

lezeressen heb, die mijn gemijmer zeer

waarderen, anders ging ik hardlopend naar

De Nieuwe Amelander om een hartstikke

positief stuk over gasboringen in het Wad

ie schrijven Niet dat dat wat is, maar het

levert misschien nog wat oP!

Gelukkig heb ik een brede rug en eigenlijk
ben ik wel blij met al die commotie. Het is

beter dat men de kant mist, of bepaalde

artikelen mist dan dat het geen mens opvalt

dat de eerste editie ietwat verlaat uitkomt
Wij zijn een voetbalclub en vinden dus dat

een kant of clubblad daar bij hoort. Met

artikelen over de jeugd, standen enz. Daat

werk ik graag &an mee want dat vind ik
ook. Maar voor de krant geldt hetzelfde als

voor al het andere werk binnen de club nl':

vele handen maken licht werk! Voor elke

krant zijn ongeveer 20 mensen in touw en

het kost soms wat moeite voor dat dit

motortje loopt, Is het dieseltje eén keer

warm dan tuft het vrolijk door tot het einde

van het seizoen, Maar niet oneindig, het is

met 2000 in zicht misschien wel tijd voor

een APK'tje.
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Maatwerk en deskundig advies voor uw:

Kontoor Nes, Von Heeckerenstruat I 2, 91 63 GZ, tel. 051 9^542425
Kantoor Hollum, Fobrieksweg l, 91 6l CG, tel. 05 1 9-554899

De RVS adviseur is er ats je ,m nodig hebt

Gelukkig mocht ik tussen al deze

toestanden door ook nog even voetballen

met het derde elftal. In de vorige zeq

wedstrijden hadden wij zelf eigenlijk nog

niet gewonnen, dus dat kon beter.

Uit naar Dronrijp 2 is altijd moeilijk maar

toch lukt het ons regelmatig om daar wat

puntjes weg te halen. Vorig jaar was al

duidelijk dat Dronrijp ook in het nieuwe

millennium gewoon verder wil voetballen.

Er wordt gesloopt, ge- en verbouwd'

Tussen de boxen en het hoofclveld v/a§ nu

een kantine verschenen. Klein maar

gezellig. Helaas hebben wij daar nooit veel

tijd maar het nodigde wel uit tot een boot

later. Het doet mij wel deugd dat er nog

verenigingen zijn die investeren. Want al

met alloop ik al zo'ndertig jaar rond op de

vele voetbalvelden en er zlin
accommodaties bij die mij subiet

terugwerpen in de t,jd Dwz. in mijn
welpen-tijd stond ik daar onder dezelftle

douche. Yooral in Leeuwarden heb ik
regelmatig last van jeugdherinneringen' In

ieder geval hebben ze bij Dronrijp een

nieuwe kantine, de avond ervoor ingewijd
in een feesttent. Dat bevreemde mij wel

een beetje, want theoretisch kun je in een

kantine ook heel goed een feestje bouwen.

Misschien was het met barbecue, dat zou

een boel verklaren.
De toekomst op het veld zie ik voor deze

vereniging toch wat somberder. De

ouderen konden nog steeds wel een balletje

trappen maar de jongeren die toch het

wurtje op moeten stoken, lieten het danig

af weten. Het is dat onze spitsen het vizier
niet goed afgesteld hadden, anders was het

beslist niet bij 0-l gebleven. Met de

touringcar haalden wij het tweede elftal op,

ook zij namen drie punten mee van Nicator
en Arjan Verbiest was apetrots op zijn

eerste gele kaart, ]rlormaal gesproken

vermeld ik dergelijke onzinnige uitspraken

niet, maar als wij dit jaar weer naast de

Fairplay-cup grijpen dan is het dus zijn

schuld.
Op Ameland vernamen wij van de keurige

overwinning,3-2, van het vierde en \/aren

--à. Bel voor al uw verzekeringen,
{íf \:} íinancrerrngen, spaarrekeningen,

LY f ï,i,i,jl-,1,ï";,?§:ïïi*ï 
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wij helaas getuige van een lesje afronden
dat het eerste lueeg van Gorredyk. Dat er
in de derde klasse niets weggegeven wordt
is inmiddels wel duidelijk.

De week dauna speelden we thuis tegen
ONB (Op Ntj Beginne)3 en ook deze
jongens hadden moeite een respectabel
team op de been te brengen. En daar ook in
onze klasse niets cadeau wordt gedaan,

kregen zij een pak slaag van 7-A. De enige
opwinding lr:wam yan Peter Oud, die weer

eens als een idioot langs het sportveld reed
en helaas in de boompjes belandde.
Gelukkig kwamen hij en Andre er zooder
kleerscheuren vanaf, maar ons publiek

kwam pas terug toen die zekerheid er was.
Het vierde won die dag slechts met 0-6, het
tweede met 6-5 en het eerste kwam weer
zonder punten terug van Friesland.

A1 met al draaien de senioren-teams niet
onaardig. Vooral het tweede wint veel

ondanks de promotie. Alleen het eerste zit
inmiddels in de hoek waar de klappen
vallen. Die moeten dus oppassen.

Henk Roemers.

Arno Moll gelooft in
lijfsbehoud van Geel
Wit in de derde klasse

Arno Moll is nog maar dertig jaar; toch

speelt hij al zijn halve leven in het eerste

elftal van Geel Wit. Op zijn vijftiende
haalde trainer Ids Heerema hem bij de

selectie.
Het voetballen is Arno met de paplepel

ingegoten. Samen met vader Anne en btoet
Wiebe was hij altijd aan het

kegelvoetballen op het pleintje voor huis.

