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BESTUURLTJK

Alle leden worden van harte uitgenodigd

voor de algemene ledenvergadering van

maandag 3 januari 2000. De vergadering

begint orn2030 uur envïndt plaats ïn de

kantine aan de Noordwal.

De agenda van de vergadering is als volgt:

L Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stuk-

ken.

3. Notulen van de algemene ledenver-

gadering van26 augustus 1999'

(zijn gepubliceerd in de Geel Wit-
krant.)

4. Tussentijds frnancieel verslag en

begroting 2000/2001.

Tussentij d se bestuursverki ezing.

(Koos Molenaar en Marcel van der

Geest zijn bereid gevonden in het

bestuur zittingte nemen- Tot een

uur voor de vergadering kunnen

zich tegenkandidaten aanmelden bij
de secretaris.)

Verslag diverse commissies.

CompetitieverlooP

Rondvraag

Sluiting.
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Geen auto's en fietsen op het terrein
Het zal u natuurlijk al opgevallen zijn,
maar ten zuiden van het sportcomplex lig1

nu een fraai parkeerterrein. Daar is genoeg

ruimte voor alle auto's en Íïetsen van de
bezoekers van de voetbalwedstrijden. Het
is daarom niet meer nodig dat de 'heilige
koeien'en'stalen rossen' op het terrein
worden geparkeerd.
Derhaive gaat in het weekeinde het hek
dicht voor de vier- en tweewielers. Dit zal
kenbaar worden gemaakt met het opschrift
'Geen auto's en fietsen op het terrein'.
Het lijkt bijna onnodig te vermelden dat de

ingang aan de Noordwal gesloten is, want
dat was al zo sinds de ingebruikneming
van de nieuwe ingang aan de zuidkant.

Kersttoernooi
Het is bijna niet voor te stellen, maar het
Kersttoernooi op 26 en27 december is de

laatste onder de bezielende leiding van Jan

Kienstra en Jan van Os. Na ontelbare jaren

hebben zij besloten de fakkel over te
dragen aan... (wie zich geroepen voelt mag

zijn of haar naam invullen).
Op Tweede Kerstdag komen
traditiegetrouw de senioren en de F-jes in
actie. Daags erna is het de beurt aan de
overige jeugd. De toernooien staan open

voor alle leden, spelend dan wel niet-
spelend. Spelende leden worden
automatisch ingedeeld. Niet-spelende
leden die mee willen doen moeten zichzo
gauw mogelijk opgeven bij Jan van Os.

Pupillenballen Schoenhandel Kienstra
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal
is een pupil van de week. De gelukkige
beleeft de dag van zlin leven. Hij mag zich

omkleden §amen met de groten, samen met
hen een balletje trappen en daarna de aftrap
van de wedstrijd verrichten.
Maar het mooiste van alles is dat hij na

afloop huiswaarts kan gaan met een unieke
bal, waarop alle spelers hun.handtekening
hebben gezet.
Deze pupillenballen zijn aangeboden door
Schoenhandel Kienstra in Nes.



De Geel-Witter van
de eeuw

Het einde van het jaar nadert. Maar niet
alleen het einde vandeze honderdjaar, ook
dat van deze eeuw, ja zeHs van dit
millennium. Ai ben ik het daar niet mee

1eens, want je viert je eerste verjaardag niet
bij je geboorte, dus hoort het jaar 2000
gewoon bij de twintigste eeuw en het
tweede millennium. Die discussie wil ik
hier niet aangaan, wel een andere.
Laten we er gemakshalve van uitgaan dat
het wél het laatste jaar van deze eeuddit
millennium is, zoals zo velen doen, dan is
dit het laatste clubblad dat in die periode
verschijnt. En zo liggen er nog wel een
paar gedenkwaardige momenten in het
verschiet. Het laatste kersttoernooi, de
laatste competitiewedstrijd, het laatste
kantinebezoek. Allemaal gebeurtenissen
0m sven bij stil te staan.

Jury
Het is makkelijk om aan te duiden wai de
laatste is. Anders ligt het met verkiezrnge*.
Of het nu de voetballer van het jaar is, de
sportman- of vrouw, de missverkiezing, het
songfestival, het maakt niet uit. In alle
gevallen ligt het lot in de handen van sen
jury. Laat je dit werk doen door andere
keuzeheren en *dames dan zal de
beslissing geheid anders uitvallen. Je kunt
dus niet zeggen dat de mooiste dame of het
mooiste lied inderdaad het beste is.
Datzelfde geldt voor verkiezingen van
sportlieden. Het is appels met peren
vergelijken.
Onlangs zijn de sporters van de eeuw
verkozen. Leuk voor Fanny Blankers-Koen
dat zlj, na ruim een halye eeulv, nog door
de hele wereld wordt herinnerd als de
huisvrouw en moeder die vier maal goud
wcn. Maar is haar prestatie daarmee de
beste die ooit door een sportvrouw is
geleverd? Ik kan het u niet ze1gofi.
Ik vind ook niet dat de vraag gesteld moet
worden want ik heb iets tegen
verkiezingen. Juryoordelen zijn per
definitie subjectief. Daarom heb ik niet

veel op met sporten als kunstrijden en
turnen. Geef mij maar een eerlijke pot
voetbal. Wie de meoste doelpunten heeft
gemaakt heeft gewonnen. En dan kun je
pech hebben met schoten op paal en lat en
je kunt geluk hebben door met óén counter
de wedstrijd in je voordeel te beslissen.
Geel Wit is afgelopen seizoen kampioen
geworden door veel wedstrijden in de
slotfase te beslissen. Heeft Geel Wit dan
geluk gehad of had het elftal iets extra's?
Het maakt uiteindelijk niet uit, want de
punten tellen.

