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De Alles in één Polis
dan bent u gemakkeliik envoordelig verzekerd

P r emi ekarti n g tat I 2o/o

Rabobank Noardoast F riesland
Van Heeckerensffaat 12,9163 GZ

Tel. (0519) 342425 Fax (0519) 5424 53

E-mail: rabo343 3@tref.nl
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De flV§ adviseur is eraís ie,m nodig hebt
I

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

GEEL \ryIT
nieuws

seizoen: L999 - 2000
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in dit nummer:

Yan de redactie

Bestuurlijk

Een tussenbalans

Aan de bal

Kerstzaalvoetbal-
toernooi

GW op internet

Donkere dagen na
kerst

Johan Bekius geeft
training aan de wal

Hoe zal het worden

Ton Töben
Tel.: (0519) 54 29 88
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VAN DE REDACTIE.

Voor u ligt het eerste Geel-lVit nieuws
van deze eeuw.
De redactie hoopt dat het in 2000 weer
nel za zal gaan als in de negentiger
jaren, of eigenlijk nog beter.
Hoewel het nieuws momenteel niet echt
van alle kanten bij ons binnenstroomt
hebben we eigenlijk niet te klagen en
goede hoop voor de toekomst.
Ons redactieteam is vrd actief met de
PC.
Het drukteam en de afwerkers tw. de
vouwers, nieters en de bezorgers zijn in
2000 ook met goede moed weer aan hun
karwei begonnen.
Toch stellen wij het zeer op prijs dat van
de kant van de leden elke maand eens
een pennenvrucht bij ons op de redactie
binnenkomt.
In het decembernummer v/aren het de A
junioren die spontaan een stukje aan-
ieverden. Een goed begin. Doet dat goed
volgen ? W,j hopen het van harte.
Ook supporters en lezers klim eens in de
pen u zult gelet op de reacties na som-
mige wedstrijden, bestuursbeslissingen,
krantenartikelen enz. ongetwijfeld wel
eens wat te melden hebben.

Als u de komende tijd de voorzetten
geeft met z'n allen, dan koppen wij ze er
graag in.

jan e.

.N' ,-}.^}-t\NKiensfro]----
SGHOEN / §PORïHAII|DEI

Rixt van Doniastraat 27, NES
tel: 0519 542029
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BESTUURLIJK

Notulen van de algemene ledenvergadering
Geel ïVit d.d. 3 januari 2000 in de kantine
aan de Noordwal, aanvang 20.30 uur.

Aanwezig zijn 29 leden (inclusief bestuur).

l. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en staat
stil bij het onlangs te horen gekregen be-
richt dat jeugdcoördinator Wolter Birza
ernstig ziek is. Hij spreekt zijn medeleven
uit namens het bestuur en wenst hem, en
zijn familie, sterkte toe. Verder heet hij
erelid Dirk Kooiker van harte welkom en
wenst allen een gezond en sportief 2000.
Sportief, organisatorisch en financieel gaat
het goed met de vereniging. Hierbij dient
wel opgemerkt te worden dat dit alleen kan
door en met de vele vrijwilligers die aller-
hande taken verrichten. Het laatste hal§aar
kwam het regelmatig voor dat "verplichte
vrijwilligers" hun taak als barkeeper of
scheidsrechter voor de jeugd verzaakten.
Het bestuur gaat ervan uit dat dit een tijde-
Iijke zaak was en dat ieder zijn vrijwilli-
gerstaak naar behoren uitvoert.
Voorts staat hij kort stil bij de sportieve
prestaties van GW l. Handhaving in de 3'
klasse van de KNVB is het streven en ook
zeker haalbaar. De overige seniorenelftal-
len doen goed mee, de A- en B- junioren
presteren goed, bij de jongere jeugdelftal-
len straalt het spelplezier ervan af en er
zijn ontwikkelingen gaande dat er bij aan-
vang van het seizoen T\AAIZAU waar-
schijnlijk weer een dameselftal in compe-
titieverband ingeschreven kan worden.
Door al deze ontwikkelingen is het wense-
Iijk dat de accommodatie hierop toegerust
is. Dit betekent voldoende speel- en trai-
ningsvelden en voldoende kleedlokalen.
Een en ander is al in gesprekken met de
gemeente aangekaart en zal een vervolg
krijgen.
Voorts staat hij nog even stil bij het suc-
cesvolle trainingskamp van S.C. Heeren-
veen op Ameland, de goed georganiseerde
voetbalclinics voor de jeugd en de leerza-

RecreotÍegebouw

rt DE BOEG"
Nu met:
* overdakt,6,. mbod ll!
* bowlingjboneÈi màt' .L';:.

elektronische puntentel ling

Klein Voorwoter" tah osíg s+àíà;s

lrne onrr, ilËaaerrt

TUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

SHCENI/SUPER,MANKï
SFNT SER,OEN

ïm,DEll

§lgtqyfi d. gfi 0 tr5.15H1-1E osI e_s424e6

+ 5-



me voetbalj eugdspel leiderscursus die dit
jaar een vervolg zal krijgen.

Mededelingen en ingekomen stukken,

Er is bericht van de KNVB ontvangen

over het frnancieel jaarverslag 98199 dat

de vereniging fïnancieel zeer gezond is'

Op 7 februari a.s. zal in combinatie met

de jeugdcommissievergadering een

overleg met de jeugdleiders/-trainers en

het bestuur plaatsvinden. Een uitnodi-
ging volgt nog.

Ap2L februari a.s. zal een overleg met

de trainers en leiders van de senioren en

A-junioren en het bestuur plaatsvinden'

Een uitnodiging volgt nog.

Notulen van de algemene ledenvergade-

ring van 26 augustus 1999.