Arno is altijd spits geweest. Een paar jaar

geleden werd hij laatste man, daar

geposteerd door V/illem Kooiker in een

periode dat Geel Wit degradatievoetbal
speeide. Onder Ids begcn Arno weer in de

voorhoede, maar had al gauw zijn stek

achterin weer gevonden.

In de jeugdperiode was Arno een

trefzekere spits. Bij de C-junioren knalde

hij er eens bijna honderd in een seizoen in.

Toch ziet Arno met gemengde gevoelens

op dat voetbaljaar terug. "!Ye wonnen de

eerste wedstrijd met 19-0. Het ging

allemaal te gemakkelijk en de motivatie
verdween. We verloren zelfs een keer"'
Nee, dan is de herinnering aan afgelopen

mei hem veel dierbaarder. "Het was

prachtig om de strijd op deze manier te

bestssen. Eerst in Stiens, waar je na vijf
minuten a1 met 2-0 voorstaat. Dan denk je:

de buii is binnen en uiteindelijk mag je blij
zijn dat je nog 3-3 maakt. Nu was een extra

wedstrijd tegen MKV'29 nodig en er is

niks leukers dan van die Leeuwarders te

winnen, het had wat extra's".

De titel is het absolute hoogtepunt in de

loopbaan van Arno. "Het is het mooiste

wat ik heb meegemaakt. Thuis alles

gewonnen en dan zo'n uniek feest,

geweldig". Gelukkig voor Arno draaide het

niet uit op een natompetitie, want de

gezinsuitbreiding zat er aan te komen'

Zoon Maikel is inmiddels vier maanden en

heeft zijn eerste paar Feyenoordsokjes al in

de kast liggen. Vanwege de geboorte moest

Arno het landelijke strandvoetbaltoernooi

T:Tfrr}''
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laten schieten. Dit team, dat doordrong tot

de halve finale, bestond helemaal uit
spelers van het eerste, waarïnee de hechte

onderiinge band is geillustreerd. 
,

De tendens van het afgelopen seizoen was

dat vaak achterstanden werden

omgebogen. Neem de wedstrijden tegen

Dokkum en Trynwàlden. "Dat schepte

vertrouwen. Je moet het geluk afdwingen.

Zonder dat soort wedstrijden word je geen

kampioen. Nu gaat het andersom. In de

wedstrijd gaat het gelijk op en krijgen wij
de goal in de laatste minuut tegen' Tegen

Gorredijk waren wij zeker niet minder.

Maar ja, wij spelen nu op een hoger niveau

en dat voetbalt anders".

Arno vindt het onterecht om de nederlagen

op te hangen aan het gemis van Francisco

Metz en Pasquinel Kolk (in de beginfase).
"Wij hebben niveau zat. We hebben André

de Jong op de positie van Francisco, hij is
de beste voetballer die we hebben. En we

hebben een kei van een keeper in Renó de

Jong, die de nodige punten voor ons heeft

gehaald".
Yoetballen in de derde klasse noopt Geel

ïVit tat meer fysiek. "Je komt meer in de

verdrukking, dan moet je meer

overtredingen maken. Wij hebben sterke

knapen, maar gemeen zijn we niet".

Arno kampt met een rugblessure, maar dat

is van voorbijgaande aard. Ik voel het wel,

maar niet als ik in het veld sta' Bewegen is

de beste remedie, dus even op de tanden

bijten".
De laatste man is wel vaker geblesseerd

geweest, het ergste wat hem overkwam

was zijn sleutelbeenbreuk toen hij oxamen

voor de havo moest doen, dat was twaalÍ
jaar geleden. Arno moest daardoor bij het

herexamen aan de bak.

funo kende Ids Heerema uit zijn jeugd.

Gelet op de positieve ervaringen van toen

wilde hij Ids Eraa1terughebben als trainer"

"Ik heb respect voor zijn inzet' Ik ken geen

trainer die er meer aandacht aan besteedde

dan hij. Ids was misschien wel wat tó

gedreven. Hij kon dagen nadenken over

systemen, maar wij trainden maar twee

keer in <le week, waarvan een keer

compleet. Voor Ids als trainer niets dan lof,

la-
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we zij dankzij hem kampioen geworden,
maar het liep spaak op andere zaken".
Nu staat Francisco voor de groep. "Hij is
iemand die kan putten uit veel
praktijkervaring, dat is ook heel wat
lyaaÍd". Net ats Ids is Francisco een van de

vele vrijwilligers met een tomeloze inzet.
"Met zoveel van zulke mannen mag Geel
lYit de handen dichtknijpen", oordeelt
Arno. "Er lopen een paar bij die leven voor
de club".
Een voordeel van de eilander situatie is dat

de selectie in tact blijft. "Wij trekken niets

aan, maaÍ raken ook niets kwijt". Toch is
doorstroming gewenst, realiseert ook Arno
zich, want de kern van het eerste bestaat uit
dertigers. "Je moet de jeugd niet te snel

brengen, ze moeten kunnen blijven
voetballen", is de raad die Arno meegeeft.

Hij was destijds aanvankelijk bankzitter,
en omdat de A's ock op zondag speelden
kwam hij nauwelijks aan voetballen toe.