Wie?
ÏVie was het afgelopen seizoen de beste?
Wie was de beste speler ooit van Geel
!Vit? Of moeten we, íls we dan toch een
Geel-\Yitter van de eeuw moeten
aanwijzen, gaan kijken naar iemand met
andere kwaliteiten, zoals een bestuurslid,
een elftalleider, de schoonmaker van de
kantine of de verzorger?
Kijken we puur naar de voetballende
kwaliteiten en kiezen we een van de
broertjes Metz? Theo, te woeg geboren
voor een profcarrière? Rudolf, die door
zijn wilskracht het verst kwam? Of
Francisco, misschien wel de meest
technische van deze drie?
Of moeten we denken azn onze ereleden
Frans Hulsebos en Willy Molenaar, die
Geel Wit in de jaren vijftig op de been
hielpen en tot de dag van vandaag op hun
wijze hun steentje bijdragen aan de club?
Of moeten we de mannen van het eerste
uur eren, want dank zij hen vormen wij nu
een vereniging?
Wie je ook kiesr, je maakt altijd een goede
keuzö, maar nooit dé goede keuze. Want
die is er niet. ïedereen draagt op zijn of
haar manier een steentje bij aan de opbouw
van de club.
Of je spelbepalende middenvelder of
'waterdrager'bent, of je bestuurslid of
kaartverkoper bent, of .ie trainer of abonnee
van het clubblad bent. Het maakt allemaal
niet uit. Zonder u allen is de vereniging
niets, daarom verkies ik u allemaal tot
Geel-\Mitter van de eeuw.

Koos Moienaar

-,ö-



R.E.S. - GEEL WIT

Op zondag 20 november 1999 werd de

belangrijkste wedstrijd van het ls* elftal
gespeeld, althans in mrjn ogen. We
moesten nametijk aantreden tegen mijn
oude club R.E.S. uit Bolsward. De letters

staan voor Rjucht en Sjucht, een spreuk
van Gysbert Japicx, een bekende Fries
schrijver en dichter uit woegere tijden.
Yan 1964 tot 1978 heb ik voor deze club
gespeeld en de laatste jaren was ik keeper

in het 3". We moesten toen regelmatig

spelen tegen het 2" van Geel Wit. Twee

kier ben ik mee geweest met het 1# elftal,
wel als reserve keeper.
Zondagochtend gingen ïve met de hele
familie met de boot van 8.30 uur richting
Bolsward. In Bolsward woont narnetijk
mijn zus, die getrouwd is met lVim
Kiewied, vader van Inge, Patrick (trainer
Gsel \ryit 2) en Dennis (speler van RES 1).

Om het nog urgewikkelder te maken; \Mim
is dit jaar ook leider van het ls" van RES.
In Bolsward aangekomen werden ïre
begroet door mijn 5 zusserq die juist deze

dagen hun zusjes weekend hadden. Onder
de koffie werden de kansen gewilt
gewogen; de een was voor Bolsward,
ander voor Ameland, een ander vond een

gelijkspel weer beter voor beide partijen.
Terwijl ik de Íraam van onze club op de

wedstrijdbal neerzettg dacht ik al aan de 3
punten die we zouden meeilemen n&ar

Ameland, want daar was ik heilig van
overtuigd en dat had ik de jongens de

laatste weken goed duidelijk gemaakt.
Tussen de middag gingen beide leiders

Àch even terugtrekken en vulden
gebroederlijk het wedstrijdformulier in.

Van dit unieke moment werden natuurlijk
door mijn zusjes enige foto's gemaakt. Ik
zat namelijk in een T-shirt van RES het

formulier in te vullen. Nadat we beiden
onze tactieken hadden besprok* ging
Wim met mij in de auto richting
voetbalveld. De onwangst was erg
hartelijlq maar daar staat RES ook om
bekend en het was wachten op de rest van

Àmeland........

*N' C,§Kienstrclï
en
de

§cHoEN / §PORïHAilDEL

Rixt van Doniastraat 27, I\ÍES
tel:05Í9 542029

Hotel Nes **
Strandweg 39 - 9163 GL lrles Ameland
ïel. (0519) 5421 83 - Fax. {0519} 5421 83

Uw 1N0 BaÀk: Burg. tffaldastraat 2,9163 JC JC Nes Amelald' ael. (05L9) 542299



Om tien voor 3 konden we aftrappen en de

warming-up 'was aan de korte kant
geweest, daar de boot ontzettend laat was
aangekomea.
Of het door deze korte warming-up kwam
zal nooit helemaal duidelijk worden, maar
het was na 5 minuten wel 2-0 voor RES.
Twee momenten van onachtzaamheid in
onze achterhoede, RES profiteerde er goed
van en zorgde ervoor dat mijn gezicht op
onweer stond. Het initiatief en het betere
spel hierna lryas voor ons en Peter Oud
wilde als eerste niet naar huis teruglopen
er scoorde vlak voor rust 2-1. Theo
Brouwer deed hem dit na efi r.o gingen we
rusten met2-2.
De 2" helft giag aardig gelijk op al waf,en
de meeste kansjes voor ons en menigeen
verzoende zich al met een gelijkspel. Arno
Moll werd gewisseld, 10 minuten voortijd,
vaor Theo op rechts. Ook Amo besefte
blijkbaar mijn belangen en even later mikte
hij een vsorzet op het hooftl van Edward.
Deze wilde zich nog bukken, $ras te laat en
de bal ging het doel in:2-31!! !! !!
Dit was ook de eindstand en ik had mijn
doel tot nu toe bereikt, namelijk 6 punten
uit Bolsward meenemen, ltrant we hadden
ook al van aartsrivaal CAB gewonnen.
Al mijn zusjes, die op de tribune zaten (wat
al even uniek was als deze wedstrijd zelf),
\Maren blij voor mij, behalve Bou§e, en
vonden het een sneu verlies voorWim.

Na afloop van de wedstrijd werd er nog
wel even een Cdtje opgezeÍ.
met.. . ..... Sinterklaasmuziek.
$fim had namelijk gezegd, wat er ook
gebeurd het is feest na de wedstrijd, al was
het voor hem wel even rprang.
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oP NAAR 2000, EN DAN.....?

Natuurlijk geryoon op weg naar 2001,
Iijkt mij wel een strak plan. Dan is het
zoveelste millennium alweer een jaar
bezig, en duurt het mijn tijd wel uit voordat
er weer één komt. Gewoon gelukkig
Nieuwjaar is prim4 maÍr nu lijken er
alleen maar problemen te komen" Iedereen
is opeens in de war vanwege het
millennium. Geloof mij nu maar, het wordt
niet anders dan anders, alleen meer
vuurwerk.