Nu voetbalt de jeugd op zaterdag en wat
Arno betreft is er niets op tegen dat de
jongens twee dagen achtereen in de wei
komen.
Hiermee wil Arno niet gezegd hebben dat
onmiddellijk aan de selectie geknaagd

moet gaan worden, want hij heeft er alle

vertrouwen in dat de huidige ploeg het wel
redt in de derde klasse. "Het is anders

voetballen dan in de vierde klasse, maar ik
ben ervan overtuigd dat we het redden. W'e

hebben dit wel vaker meegemaakt. We
worden nooit weggespeeld en hebben

wekelijks kansen. Dat er enkele dikke
nederlagen tussen zaten komt door de

risico's die je neemt. Het maakt niet uit of
je met 2-0 of met 4-0 verlie§t".

Koos Molenaar
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EEN HEER IN HET VOETBALVER'
KEER

In de KPN tele-competitie zijn alweer

enkele trainers ontslagen wegens tegen-

vallende resultaten: Herbert Neumann is

vertrokken bij Vitesse na de 4-1 neder-

laag tegen RC Lens en brj Sparta is Jan

Everse van het toneel verdwenen'

Beide trainers hebben met elkaar gemeen

dat de spelers hen graag mogen, dat ze

hart hebben voor hun club en dat ze t

de omgang met de spelers, scheidrechters

en clubbestuurders zich beschaafd en

integer gedragen. Het lijkt erop dat dit

nou net ni"t de juiste ei,;gnschappen zijn

voor iemand die op het hoogste niveau

topprestaties nastreeft. Mensen als Neu-

**n en Everse gaan er kennelijk van uit

dat anderen, in casu clubbestuurders en

spelers net zo enthousiast, oprecht en

téti"r,,zijn a1s zqzelf- Zij gaan ervan uit

dat de bestuurders doen wat ze beloven

en niet achter de rug van de trainer met

de pers over hem roddelen en dat de

spelers t.a.v. het wei en wee van het

elftal net zoveel verantwoordelijkheidsge-
vcel hebben als zijzelf.

Helaas is deze instelling, hoe sympathiek

ook, rijkehjk naïef. Bestuurder van

profclubs zijn uit op eigen voordeel en

àig*n toe*. Spelers zijn eerzuchtig en

gespeend van elk vermogen van zelfkri-

ilet. en a11es naar wens gaat, kloppen

bestuurders en spelers zich op de borst

en eisen alle financïele voordelen op'

Vallen de resultaten tegen, dan krijgt de

trainer de schuld- Het is heel mooi dat

iemand intelligent, redelijk en integer is,

maaÍ met deze karaktereigenschappen

ben je in de topsport tot mislukken ge-

doemd. Je bent daar als een dompteur

omringd door hongerige leeuwen en je

moet iorgen dat je die beesten eronder

houdt, stórker nog, dat ze willen wat jij
wilt. Dat is Everse bij Sparta en Neu-

mann bij Vitesse niet gelukt en dat is

jammer voor hen, maar de clubs hebben

een ander soort trainer nodig. Trainers

met de karaktereigenschappen van een

Louis van Gaal, een Johan Cruijff of een

Ernst Happel. Deze coaches weten hoe

een elftal een bepaalde wedstrijd moet

spelen en ze eisen onverbiddelijk dat hun

aanwijzingen worden opgevolgd. Boven-

dien dulden ze geen inmenging van

bestuurders, journalisten of kletsmeiers.

Als iemand Ernst Happel wou vertellen

wat er mis was met zijn coaching dan

had hij voor iedereen een standaard

antwoord: Kein Geloel. Voorzitter Nunez

van Barcelona wou trainer Johan Cruijff
eens voorschrijven dat en bepaalde speler

in de basis moest worden opgesteld. Om

van het gedram af te zijn gaf Cruijff
ogenschijnlijk toe, maar hij wisselde de

desbetreffende speler al na één minuut.

Van Louis van Gaal is de wedervraag als

antwoord op een vraag van een journa-

list: Ben jij nou zo stom of ben ik nou zo

slim. Het lijkt allemaal nogal cru, maar

als ze ermee bereiken dat de verantwoor-
delijkheid voor de speelwijze voor 100

procent bij de trainer komt te liggen, dan

hebben ze hun werk goed gedaan.

Ook in het amateurvoetbal lopen veel

bestuurders en spelers rond die menen

een trainer van achter de bestuurstafel of
vanaf de barkruk als een marionet te
kunnen sturen. Trainers die zich dit laten

aandoen, kunnen beter opstappen' Voor
alles wat het spel betreft, is de trainer de

eerste verantwoordelijke man en daar

mag onder ge,en voorwaarde aan getornd

worden.
Frans H.

*l{- - 15-



J
!
t,
.0

^l'il>\
\N t '\J

6uo
ËEvà E

E.= 9:
-9= y 6
g:.-Í s§3E eë

i '=3 -;o.l eË ËE' A:" = E
toO.='@
\ EcF EE

-o-lo :gI ËBGöirjbó oA >q
NF@bqï

N.oroO!.9
ts- sÈ 

=='&L--=
=o

=r? §"'\.n2 ;+eË E!
§o'!1 6=

,Ct= Ëi
EÈ E * 3.^ Ë-Eà 3§

'- '_ ,-P = É i - €.*3EHE ,B.Eg Eë
ElNHrnfp ín 9ï = * §
-qrhhercre- ZZz à 

=Ë_.ÈEE§EE gËÈ: ËËg
-ÈcEgt!=EE=..=e o o o g o y :. ^ _ ,9 L ó.z.n.g.a.t.{ > ë ö b Ía E o 

='9=ÉE=;EE gEEÈ ízziËqf,Ëf,Ë ísà; ?EËË
8ËsssE ËË*E àE$Ëí.ï.i;;; a;gE ÉEEE

ËËËËËË ;ËËË EË§$

NhN@@ÓN$ È 3$i{§I s È§EEËI€ór)&oNo 
*' -=tt:::I ËË Ë§f;ËË§

^'6<aoN-s-Ë ïï sEËËËI
.,o

-Ës9a*o-o9ï E: È6sÈËil- =" È:3sEieR NX
oi-0

ó € o Éo Er E.'rnpqr ! - -à tri <Í;S=X
{ ; Ë i' - o' c}ööóiË i c ei Ë E; Ii;i}::. : f orl I g: Eoööó-

à- Ë- Ë- Eoo€o-e,? Éi of gx33§3
EX§ró:uioo';NoÈ
=5 Ë; 3à i:;l;*

9 s 2: ëi t* B.oooo->h
.l .E' ; go !1 g 

=-*q 
N6NNN-

.-iq .= t!: :=:, E:: ltlSX?'EE ,^' Èà 
=a 

iàà Inóóss
ÀÈ a.9 L' oI; 5nó Yavo:§
ËË E:r Eó *9 €{} '!§ror
:a ,- od §' Ë = E - É - - .lc'" c c n
v€rLGtíaINó36N@-ó'lt .sih Ëà -àÉ ars FraE!E.9. 6t§'Bl Ëi =Èa à§F:gF.
iï gËËE Ë: Ëe EI: .Ess33:
E 3E_-xé ;. .q_ j_= ?

---=.- -tÀ Ë'Ë qJi\ó gà3SS{
)YE*.=En*È:^o;;óàod z-eE; E; Eï ërc ààÉiS1s |EEE Eï Eà r:: ;333Ë-B -e;;: ïÍÍ ei ïr$ :ËiËeË
3 Ë::'i 9à5 ;g r;Ë *3;s3=

N66/OoNt
É@G6ÈCd6
s§N66rSO
rosN6eàsóo!]NooN@
vN;§ÈN6@AÈNNNÓÓÓ

oo§6d§ÈC
9CHNFTOS
o6§qàeÈ6
N9NN9ÈOQ
N@àNÓ6ON
MNQÓNQ6@
*-NNNf\ÓÓ

6
ó
ó

o
o
§
q
J

e$o

É
eN

E

*

.2
o
e

o

o

Èoó6Ëó9@
§N6nó@§à
NOóCOSNO
6A@@@6-Ó
o6aoNÈ6v
óroNro§6
ààtNNÓso

i@TIQMNÓà
9AóNOONN
@oN-NoÈd
N@ooov@ï
QNN(Oi6Ó
ófONÈO§@
A;;NNÓÓÓ

i60@3Nià
@6069N6É
oivo@ó-È
@6OOÈOóO
6ÈNÓOTCÓ
óro.NrcsQ
ÀÀàNN'JÓÓ

oó@óa§r€
o;orHoÍ6
f+Nc@N60
@óqo6c6i o§Óo
óNoNoo6r
JdiNNNÓÓ

No@o§@à§9
6ÈNN§@&lov
o6sr666ÈO
dó6NNro6Ó
oN§@Hd@r9
N€@àooNÈo
iÈiNNd,6qo

cr-NsóO"j6O
n-óooosov
mN6ÈNTOOO
àcoiN6Ó§È
ÈN6043@as
NfQia@NNo
-riNNNÓ6Ó

oo

6G
oq
.E

3tqul
utF
N

ao

zo
N

ÀE
Q.o

ONN-NOAO@
@v§NotNs§
+oodQNrOF
<NNirooor
r^óNOOOiCÓ
N§@à6rN§O
d;iNNN§Oó

o6

-t7-_ lb_

&,
H
Ë*"{
ËrÉffi
ffi
ïffi

§

&l
w"d
§s
ffiïM

ffiw

w

ffirfffi
ffi,q
ffi&
ru
@,Mffi
ffiw
ffi#
P*cffffiq
ffi
fï@
ffisË

ffiery

k,,
il.{
ffi
ffi
ffiË
r@

q

r

{
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Naam:
Geboren:
VaderfuIoeder:
Broer/Zus:

Favoriete club:
Favoriete club
ln het buitenland:
Favoriete speler:
Mooiste tenue:

Hobby:
Ik &ink het liefst:
Ik eet het liefst:
Favoriete muziek:
Ik word later:

Païrick Brouwer
26.iuli 1989
Bernsrd en Carla
I broertje: Stefon

Ajax.

Barceksna
Kluivert
Feyenoordl!

voetbal, muziek.
cola

spaghetïi
Back Street Boys
gemeenlewerker

OOSTERGO El - GEEL \rytT El

We gingen met 9 man naar Ee'

We hadden een chauffeur van de wal, een

mooie kleedkamer en een mooi veld'

We kwamen met 0-1 voor met een treffer

van Dirk en geliik werd het 1-l '

En toen werd het 2-1 voor Ocstergo, maar"

het werd snel weer 2-2 gel1k'

En toen hadden we rust.

In de tweede helft werd het 2-3 voor Geel

Wit en gelijk 2'4 en toen 2-5' En toen 3-5

maar Gàel Wit stond nog voor en 3-6 en de

laatste goal was 3-7 voor Geel Wit'
Doelpunten: Kevin 3x

Dirk 4x

en we gaan voor de 2" Plaats'

Jurjen Metz

De redactie.

PS

Het is zo simPel, beste leider§, om de

spelers na de wedstrijd een verslag-te laten

uthtiir.n. Vooral bij een wedstrijd aan de

wal is het gemakkelijk om dit aan boord te

laten doen.