Wat voor mij wel anders is, is dat ik
volgend jaar veertig word. En dan schijnt
het mogelijk te zijn dat je tweede jeugd
begint. ïVant ïvanneer je om je heen kijkt
dan wordt niet iedereen van boven de
veertig jonger. Dat is maar voor enkelen
weggelegd, en daÍ betekent meestal dat het
met geld te maken heeft. Je had dan allang
geleden je spaarbewijzen of koopsom
polissen om moeten zetten in lijfrentes,
welke je driedubbel aftrekt van de
belasting die je eigenlijk had moeten
betalen, zodatje de winst kunt investeren
in een abonnement op de plastische chirurg
en de broodnodige vitamines en hormonen.
De geachte lezer begrijpt dat dit er voor
mij waarschijnlijk niet in zit.
Toch is dat niet wat men bedoelt met
tweede jeugd. De echte tweede jeugd heeft
niets met de buitenkant, met het uiterlijk te
maken. Het gaat er meer om dat je van
binnen sven een knopje om moet zetten.
Even stil staan bij alles waar je steeds druk
mee bezig bent. Ogen dicht, maximaal 5

minuten wikken en wegeil, dan beslissen:
"linksaf of rechtsaf of rechtdoor", gas
geven en niet meer in de spiegels kijken!

Ook dat is er voor mij niet bij. Ik heb de

illusie niet dat ik ook maar iets te vertellen
heb over wat ik graag zou willen doe4.

'T{et giet zo as het giet" en het komt zo als

het kamt. Toch zullen er Geelwitters
genoeg zijn die het jaar 2000 aangrijpen
om het eens cver een andere boeg te
gooien. Mij best, zolang zeriÍ de buurt van

de Riet blijven. 'ïVant van gooi- en

smijtwerk komt vaak een hoop rotzooi.

De dingen clie verandererq dat gebeurt toch
steeds al. Het voetbal van de jeugd nu, is
toch anders dan in onze tijd. Goed, de

kÍeedkamers zijn nog regelmatig hetzelfde.
En dus herken je het éen en *nder maar het

is niet hetzelfeÍe. Het is ook gewoon beter
voor mijn onaangepaste hersenen dat ze

rond de jaarwisseling al die oude verrotte
kleedkamers op blazen. Met flink veel
Belgisch wurwerk. Want als ze dat oude

spul nu niet opruimen dan weet ik niet of
ze het ooit nog wel eens opruimen! En als
je niet in je accommodatie investeert, doe
je het dan wel in je jeugd?

Zo warenwij laatst bij Wardy uit Ferwerd.
Daar was de kantine verbouwd, niet alleen
om het bier maar ook om de drukkerij.
Heel interessant natuurlijk voor uw
correspondent, Er werd druk gewerkt maar

niet aan het clubblad. Het ging om het
programmaboekje van de zaalvoetbal-
competitie in de winterstop, door
verschillende, omringende verenigingen
georganiseerd. De l0 wijwilligers hadden

er de hele dag werk aan.

Daarnaast was het eerste elftal bezig met
het snoeien van de houtsingels rondom de

velden. Achterstallig onderhoud genoeg,

daar de gemeente aldaar eerst vafl plan was
de velden te verplaatseÍ! Ínaar later deze

plannen weer terugdraaide en het complex
alsnog in handen kwam van de

voetbalclub.
De accommodatie waar onze jeugdleden

om moesten kleden was echt uit de tijd
maar daar stond tegenover dat z,e de

wedstrijd dik verloren, dus voetballend

a- \f -
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was msn wel met de tijd meegegaan. Ook
hadden zij nog genoeg spelers voor een

tweede D-elftal, maar daarvoor rJ/as weer
geen leiding en begeleiding genoeg $oor.
Men had zelfs om die reden al wedstrijden
moeten afzeggen.
Deze vereniging heeft dus duidelijk een

millenniumprobleem. Zullen de

vrijwilligers die de schouders eronder
gezet hebben, hulp krijgen en ontlast
worden. Of zal de last steeds rwaarder
worden en moeten zij ontgoochelt afhaken.

W'ie weet waar Wardy over 5 jaar staat?

En wat doet Geelwit dan? Wie het weet
mag de redactie een e-mailtje sturen. Of
hebben wrj nog niets met een apenstaartle
aan de Noordwal!?(GW,conrr,4;Nrrrv.Nrv) Er
hoeft geen postzegel op.

Naast de vele bespiegelingen voor het
nieuwe jaar, is er ook nog af en toe
gevoetbald. Zo mocht ik het meemaken om
in en tegen Drachten op kunstgras te
spelen. Op dat veld heeft het derde wel
vaker gevoetbald, fiaar ik was daar nooit
bij. Johan Bekius wel en ik was ook heel

gelukkig met een bijrijder die alle voetbal-
velden van Friesland kent. Behalve die van
Drachten dus. Dan maar met Nico en Pietje
in pole-position, ook gigantisch verdwaald
dus. En Jan-Dirk reed in zijn eigen auto

een rondje langs de daar aanwezige

voetbalvelden. Al met al weer een knap

staaltje van eilanders met de boot cver.
Nu wist ik in DrachteÍ wel een

voetbalveld en daar reed ik toen ook rnaar

heen maar ik wist niet dm dit het goede

was omdat ik er nog nooit gespeeld had.

Zo zie je maar weer, soms ï/eet je meer

dan je denkt en hoef je helemaal niets aan

Johan te vragen.
Het kunstgras zelf is net een zandbak met
hier en daar wat plastic sprietjes. Een

sliding leidt zonder problemen tot
verwandingen en omgeschopt worden is
dus ook geen pretje. Het een en ander

ontaardt in een soort zaalvoetbal. En je
denkt dat de thuisclub dan in het voordeel

is, maar daar bleek dus niets van. ri{ij
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hadden het beste van het spel en wonnen
dan ook terecht. Zelfs Supersub Nico
himself scoorde en ik geloof dat de

eindstand l-4 voor ofls \ffas. Hiermgg
kwam ons totaal op 13 punten, en dat kan

heel vervelend zijn.

Daarna speelden wij thuis tegen de

Wàlden. Zowel de scheidsrechter van ons

als die van het tweede had afgebeld. Jan

van Os moest toen improviseren om de

zaken in goede banea te leiden. Hij floot
bij ons de eerste helft en daarna het

tweede, Lex Yarkenvisser floot onze

tweede helft en kon daarna zijn vaste
positie als vlaggenist bij het tweede weer
innemen. Àl met al een heel gedoe en dat

vanwege zgn. echte scheidsrechters van de

KNV[!, die overal geacht worden te
fluiten. Eilander scheidsrechters die niet
naar de wal willen te fluiten, die krijgen
een trap onder de k..., ach laat maar anders

krijg ik weer een gele kaart!
Onze keeper vond dit geruil, zonder dat

wij ervan op de hoogte waren maar niets
en moest eerst even ziin ei kwijt op Nico
zijn brede schouders, voordat hij zijn
positie onder de lat weer in nam. Ook weer

een heel gedoe wat onze concentratie niet
ten goede kwam en ons spel dus ook niet.