Ook bij thuiswedstrijden lijkt het mij geen

grots moeite om 1 of 2 sPelers aan te

*ijr.n die even een stukje schrijven'

Het is voor iedere Geel Witter leuk om te

lezen hoe het met de jeugd gaat, en'"''"'
het is vooral leuk voor later.

Dus activeer de spelers en laat ze hun

wedstrijdverslag inleveren bij de redactie'

Ik speel in.
Trainer.
V/aar ik sta:

V/at ik wil:

Geel Wit:

E-l
,Ian van de smid.
in heï midden
kampiaen
worden.

leuke club!!

-/d - - {6-



§YSTEMEN

Met aandacht heb ik het stukje over de

schaduwspits van Frans Hulsebos gele-

zen.
Hij heeft gelijk, een dergelijk §y§teem

Lan je alleen maar spelen met spelers die

het snappen en iets van een andere "veel
betere" medespeler willen aannelnen.

Terecht schrijft FH dat het een zeeÍ

moeilijke klus zal zrjn temeer ook al

omdat er soms spelers die het vaak nog

beter weten dan de trainer die het alle-
maai moet bedenken, organiseren en

uiteindelijk moet uitleggen.
En als men dan zover zou zijn dat het

van de trainer aangenonleti word, clan is

de acceptatie onderling van dien aard ciat

een fatsoenlijke pot voetbal bijna niet

mogelijk is. Dus is een schadtrwspits

zoals werd beschreven vaak geen haalba-

re zaak.

Nu is het systeem Schadrrwspits natuur-

lijk niet het enige systeem dat er op de

velden te bedenken is.

Talloze ingewikkelde nattren voor speel-

wijzes komen vooÍ; zoals laatste rlan,
meespelende kiep, diepe spits, opkomem-

de middenvelders, hangencle vletrgels,

mandekking, ruimtedekking en wa[ niet

meer zij. Kreten die we allemaal kennen

nietwaar en die eigenlijk voor ons in het

geheel niet vreenrd voorkomen maar

vaak wel een theorie achter zit' Soms te

begrijpen maar meestai niet"

En a1 deze vaak te ingewikkelde dingen

worden door de trainer, die nleestal nreer

tijd besteed aan het bord in cle kleed-

kamer dan aan een lekkere cliciplinaire

pot training met alles erop en eraan'

lvaar de meeste spelers wel van liotlden'

bedacht.
Soms zo ingewikkeld dat hij zelf ntoeite

heeft het uit te leggen.

Eigenlijk moesten er geen systetnen ztin

dan was het voetbal misschien, let wel

misschien, wel aantrekkehjker'

- lO-
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§UPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

SLACENJ/SUPERMAN#T
EfNT BEROEtr

SUREN TEL, 542A73

discoth""* |{}

IL l[M,DffiIT

Hoe kunnen v+e genieten van die spelers

die net met het spelletje zijn begonnen en

die met z'n allen het gevecht om de bal,
het voorwerp waar het bij voetbal hoofd-
zakelijk omdraait, frank en vrij aangaan.

Natuurlijk is het wel eens een chaos
maar altijd is er de spelvreugde die nog

niet door een of ander theoretisch sys-

teem naar de knoppen is geholpen.

Het zou echter niet juist zijn als ik de

manier van voetballen van onze kleinste
sportmannen/vrouwen heilig zou ver-
klaren.
Maar toch zit er in dit tomeloze spel van
deze pupillen, vaak die beleving die de

basis rnoet zijn voor het verdere verloop
van liet voetbal.
En ondanks het feit dat er bij de volwas-
senen geordend gespeeld moet worden,
zou die beleving, die vreugde, die onbe-
vangenheid misschien net datgene kunnen
zijn die het voetbal vandaag de dag aan-

trekkelijker zou kunnen maken.

Maar de belangen zijn te groot ook al in
de rijen der amateurs. Er is maar een

keuze mogelijk nl. winnen en hoe dat
gebeurt maakt niemand veel uit. En met

welk systeem dat gebeurt zal de meesten

van de supporters ook vaak een zoÍg
zijn.
Ook al is een en ander nog zo listig en

uitgekookt in elkaar gezeï.

Hoe dan ook systernen of listige bedenk-
sels zullen er altijd in de voetballerij zijn
en ook altijd blijven.
Zodat wij, de slrpporters, het altUd moe-

ten aanzien of we willen of niet.

Yanonder het systeemplafond wens ik u

een prettig systeern verder.

jan e.

- /..1 -
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Hoe kunnen we genieten van die spelers
die net met het spellede zijn begonnen en
die met z'n allen het gevecht om de bal,
het voorwerp waar het bd voetbal hoofd-
zakelijk omdraait, frank en vrij aangaan.
Natuurlijk is het wel eens een chaos
maar altijd is er de spelvreugde die nog
niet door een af ander theoretisch sys-
teem naar de knoppen is geholpen.

Het zou echter niet juist zijn als ik de
manier van voetballen van onze kleinste
sportmannen/vrouwen heilig zou ver-
klaren.
Maar toch zit er in dit tomeloze spel van
deze pupillen, vaak die beleving die de
basis rnoet zijn voor het verdere verloop
van het voetbal.
En ondanks het feit dat er bij de volwas-
senen geordend gespeeld moet worden,
zou die beleving, die vreugde, die onbe-
vangenheid misschien net datgene kunnen
zijn die het voetbal vandaag de dag aan-
trekkelijker zou kunnen maken.