Na wat gejodel en de nodige toverballen
eindigde deze wedstrijd volgens mij in 3-3,
wat ons punten totaal dan op 14 brengt. De
13 punten greÍs was dus na één week al

geslecht, dit in tegenstelling tot het vorige
seizoen toen we volgens mij de halve
competitie op dat dubieuze ongelukstotaal
gestaan hebben. Bijna werd ik toen
bijgelovig.

Op weg naar het sunterklazen hoeftlen wij
niet meer te spelen gelukkig. Maar goed
oolg want het pak was nog lang niet klaar!!
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Naam: DennisKiewiet
§eboren: 7 april 1989

Yader/Ivloeder: Tj eerd en Carolien
Broer/Zus: Jeroen 12 iaar

Favoriete club: Ajax
Favoriete club
In het buitenland: Barcelona
Favoriete speler: Overmars
Mooiste tenue: ,lSax

Hobby: Vissen
Ik drink het liefst: Cola
Ik eet het liefst: Prei met gehakt
Favoriete muziek: Offspring
Ik word later: Kok

ANJUM EI * GEEL WIT El 3.6

Is" helft: Het was een grote modderpoel en
het regende veel. Het 1# doelpunt was
voor Anjum, net zoal het 2". Toen hadden
we er zelf een in en nog een. De 3" volgde
snel en tosn \ras het rust.
2" helft: Het regende nog steeds, maar het
4* doelpunt was voor Geel Wit kwam
eraan. Maar de tegenpartij stond stil ea het
was 3-4. We kwamen weer terug en even
later hadden v/e er weer een in : 3-5. Er
volgde nog een en we vronnen met 3-6.
De doelpuntenmakers waren:
Dirk Molenaar: 4x, Jurjen Metz, 1x; Kevin
Kieurietlx.
De doelpuntentegenhouders waren: Patriok
Brouwer, Andries Metz en Kevin Kiewiet.
Keepers waren Kevin Kiewiet 1# helft en
Robin Oud de 2" helft, die opviel door 3

fantastische reddingen.

TERNAAITD El * GEEL }YIT El

HËt was een kleiveld met regen. We
werden opgehaald door 3 atÍo's. Omdat
we de vorige wedstrijd hadden ge$roilnen
met 11-1 moesten we met 1l of meer
doelpunten winnen, want dan kregen we
patat. Jurjen Metz heeft er 4 gescoord, Dirk
Molenaar 2, Robin Oud 2 en Dennis
Kiewiet 1.

De 1*" helft stonden we voor met 2-0.
De 2" helft meteen 3 erin, danZ doelpunten
teger, daar tussen nog I voor ons ën
daarna nog 3 voor ons en de uitslag was:
9-2.|l
We hebben geen 11 dgelpunten gemaakt,
maar kregen toch patat.

Andries

-'15*

Ik speel in:
Trainer:

S/aar ik sta:

V[at ik wil:

Geel Wit:

E-l
Ome Jan(van de

smid)
in 't midden
kampioen worden

We waren bijrca
kampioen. We

verloren van de
latere knmpioen
Ropta Boys met
I-2.
Varige week was
ik pupit van de
week (GW-Tiinie)

-12-



DE VRTIDAGAYONDTRÀI-
NING MET HET EERSTE

(ingezonden stuk)

\Yij trainen dit jaar voor het eerst op

wijdagavond, samen met het eerstë om
zeven uur. Normaal geqproken is dit
geen probleem, behalve als je met "malt-
nen" Yan het eerste traint.
Vanavond (10 dec. 99) sloeg echt alles-

lVe waren bezig met een wedstrijdje, met

aan eer kant twee kleine doeltjes en aan

de andere kant een groot doel.
Maar tot onze grote verbazing werd
halverwege de wedstrijd het doel opeens

meegenomen door de "mannen" van het

eeÍ§te.
Wat dit nou voor nut heeft weten we
niet, want onze trainer had helemaal niet
gezngd dat het doet weg kon. Ook werd

eÍ een opmerking gemaakt door een

"speler van het egrste" (geen namen noe-

men) dat het vlaggenschip voorrang heeft

boven de rest.
Maar dit vlaggenschip heeft niet meer

zolang te gaan.

Dit gedrag komt natuurlijk niet alleen

door de spelers zelf, maar ligt ook aan

de "technische staf'. Dit is trouwens niet

het eerste grapje van hun, vaak moeten

wij ook onze training ,Bnpassen aan hen,

omdat ztj op het laatst een aparte oefe-

ning moeten doen. Dit geldt natuurlijk
niet voor alle spelers van het eerste.

En natuurtijk is het eerste wel de trots
van de club, maar het hoeft niet oP zo'n
manier.

Spelers Geel Wit al

De redoctie von

deze krant wenst
u een

zond en

goed, ge-
spo rtief

Íxwloot(
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GEALWIT2.FRISIÀ31.1

Zondagmiddag 5 december: enkele tientallen

bezoekers zien Geel Wit 2 aantreden tegen

Frisia 3 uit Leeuwarden. Op het doel als altijd
Peter Brouwer die alleen al door zijn postuur

het doel zodanig verkleint dat tegenstanders

bij voorbaat weinig vertrouwen hebben in het

nuttig rendement van hun schoten. In de

aohterste lijn van rechts naar links Martijn
Boelens, Richard de Jong, André Kooiker en

Michel Kiewied. Op het middenveld Niels
Oud, Dennis Ytsma en fujen Verbiest en

voor Jan Brouwer, Robert Oud en Tim
Hoomoed. In de rust zou Dennis gewisseld

worden voor Maurice Kiewied en in de loop
van de tweede helft Michel Kiewied voor
Richard Kooiker. Jan van Os v/as

scheidsrechíer en Lex Varkevisser assisteerde

hem aan de zijlijn.

Het tweede elftal presteert goöd in de reserve

Tweede Klasse A: in het laatste nummer van

Geel Wit Nieuws stond het zelfs bovenaan

met 24 punten uit 8 wedstrijden. Er mocht

dus wel iets verwacht worden tegen Frisia 3,

een ploeg die met I punt uit 7 wedstrijden op

de laatste plaats stond/staat. Dat vonden niet

alleen de weinige toeschouwers, maar ook de

spelers, vrant ze begonnen heel zelfuerzekerd

aan de wedstrijd. Het tweede was meer in de

aanval, hield de verdediging goed gesloten en

bouwde weloverwogen, in een iets te laag
tempo de aanvallen op. Het beloofde een

sportieve ontmoeting te worden en de

scheids had het dan ook niet moeilijk. De

enige die een beetje moeilijk deed was in de

14-de minuut Dennis: hij trapte zonder enige

aanwijsbare aanleiding de bal het veld uit na

een fluitsignaal van Jan van Os. Deze

ontbreekt het, zoals bekend, niet aan

vastberadenheid en Dennis incasseerde

prompt een gele kaart. Yandaar misschien dat

hij in de rust werd gewisseld.

Bij het aanvalsspel van onze jongens konden

overigens wel enkele vraagtekens geplaatst

worden: alle drie spitsen, Jan, Robert en Tim

opereerden bijna voortdurend als

centrumspits. Tim speelde het meest naar

voren en Robert en Jan vormden een soort
dubbele schaduwspits. Van deze speelwijze
was vooral Tim de dupe, want hij moet het
vooral van zijn snelheid hebben, maar hij
werd vrijwel geen enkele maal in de diepte
aangespeeld en in de korte combinaties kwam
hij totaal niet uit de verf. Robert speelde

sterk achter de voorste linie en zorgde ook
voor enkele gevaarlijke acties en Jan liet af en

toe zien dat hij nog steeds een paar knappe
passeerbewegingen in zijn trucendoos heeft.

Onze jongens bleven het meest in de aanval

en een doelpunt kon elk ogenblik vallen. In
de 30ste minuut leek het moment suprème
daar: ik meen dat het Tim was die tegen een

tegenstander opliep in een poging binnen het

strafschopgebied de bal vrij te maken en Jan

van Os zag daarin een strafschop. Hoe het

ook zij, een voorsprong was op dat moment
verdiend en blijkbaar vonden de Frisianen dat

ook, want ze deden niet moeilijk. Jan

Brouwer zou het karwei wel even klaren,
maar hij onderschatte de verstandelijke en de

atletische vermogens van de Leeuwarder
doeïman en schoot op doorzichtige wijze veel

te zacht in en de strafschop werd simpel
gestopt. Later in de wedstrijd en ook daarna
helaas bleek dit een kostbare misser.

Voorlopig voetbalde iedereen onbekommerd
verder, vrant, zoals hierboven al gemeld,

speelde Geel Wit 2 met een overdosis aan

zelfuefcrouwen. Dat bleek al in de 3l-ste
minuut toen een knap schot van Robert Oud
maar net naast ging.

Het zelfuertrouwen nam vlak voor de rust
zelfs zodanige proporties aan dat de gasten

zich wat meer aanvallende activiteiten
konden permitteren. De Amelander
verdedigers vonden dit blijkbaar een

welkome afuisseling en keken derhalve
geamuseerd toe. Dat laatste hadden ze beter
niet kunnen doen, want in de 45-ste minuut
werden de Leeuwarders zo brutaal dat ze

zich een heuse kans creëerden en die zowaar
nog benutten ook. Was dat even een

aÍknappen !

Na de rust had Frisia 3 de harde wind mee en

mede daardoor waren ze een tijd lang het

meest in de aanval. Echt gevaarlijk werden ze
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eerst niet, maar ze bereikten er wel mee dat
Geel Wit 2 uit zijn spel raakte en nogal
chaotisch ging opereren. Dat leidde allemaal
tot een drietal enorme kansen voor de

Frisianen en dat ze díe niet benutten was nièt
te danken of te wijten aan geluk of pech,

maar louter en alleen aan het fenomenale
keeperswerk van good old (nou,old?) Peter
Brouwer die enkele weken geleden overigens
ook in het eerste elftal al de sterren van de
hemel had gekeept. Tot driemaal toe
verscheen er een aanvaller alleen voor zijn
doel en tot driemaal toe kwam hij precies op
tijd zijn doel uit en wierp zijn machtige
corpus in de baan van het schot. Peter was
&ze middag overduidelijk de redder Van het
tweede elftal,

A1 die reddingen zouden echter qua

rendement van nul en generlei waarde
geweest zijn als niet eén van de veldspelers
een bijdrage in de vorÍn van een doelpunt
afgeleverd zou hebben" Degene die je die eer
misschien het liefst gegund zou hebben was
ongetwijfeld Robert Oud, de beste en meest
actieve veldspeler deze middag of Tim
Hoomoed die geen moment in de wedstrijd
was, zoals dat in verslaggeversjargon heet en

die zo'n mentale opkikker best had kunnen
gebruiken. Het werd Niels Oud en die mag

men dit succesje ook best gunnen, want op
het middenveld verzette hij veel nuttig werk
zowel in verdedigend als aanval-opbouwend
opzicht. Niettemin blijft een gelijkspel voor
Geel Wit 2 een onderdemaats resultaat: je
speelt tegen de hekkesluiter en dan nog wel
thuis! Als stuurman aan de wal is het niet
moeilijk één of meer oorzaken bloot te
leggen: in alle vergelijkbare gevallen is de

hoofdoorzaak een te laag ternpo bij de

sterkere ploeg en dat was natuurlijk het

gevolg van de reeds geconstateerde

overdosis aan zelfuerzekerdheid. De tweede
oorzaak van dit' betrekkelijke falen was

ongetwijfeld de speelwijze met 3 centrale
spitsen.

Frans Hulsebos
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De assistent-
scheidsrechter
is volslagen oYerbodig

Terwijl heel Ameland zich druk maakte
om het jaarlijkse verkleedfeest bleef ik, om
mij moverende redenen, thuis. Ceen
gezweet achter het maangezicht, geen
geloer door kleine gaatjes en drinken door
al even smalle openingen voor mij. In
plaats daarvan lekker onderuit naar het
voetballen kijken. Het was Champions
Leaguedag, en 5856 was bereid de
wedstrijd Borussia Dortmund-Rangers
vanaf zes uur uit te zenden. Deze wedstrijd
was twee uur eerder begoruren. Daar kwam
ik achter toen ik in de rust via teletekst de
andere tussenstanden wilde bekijken. Daar
stond de uitslag al gepresenteerd van de
wedstrijd die ik tot dat moment met veel
spanning zat te bekijken. Leuk hoor, om
van teyoren te weten dat de Duitsers weer
winnen op de hen zo bekende wíjze; gelijk
maken in de laatste minuut en beslissen
met strafschoppen!
Nee, vermakelijker was Lazio-Chelsea.
I.{iet zozeer om datgene wat zich op het
veld afspeelde, maar om wat er langs de
ldn gebeurde. Lang heb ik mij afgevraagd
waarom de FIFA z«lnodig een vierde man
in het leven heeft geroepen.