Maar de belangen zijn te groot ook al in
de rijen der amateurs. Er is maar een
keuze mogelijk nl. winnen en hoe dat
gebeurt maakt niemand veel uit. En met
welk systeem dat gebeurt zal de meesten
van de supporters ook vaak een zorg
zijn,
Ook al is een en ander nog zo listig en
rritgekookt in elkaar gezet.

Hoe dan ook systemen of listige bedenk-
sels zullen er altijd in de voetballerd zijn
en ook altijd blijven.
Zodat wij, de supporters, het altijd moe-
ten aanzien of we willen of niet.

Vanonder het systeemplafond wens ik u
een prettig systeem verder.

jan e.
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GEELWTIAl-HARKEMÀSE
BOYS A 1

Zaterdag 30 oktober jl. speelde ons A1-
elfta1 thuis tegen Harkemase Boys al. Er
was niet veel publiek, maar het waren
wel echte kenners en fijnproevers die
langs de lijn stonden.

Het begon voor Geel Wit al meteen in
mineur, want Stefan de Kruijk was nog
maar nauwelijks op het veld of hij liep er
ook al weer mopperend af: de lange spits
met de onnavolgbare passeerbewegingen

en het onberekenbare schot ging niet
akkoord met zijn plaats op de bank. Het
ontbreekt Stefan niet aan zelfrespect en
yoor een succesvolle carriëre is dat
onontbeerlijk, maar voor zljn elftal
kwam, naar later zou blijken, zijn vooÍ-
tijdig vertrek wel heel erg ongelegen.

Niettemin begonnen de A's onbekom-
merd te voetballen en al gauw bleek dat
ze van de kant van de Harekieten niet
veel onheil te duchten hadden, want onze
jongens waren veruit het meest in de
aanval en in de verdediging had men

onder leiding van de sterk spelende Sip
de Jong geen enkel probleem met het

simpele aanvalsspel van de gasten.

Zoals te voorzien liet het eerste Geel-V/it
doelpunt niet lang op zich wachten:
rechter aanvalspits Hein Mosterman, een

technisch goede voetballer met een prima
spelinzicht, stond bij een voorzet van

linkerspits Thijs Verbeek op de goede

plek. Hein heeft blijkbaar de pest aan

koppen, want hij liet de bal tussen twee

tegenstanders in eerst uitgebreid stuiten

en knalde hem vervolgens onhoudbaar in

de touwen.
Na dit doelpunt leek uitbreiding van de

voorsprong slechts een kwestie van tijd
en de geelwitten voetbalden oP hun

gemakje door. Defensief was er geen

vuilde aan de lucht, want William de

Jong stond geconcentreerd te keepen en

Sip de Jong en Edwin \Semer hadden

geen kind aan hun tegenstanders' Het

moet gezegd dat er van de kant van onze

A's in aanvallend opzicht ook niet veel

uit kwam en dat was voornamelijk te

wijten aan het trage speltempo. De mid-

denvelder en aanvallers deden wel ge-

noeg hun best, maar oP de verkeerde

manier. Vooral Jaap Wouters en Thijs
Verbeek lieten in technisch opzicht mooi-
e staaltjes zien, maar aan het eind van

elke act hadden ze te veel tijd nodig om

te bedenken wat er vervolgens met de bal

moest gebeuren. Het onvermijdelijke
gevolg was dat er meestal niet veel zin-
nigs met de za fraai vrijgespeelde bal
gebeurde. Als er een pass kwam, stonden

de medespelers meestal alweer gedekt en

als er op doel geschoten werd, kreeg de

doelman alle tijd het schot te beoordelen
en dus te stoppen.

Harkemase Boys kreeg geleidelijk aan

meer zelfuertrouwen en werd in de 38e

minuut zelfs gevaarlijk toen de Geel

Witverdediging voor vermeend buitenspel
bleef staan, maar gelukkig was Vfilliam
er op tojd bij. Twee minuten later kwam

de onverdiende gelijkmaker toch toen een

aanvaller op een lange hoge bal goed

doorliep en de bal over de uitgelopen
William in het doel lepelde: 1-1.

Vlak daarop kreeg Peter Boelens een do[
Yan een kans om zíjn ploeg weer oP

voorsprong te zetten, maar van dichtbij
kopt6e hij over doordat hij de bal met

zijn kruin in plaats van mert zijn voor-
hoofd raakte.

Na rust kregen de toeschouwers hetzelfde

spelbeeld voorgeschoteld als vooÍ de

rust; een overwegend aanvallend, maar

weini verrassend spelend Geel Wit en

een stug verdedigend Harkemase Boys

dat zich in aanvallend opzicht tot een

enkele counter beperkte. Een enkele

toeschouwer begon al te profeteren dat
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het onvermijdelijk op een mazzelgoal van

de gasten zou uitdraaien, waarmee Geel

Wít tegen alle verhoudingen in metr lege

handen zou blijven staan. Het noodlot

sloeg zelfs eerder toe dan verwacht, want

vrij kort na rust viet Sip de Jong die tot

dan toe de verdedigiong uitstekend had

georganiseerd, uit en in de 53-ste minuut

counterden de gasten over rechts en

gaven de uitgelopen V/illiam geen enkele

kans: 1-2.

De kjongens uit Harkema en vooral hun

elftalleider raakten door dit onverwachte

succes enigzins van de kook en lieten dat

blijken door onterechte en nogal onbe-

houwen aanmerkingen op de leiding van

scheidsrechter Hessel Kienstra'
Hessel reageerde hierop averechts en

diende de zeurpieten niet alleen van

repliek, maar ging ook steeds scherper

fluiten. Dat wekte weer nieuwe irritaties
en zo ontstond naaÍ het einde van de

wedstrijd toe een heel onaangename

sfeer. Niemand, en zeker Geel Wit A
niet, was hierbij gebaat efi zQ kon het

dan ook gebeuren dat het A1 elftal een

wedstrijd die gemakkelijk gewonnen leek

te kunnen worden, uiteindelijk met ver-

iies moest afslYuiten.
Een zwakke tegenslander moet doar snel

en gevarieerd aanvaisspel al ver voor de

rust op een onoverbrugbare achterstand

gezet worden.

Frans H.

ZÀALYOETBÀL

De animo voor het zaalvoetbal is mo-

menteel niet bijster groot hetgeen toch

jammer is.-gr 
is nog ruimte en het begint om 20'30

uur. Kom eens langs
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Naam voor het voetbalveld

Onlangs vroeg iemand of het sportveld van

Geel Wit een naam heeft. Ik moest

ontkennend antwoorden, dat wil zeggen: ik
zou het niet weten. In de ruim dertig jaren

dat ik er mijn voetsporen heb achtergelaten

weet ik niet beter dan dat ik dat heb gedaan

op'ut footbaHeld'.
Het was, en is, zo'n bekend begrip dat het

geen nadere aanduiding behoeft. Of het

zou de weg moeten zijn waaraan de

accommodatie is gelegen. Dat was vroeger

de 'groate wech'. Later verhuisde de ingang

naar de andere kant, toch hoorje nooit
iemand zeggendat 'ie naar de Noordwal
gaat als hij het voetbalveld bedoelt'
Maar het gebied moet toch een aanduiding

hebben? Ia welzeker, de streeknamenkaart

van Theo Kiewiet in het Woa'denboek fan

ut Amelands geeft uitsluitsel. Geel Wit
voetbalt op nummer 474, endat is het

Oastlàn. En als de uitbreiding i, oostelijke

richting ooit een feit wordt dan wordt
nummer 546 geannexeerd, dat betekent

vertier in de Pea'ded6bbe. Voor de ouderen

zijn het bekende namen. De jeugd, waaÍtoe

ik bij afgaandq op deze beredenering ook

toe mag rekenen, zegt deze aanduidingen

niets.
ln 1992 werd het complex verrijkt met een

tribune. Deze kwam Wàdkànt te heten. Een

toepasselijk naam, al vind ik zelf. Een

naam die navolging kreeg van het

waterschap in Stiens.
Toch wordt de naam nooit gebezigd. Je

gaat naar de tribune, niet naar de wàdkànt,

want daar moet je niet zijn als er

voetballen is.
Bij het veld is een parkeerterrein
aangelegd. Ten behoeve daarvan moest de

weg worden omgelegd, waardoor twee

bochten werden gecreëerd. Een daarvan

heeft inmiddels al een naam gekregen. Hij
is zelfs genoemd naar een nog levende

Ceel-Witter. Misschien is dat de fornule.
De locatie wordt bekend door de per§oon

die er een bijzondere prestatie heeft

neergelegd. Ik zou zeggen, grijp uw kans.

Koos Molenaar
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Surfen

In de tijd van communicatie en computer
technologie hebben de meeste mensen

tegenwoordig thuis een comPuter.

Sommigen hebben daar dan ook nog
internet op en het duurt niet lang meer of
de GW-krant komt bij u binnen oP het
internet. Ik schat in dat wanneer Jan met de

VUT gaat dit spoedig gerealiseerd wordt.
Tot die tijd moet je je eigen weg vinden op
het Net en sinds enige tijd trek ik ook wel
eens een lijntje op het internet.
Mrjn 1*t" vraag is aan de fanatieke
computerlogen onder de Geel Wit
aanhang: Wanneer komt de homepage uit
van onze club????

Als we moeten wachten op het bestuur dan

wordt het wel de bekende Sint."...of
wachten we op de pensioengerechtigde
leeftijd van onze Jan??

Internet wordt steeds leuker en dan doel ik
niet op de zoveelste website van een

gemiddeld bierelftal uit de competitie,
maar de meer serieuze sites oP

voetbalgebied. Wat bijvoorbeeld te denken

van een professionele website, geheel voor
en door voetbaltrainers? Ik bedoel maar.

Op wra.lv.voetbaltrai*ers.net vind je
oneindig veel informatie over het trainen
en coachen van voetballers.
Hier een voorbeeld :

Programnna om traíningen te maken

Op Voetbaltrainers.Net staat op dit moment een

softwareprogramma, geschreven door Hans de

Klein. Met behulp van dit programma knnt u uw

uainingen met behulp van uw computer maken en

opslaan. Het is daarnaast ook mogelijk om deze uit
te prhrten en de trainingen te evalueren. U kunt het

prografilÍna downloaden op Voetbaltrainers.Net

àoor hier te klikken met uw rechtermuisknop. Orn

de tkorte) handleiding te downloaden klild u hiqr

{met de rechtermuisknoP).

Wie al een tijdje op zoek is naar een

website met een groot aaabod aan

internationale voetbalplaatjes, dan is hier

de website van ene meneer Ophelders ilit
tr-andgraaf. De plaatles zíin zo geplaatst dat

je heel gemakkelijk een comPleet

voetbalboek kunt uitprinten. Je kunt de

Internationale Soccer Pisture Server

vinden op:
:[L1]. g,q-a!l 

!, iql.,qlt,i ti(lo!-c i,sg.qqqiy§ lpg-:i-frlil,UiiIilllt:
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Hier een vaorbeel<i vaxi een speler van

Rosenborg. Sorensen.