Niets te doen
Ogenschijniijk heeft deze man helemaal
niets te doen. Hij krrjgt het druk aan het
einde yan de speelhelften, want dan moet
hij de extra tijd en de publiekswissels
aangeven. De rest van de tijd mag hij gratis
naar de wedstrijd kijken. Hij moet echter
niet alleen goed kijken, maar vooral goed
luisteren. Luisteren naar §/at de trainers
zeggen, als alles waÍ zij uitkramen kan
tegen hen worden gebruikt. En van de
boetes díe ze dan krijgen opgelegd kan de
assistent-scheidsrechter worden betaald.
Die man is dus een soort premiejager en
registreert daarom elk overtredingetje. Ja,
ook trainers kunnen ernstig over de schreef
gaan. Voor hen is namelijk een lijntje om
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de dug-out gekalkt en daar mogen ze niet
overheen. Als ze dat wel doen verklikt de
assistent-scheidsrechter dat aan de
scheidsrechter met de fluit en wat doet die?
Die stuurt de trainer uit zijn hok! Dat wht
de assistent-scheidsrechter de hele tijd i

heeft getracht tegen te gaan! De trainer
moet de catacomben in en kan daar via een
tv-scherm het spel volgen-

Trainers vefinaken
Het vermoeden bestond blj mtj al langer,
maÍu nu weet ik het zeker: de vierde man is
er om de trainers te vermaken. \Yat heeft
het immers voor zin voor een coach om de
scheidsrechter uit te schelden als die
honderd meter verderop loopt en toch niet
kan horen wat er wordt geraaskald?
Bovendien is er ook nog zoiets als emotie.
Als spelers, maaÍ ook als trainer, ben je de
hele week bezig met de voorbereiding op
de wedstrijd. De ontlading heeft plaats in
anderhalf uur. Spelers kunnen hun dag niet
hebben, vraarop ze door de coach kunnen
worden aangesproken. Arbiters fluiten ook
niet altijd vlelifteloos. Dat kan niet van ze
verwacht worden, en ais je je benadeeld
voelt kan dat tot irritatie leiden.
Ongetwijfeld zal het taalgebruik van de
trainer niet altijd netjes zijn, maar schaf
toch alsjeblieft die vierde man af. Een
willekeurige wijwilliger kan dat bordje
ook wel omhoog houden.

Fluiten
Laat zo'n assistent-scheidsrechter toch het
werk doen u/aarvoor hij zich bij de bond
heeft aangemeld: fluiten. Decennia lang
kampen we in Nederland met een tekort
aan scheidsrechters, en ik kan rne niet
voorstellen dat dat elders anders is. Of het
zou gewoon hier in het Noorden van
Nederland moeten zijn, waar de
scheidsrechters van de eilanden hen de
erkenning wordt ontzegd die ze verdienen.
Nee, dan de arbiters van de wal, van wie de
een nog sneller is met aïzeggen dan de
ander als ze hun naam achter een wedstrijd
van Terschelling, De Monnik, Àmelandia
of Geel \Vit zien geprojecteerd.

Koos Molenaar

GEEN TOPPER MAAR ZEKER OOK
GEEN FLOPPER

In een vorige beschouwing - die over het

fenomeen schaduwspits - kwam hèt topelftal

van Nederland, zeker historisch gezien, dax
nogal uitvoerig ter sprake. Daar was niets

mis mee, maar ik wil me er toch voor hoeden

om de blik uitsluitend te richten op die clubs

en die spelers die op grond van hun §tatus,

hun rijkdom en hun prestaties altijd en overal

de meeste aandacht opeisen' Dat is niet alleen

onrechtvaardig, maar het is journalistiek

gezien ook onterecht, want op den duur gaan

alle artikelen over hetzelfde en dat verveelt

delezer. Een krant die de lezer verveelt is zo

ongeveer het stom§te waar je voor kan

werken.

Vandaar dat ditmaal een eeuwige subtopper

in de Nederlandse Eredivisie in de

schijnwerper staat. En dan niet eens een

speler als Vennegoor of Hesseling, maar Erik

ten Hag. Wie heeft daar nou ooit van

gehoord? Toch heeft deze waardevolle

middenvelder al ruim 10 seizoenen in de

hoogste vaderlandse competitie achter de

rug. Het zijn echter niet zozeer de kwaliteiten

waardoor deze speler interessant is, maar

vooral de opvattingen die Ten Hag over zijn

club, zijn eigen spel en over het Nederlandse

voetbal heeft die de moeite van kennisneming

waard zijn. Van zichzelf vindt hij dat hij een

speler in de schaduw is en dat vindt hij nog

terecht ook. Zijn taak als middenvelder ziet

hij vooral als een ondergeschikte'

ondergeschikt aan vooral de vleugelspitsen

die de actie die tot het scoren van doelpunten

moet leiden, moetefl maken' Ten Hag zoekt

de voldoening in zijn spel niet in briljante

acties als mooie passeerbewegingen slimme

overstapjes en uitgekiende hakballetjes

waarmee je het applaus van het publiek

verwerft,' maar in het snel en "comfortabel"

aanspelen van aanvallers. Met comfortabel

wordt bedoeld dat de aanvaller de bal meteen

voor het goede been krijgt en op het juiste

moment, zodat hij de inleidende actie voor de

aanval meteen en zoveel mogelijk

ongehinderd kan maken. Het publiek en veel

sportverslaggevers hebben weinig oog voor
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de waarde van een dergelijke, bescheiden

middenvelde\ ze onderschatten hem dan ook
vaak en dat heeft vaak tot gevolg dat ook de

grote clubs weinig belangstelling voor zulke
spelers hebben.