Op * 1i,,,, 
Írro'i;;i: lic;J,i-:l. :-;r kllfi je terecht voor

de ofFrcieie clubtenues en merchandising

van alle grote voetbalverenigingen.

Tot zover deze aflevering over het Web.

Lijn"web'1rekker.
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STANDEN SENIOREN
(10 november 1999)

Derile Xlasse D

1. Steenwijkerwold 1

2. Lemmer Bentex 1

3. Friesland 1

4. Harlingen 1

5. Tijnje I
6. Gonedijk 1

7. Leeuwarden 1

8. Heerenveen 1

9. CAB 1

10. Geel Wit 1

11. RES 1

12. GAVC 1

Res. Tweede Klasse À

1. Geel Wit 2
2. Heerenveo.n 2

3. SC Emmeloord 2

4. Harlingen 2
5. Rood Geel 2
6. Leeuwarden 2
7. RES 2
8. Nicator 2

9. Bergum 2

10. MKV '29 2

LL. Zwaagwesteinde 2

12. LAC Frisia 1883 2

Res. Vierde klasse E

1. Stiens 2
2. Trynwalden 2
3. Dronrijp 2

4. Rood Geel 3
5. Gorredijk 3

6. De Sweach 2

7. Geel Wit 3
8. Irnsum 2
9. Drachten 3

10. De l/alden 2

11. ONB 3

12. LAC Frisia 1883 4

KiensfÍcr

9-23
9-17
9-16
9-16
9-15
9-15
9-14
9-t4
9-8
9-7
9-7
9-1,

8-21
6-16
7-15
8-15
8-15
8-12
8-1 1

7-10
8-7
6-3
7-3
7-l

8-2t
8- 18

8,14
8-13

8-12
7-tl
8-10
8-9
8-9
8-?
8-?
7-4
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Ponnenkoekenhuis / Restouront

Torenstraat I I BARf en pETRÀ
9163 HD Nes {Ameland} VEENSTRA
Tel.: (0519) 54 23 95

Fax:i0519) 5421 3l

TEL osle-542o57 app. OUD

Restaurant
,,de )'irytsl"

NU met gezeltig overdekt terras

aan de Strandweg te Buren.

. SP§CIALITEIT:
Pannekeken vele saorten

cl-I6 H#Iïnuu.
Personen wagens
Persanen öus/es
BesÍel wagens 

Postbus g2

91A4 ZH " Damwoude
ret: O511 - 424114
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STAI{DEN SENIORE].{ (verv)

Res. Zesde Klasse AX

1. Buitenpost 1 7-21
2. Geel Wit 4 7-15
3. FVC 5 8-15
4. Zwaagwesteinde 4 6-13
5. Bergum 4 7-12
6. Trynwalden 4 7-12
7. Nicator 8 7- I
8. Rood Geel 5 7- 7

9. Leeuwarden 4 7- 6
i0. MKv '29 5 7- 6
11. De Walden 4 8- 0

STANDEN JLiNIOREN

eerste klasse D

1. Hardegarijp a1 7-21
2. Zwaagwesteinde al 7-21
3. Broekster Boys al 7-14
4. CSL a1 7-12
5. Drachtster Boys a2 7-12
6. Stiens al 7-10
7. Geel Wit al 8-10
8. Kolium al 7- 9
9. Harkemase Boys al 7- 6

10. ONB al 8- 3
11. Jubbega a1 8- 0

eerste klasse D

1. FVC b1 8-24
2. Hardegarijp b1 8-19
3. Friese Boys b1 7-15
4. Geel Wit bl 7-14
5. Broekster Boys b1 8-1,2

6. Stiens b1 8-12
7. Zwaagwesteinde bl 8- 9
8. Dokkum b1 7- 8

9. Bergum bl 8- I
10. SC Berlikum bl 8- 7
11. TTBC bl 7- 6
12. CSL b1 8- 0

- 2n,



STANDEN JIINIOREN (verv.)

tweede klasse BT

1. Friesland cl
2. VCR c1

3. FC Birdaard cl
4. Rijperkerk cl
5. Geel Wit c1

6. Holwerd c1

7. Anjum cl

klasse CA

1. FVC dl
2. Friesland d1

3. Wardy d1

4. Geel Wit dl
5. Beetgurn d1

klasse ER

1. Ropta Boys el
2. Oostergo el
3. Geel \Yit el
4. VIOD ei
5. Anjum e1

6. Ternaard e1

klasse FU

1. Ternaard fl
2. Wykels Hallum f1

3. L'warder Zwal. ft
4. Geel Wit f1
5. FVC f1

klasse EQ

1. RoPta BoYs e3

2. Dokkum e2

3. VIOD e2

4. Geel Wit e2

5.VenY'68e2

*30-

7-18
7-15
6-12
6-9
7-6
7-6
8-6

7-18
6-15
6-6
5-3
6-3

8-20
7-16
6-13
8-11
8-3
7-0

6- 18

1-t2
6-6
6-5
7-5

7-21
6-10
6-10
6-3
t-J
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GEEL WIT NIEU\ryS

Medewerkers:

Meinte Bonthuis
Jan Epping
Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Rudy Bloem
Dolf Kienstra
Coty Tieman
Frans ter Schure
Jozef Brouwer
Ida Kiewied
Luc van Tiggelen
Niels Oud
Nico Oud
Willern Beijaard
Peter Former
Frans Kiewied
Wessel Brourver
George Molenaar
Jetse Nagtegaal
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Redactie adres:
Torenstraat 5
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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