Mede door dit gebrek aan waardering, beter
gezegd door dit gebrek aan voetalkundig
inzicht heeft Erik ten Hag het grootste deel

van zijn carrière bij F.C.Twente gevoetbald

met eenmaal een uitstapje naar De

Graafschap en eenmaal naar F.C.Utrecht.
Hij is daar zelf niet ontevreden of wrokkig
over, want hij vindt dat een logisch gevolg
van zijn opvatting over zijn taak als

middenvelder, een opvatting die hem mede

is bijgebracht door voormalig
F.C.Twente-trainer heo Vonk. Wat hem wel
dwars zit is het gepraat en geschrijf over de

Nederland
De KPN-Telecompetitie als zijnde een

Micky-Mousecompetitie rnet 3 clubs die echt

kunnen voetballen en een stelletje subtoppers,

middenmoters en brekebenen die er weinig
van bakken. Dat het altijd weer één van de

drie, Ajax, Feyenoord of PSV is die

kampioen wordt is niet alles bepalend: de

grote drie verspelen vaak punten aan clubs

als Willem II, RODA RKC en F.CTwente en

deze clubs zorgen er mede voor dat de

competitie vrijwel elk jaar een spannend

verloop heeft en dat het publiek nog steeds

de weg naar het stadion weet te vinden,
ondanks de enorme concurrentie van de

televisie. Ook heeft Ten Hag kritiek op het

beleid van de betaald-voetbal-organisaties: ze

verliezen de Nederlandse jeugdige talenten

steeds meer uit het oog en proberen jonge

buitenlandse spelers, meestal afkomstig uit
arme landen, goedkope contracten aan te
bieden. AIs deze buitenlandse jongeren er niet

in slagen zich een vaste plaats bij een

Nederlandse club te verwerven, dan laten ze

hen als een baksteen vallen en bekommeren
ze zich niet meer om hun lot.

Hoewel hij naar de dertig loopt, ziet Erik ten

Hag zijn toekomst - bij F.C. Twente uiteraard

- vol optimisme tegemoet. Hij ervaart dat hij

als voetballer, en voor hem dus als

ondergeschikte middenvelder, nog steeds
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groeit. Die groei betreft niet in de eerste

plaats de techniek of de loopsnelheid, maar

wel het spelinzicht en de vaardigheid om met

zo weinig mogelijk bewegingen de bal te

spelen lvaar een aanvaller er iets mee kan.

Hebben wij bij Geel Wit ook van die

dienstbare middenvelders die nooit de

voorpagina (welke voorpagina in godsnaam?)

halen maar wel voor hun elftal van grote

waarde zijn? In dit Geel Wit-nieuws wordt in

een wedstrijdverslag de naam genoemd van

Niels Oud, weliswaar als goalgetter maar dat

was enigszins uitzonderlijk, maar in de

wedstrijd tegen Frisia vervr.rlde hij zeker een

dergelijke rol. In het eerste elftal denk ik in
de eerste plaats aan Siprian de Jong, maar ik

moet erbij zeggen dat ik vind dat Siprian de

dienstbaarheid wel eens wat overdrijft'

Om alle misverstand bij voorbaat uit de weg

te ruimen: ik word wel eens aangesproken als

Tukker en de lezer zou op grond van die

"miskenning" kunnen veronderstellen dat dit

artikel vanwege die herkomst over

F.C.Twente gaat. M,jn geboorteplaats

Twello ligt echter op de Veluwe en dat

wonderschone regio heeft helaas nog maar

heel zelden buitengewoon voetbaltalent

opgeleverd. Ik tob daar niet over' evenmin

als Jan Epping dat doet over zijn herkomst

uit Drente waar ze weliswaar wel een

betaalde voetbalclub hebben' maar waar de

successen evenmin zijn om over naar huis (of

in de Geel lVit-krant) te schrijven.

Frans H.

GEELWÏT KER5fiOERNOOI
Op ?6 en ?7 december 1999

De loatstekeer deze eeuw

Komen dus............

,1

Rixt van Doniastraat 11

NES AMELAND
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Ook geschikt wr reunies en paftijen
Het gehele iaar gaped-
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Schoonmaakbedriif
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Voor een dagj e warideren

met de Lange en de Snelle
gelroon effe belle

Henk : .542696 --0eke : -542860
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VOETBAL, GELD of
gewoon GEELWIT.

Is voetbal wel echt zo belangrdk, dan we
met z'n allen roepen?
Als we naaÍ de bedragen kijken die
enkele weken geleden yermeld stonden in
de VT, en die door Geel Wit BoBo LvT
heel fijntjes bij mij op de deurmat werd
gedeponeerd, zul je haast zeg1en dat het
wel zo is.
Hierin stonden de verdiensten van een
serie topspelers van Europa maar ook
van Nederland. Bedragen waar u en ik
wel even stil van worden. Maandsalaris-
sen die een normaal hardwerkend gezin
in Nederland nog niet in 5 misschien wel
niet in 10jaar kan verdienen.
Om enige indruk te krijgen waarover ik
spreek noem ik alleen de hoogste maan*
salarissen ( dit is dan zonder allerlei
neveninkomsten) .

Zo verdient in Engeland Alan Shearer
van Newcastle United 392.000,-- gulden
per maand. In Spanje gaat Steve McMa-
naman van Real Madrid aan kop met een
maandinkomen van f 912.00,--
Voor Italie is Alessandro Del Piero
(Juventus) de financiele topscorer met
f 970.000 p.ffi., in Duitsland gaat Stefan
Effenberg van de FC Bayern Munchen
aan de leiding met f 675.00,-- pm. en in
Frankrijk is het Fabien Barthez van
Monaco die elke maand f 592.000,-- op
zijn rekening krijgt overgeschreven.
Ik duizel ervan.
Hoe zit dat nu in Nederland, het nuchte-
re maar belangrijke voetballandje aan de
Noordzee. Welnu wij kunnen er ook wat
vil, maaÍ houden ons toch een klein
beetje op de achtergrond of is het mis-
schien linkigheid t,o.v. de belasting.
Best betaalde speler van Nederland is een

speler van Feijenoord die op huurbasis
zijn werk doet bij Excelsior en is een
Ier, nl. David Connolly, maandsalaris
f 270.000,-- .

De gemiddelde leeftijd van deze reeds

"geslaagde" werknemers ligt ver onder

de dertig jaar.
Het bizarre is dat je dit beroep niet kunt
leren in de schoolbanken met veel zweet

en tranen, maar gewoon en eenvoudig op

het schoolplein tussen de lessen door.

Hadden we maar beter opgelet op §chool.

Het is natuurlijk wel zo dat ook deze

werknemers wel iets voor hun centen

moeten doen en zul je mij niet horen dat

deze lieden de kantjes er af lopen, want
lopen moeten ze in ieder geval wel voor
hun centen.
Maar toch vind ik de verhoudingen ten

opzichte Yan andere beroePen oP z'r.
zachtst gezegd een beetje scheef.

Natuurlijk moeten deze lui het in een

paar jaren verdienen, maar dan nog is
het niet te begrdpen, want deze gasten

krijgen na hun loopbaan vaak weer werk
in diezelfde voetbalsport met een daaraan

verbonden "redelijk* inkomen.

En wordt nu het werk wat ze doen zo-

veel beter van het vele geld dat ze ervoor
krijgen ?

Welnu dat betwijfel ik ten zeerste, want

in dit geval wordt het geldspel niet ge-

ieerd op het "schoolplein" maar wel
degelijk achter de tafel.
Daarom wordt ik soms ook wel eÉns een

beetje misselijk als er een van die snui-

ters zegt dat hij niet weet wat hij ver-
dient met voetbal en dat hem dat niet
interesseert, want het spelletje vindt hij
toch zo mooi. Dan vraag ik me wel eens

af welk spellede, monopolie of tafel-
voetbal ?

Geef mij dan maar ons eigen Ceel Wit
waar iedereen hetzelfde is, goed of slecht
het loon blijft hetzelfde.
Het spelletje trouwens ook.

jan e"
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STANDEN§ENIOREN
(8 december 1999)

Derde Klasse D

1. Steenwijkerwold I'
2. lrmmer Bentex 1

3. Gorredijk 1

4. Leeuwarden 1

5. Friesland 1

6. Tijnje I
7. Heerenveen L

8. Harlingen I
9. Geel ïVit I

10. CAB
11. RES 1

12. GAVC 1

Res. TweedeKlasse À

1. Geel \trit 2
2. Heerenveen 2
3. Harlingen 2
4. SC Emmeloord 2
5. lreuwarden 2
6, RES 2
7. Rood Geel2
8. Nicator 2
9. Bergum 2
10. Zwaagwesteinde 2
11. LAC Frisia 1883 2
12. MKY ',29 2

Res. Vierde klasse E

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

4. Rood Geel 3
5. Gonedijk 3

6. Gcel \[rit 3
7. Irnsum 2
8. De Sweach 2
9. De Walden 2
10. Drachten 3
11. LAC Frisia i883 4
12. ONB 3

12-30
t2-23
12-21
t2-20
11-19
12-18
ll-17
1 1-17
I 1-13
12-tI
n-rc
t2-ot

r1-26
09-23
10-19
a9-17
10-15
10-14
10-13
10-1 1

10-10
11-09
11-08
09-06

rc-27
10-19
10-18
10-16
10-15
l0-14
1t-12
08-1 1

10-1 1

10-09
10-09
09-07
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FRAM Tax

Ameland
Achterdijken B0 9163 JV Nes

Telefoon ostg-54zo1o

FTAE'TO BOEI.ENS
KOLI(UEG 1A l{ES teI..842820

uur adros voor:
radio, tel-evisie, vi-deo

huishoudelij ke apparateÍr,
tolefoon apparatuur,
antenne systeron.

STÀNDEN SENIOREN (verv)

Res. Zesde Klasse AX

0519-542150 -L" u"-g|t 
'

fruecaus r,rqnlrlAhtnl lg NÉs

7.&ffi1
tYé§-*rl
7€l:5a222s

r,

i. Buitenpost 1

2. Zwaagwesteinde 4

3. FVC 5
4. Geel Wit 4
5. Bergum 4
6. Trynwalden 4

7. Nicator I
8. l-eeuwarden 4

9" Rsod Geel 5
10. MKV ',29 5

11. De \Yalden 4

STANDENJUNIOREN

eerste klasse D

1. Hardegarijp al
2. Zwaagwesteinde a1

3. Broekster BoYs a1

4. CSL a1

5. Drachtster Boys a2

6. Stiens al
7. Geel §rit al
8. Kollum al
9. Harkemase Boys al
10. ONB a1

11. Jubbega al

eerste klasse D

1. FVC b1

2. Hardegarijp b1

3. Geel \trit b1
4. Friese Boys bl
5. Broekster Boys b1

6. Dokkum bl
7. Stiens b1

8. Zwaagwesteinde b1

9. Bergum bl
10. §C Berlikum b1

11. TTBC b1
12. CSL b1

09-25
10-15
l0-18
09-17
09-15
09-13
t0-12
10-09
09-08
09-07
10-01

8-24
9-24
9-17
8-1s
9-15
8-13
9-13
8-9
9-6
9-4
10-1

4

10-30
10-25
10-23
t0-2t
09-15
10-14
10-12

10-09
09-08
0q-07
10-06
09-00

eert bsríp

'/e,(*e. ég eeo l*e/gf,s-?eJ1--t3^&t#d,
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STANDENJUNIOREN (verv.)

tweede klasse BT

I. VCR cl
2. Friesland c1
3. FC Birdaard ct
4. Rijperkerk c1
5. Geel \Mit cl
6. Anjum cl
7. Holwerd cl

klasse CA

1. FVC dl
2. Friesland dl
3. lVardy dl
4. Geel \Mit dl
5. Beetgum dI

klasse ER

1. Ropta Boys e1
2. Oostergo e1

3- Geel lVit el
4. YIOD e1

5. Ànjum el
6. Ternaard e1

klassc EQ

1. Ropta Boys e3
2. Dokkum e2

3. YIOD e2
4.VenV'68e2
5. Geel \trit e2

klasse FU

1. Ternaard fl
2. lVykels Hallum f1
3. L'warder Zwal. fl
4. Geel lYit fl
5. FVC f1

09-21
08-19
08-18
08-10
09-07
10-07
08-06

8-21
7-18
7-49
8-06
8-03

rc-26
09-19
09-19
10-14
10-06
10-00

8-24
8-13
8-13
8-06
8-06

7-2t
7-t2
8-09
8-08
8-05

SIDERIUS
ossurontiën

Leeuwarden tel058'213 43 50

NE§ OP AMET.AND
TËL.-a+zzsa ,

installatieMriif doe ^ het " zelf - zaak

Larrcl en Zeezicht"
Strantlweg 85 Buren-Ameland
, Tel. 0519-5421 1o

EooressDRtr r;rr i lder v an krt

---
teveus Yeruorgd-ag grafvertaa
en teratLes ÍEL..
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GEEL \ryIT NIEI.IWS

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
Willem Beijaard
Peter Former
Frans Kiewied
Wessel Brouwer
George Molenaar
Jetse Nagtegaal

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

ï3:',I':=::==:====

Het GV/ nieuws verschijnt
8 tot 10 keer per jaar.

Oplage: 350 exemplaren.
Kosten abonnement:
f 15,-- per jaar.
Kosten advertentie:
f 60,-- per jaar