De notulen zijn in de GW-krant gepubli-

ceerd. De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld. Naar aanleiding van de notu-

len worden geen vragen gesteld enlof op-

merkingen gemaakt.

Begroting seizoen 2000/200 I .

Deloorzitter geeft een toelichting op de

begroting. Hij is verheugd te kunnen mel-

den om een sluitende begroting te kunnen

presenteren. Onder de post "afschrijvin-

gen"aan de lastenkant wordt ook automa-

iisering verstaan. Dit wordt bij de vastge-

stelde begroting ter verduidelijking toege-

voegd. Het bedrag van bijna / 6.000,--

ftaÉnpost "sponsoring) van de exploitatie

98199 zijn dan reeds ontvangen sponsor-

bedragen in het kader van het trainings-

kamp van S.C. Heerenveen.

De voorzitter concludeert dat er geen op-

en aanmerkingen meer zijn over de be-

groting 2000/2001 en stelt vast dat de ver-

[adering hiermee de begroting,heeft.aan-

!tno*.n. Voorts bedankt hij Wessel

Étou*.t en de penningrneester voor hun

werkzaamheden aan de frnanciële over-

zichten en de begroting.

5. Tussentijdse bestuursverkiezing'
De vooriitter deelt mee dat tijdens de vo-

rige algemene ledenvergadering de aan-
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wezige leden accoord gegaan zijn met een

bestuursuitbreiding van twee leden. Het
bestuur draagt Koos Molenaar (pr-zaken)
en Marcel van der Geest (kantinezaken)

voor. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.

Zodoende worden zij zonder hooftlelijke
stemming gekozen tot bestuurslid.

Competitieverloop.
Jan van Os (wedstrijdsecretaris) geeft een

toelichting op het competitieverloop. Het
leek er heel lang op dat alle geplande

competitie- en bekerwedstrijden voor de

winterstop ook daadwerkelijk zouden

kunnen doorgaan. Helaas vonden er de

laatste weekenden nog enkele afgelastin-
gen plaats wat betekende dat enkele
jeugdelftallen hun reeksen (weer) niet
hebben kunnen aftnaken. De competitie,
met name de inhaalwedstrijden, voor de

senioren en A- en B-junioren begint weer
in het weekend van22123 januari. Vervol-
gens zijn er tot eind februari inhaalweek-
enden gepland en begint de reguliere
competitie eigenlijk pas begin maart, ge-

lijktijdig met de voorjaarsreeksen. Zo snel

de nieuwe indelingen bekend zijn worden
de betreffende leiders daar verder over
geïnformeerd.
Omdat RES niet meer durftle komen (2

gevoelige nederlagen in competitiever-
bandi is er voor GW 1 tot nu toe één oe-

fenwedstrijd gepland en wel op zaterdag

29 januari a.s. om 14.00 uur tegen Friese

Boys.
Tot slot wenst hij allen een gezond en

sportief 2000.

Rondvraag.
Dirk Kooiker vraagt of er al concrete actie

ondernomen is richting gemeente m.b,t.
de accommodatie en met name de kleed-
lokalen. Die zijn inmiddels al zo'n25 jaat

oud.
Nico Oud vult aan dat het wenselijk is tij-
dig een signaal richting gemeente te geven

en merkt op dat hij het een taak acht van

de gemeente om voor een adequate ac-

commodatie te zorgen met bijbehorende
financiële middelen.

7.

)
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8.

De voorzitter antwoordt dat dit al in de

sportsadviescommissie en een overleg met
de gemeente aangekaart is. Hij constateert
met anderen dat de huidige accommodatie
te kap is en niet meer voldoet aan de ei-
sen van de tijd. Een en ander zal middels
een schrijven aan de gemeente kenbaar
gemaakt worden.
Piet Kooiker vraagt naar de stand van za-
ken m.b.t. de verplaatsing van het trai-
ningsveld.
De voorzitter antwoordt dat hij van de
gemeente begrepen heeft dat hiervoor een
bedrag in de begroting opgenomen is om
de aanleg van een nieuw trainingsveld in
2001 te realiseren.
Joop de Jong vraagt ofer ook oefenstofis
voor de allerkleinste jeugdspelers. Mis-
schien kunnen trainers die dezejeugd ja-
renlang getraind hebben wat oefenstof op
papier zetten. Het zou jammer zijn dat die
kennis verloren zou gaan.

De voorzitter merkt op dat er weinig oe-
fenstof voor de allerkleinsten is. Maar hij
zal dit meenemen naar het bestuur en hier
op korte termijn op terugkomen.

SIuiting.
De voorzitter sluit om 21.15 uur de verga-
dering en nodigt de aanwezigen uit voor
een nieuwjaarsborrel aan de bar.

Bestuu rlij ke med edelin g
damesvoetbal

Enkele dames hebben te kennen gegeven

om weer te proberen een dames-
/meisjeselftal op te starten. Het is de be-
doeling dat er vanaf half februari a.s. ge-

traind gaat worden, zodat men goed voor-
bereid de eompetitie van het seizoen
2000/2001 in kan gaan. Geïnteresseerde
meisjes en dames kunnen zich aanmelden
bij Barbara lJskamp (542411).
Het bestuur van Geel Wit ondersteunt dit
iriitiatief van harte en hoopt op veel aan-

meldingen zodat er ruim voldoende dames

-6-
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Hoofdweg 46
Buren - Ameland
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zijn om in het nieuwe seizoen een elftal op

de been te brengen. In het verleden is na-

melijk gebleken dat een dameselftal in een

voetbalvereniging toch een extra dimensie

aan het geheel geeft.
Dus heb je interesse, neem dan even con-

tact op met Barbara IJskamP.

ADVERTEREN ????

Zools u kunt zien zijn
Er nog enkele odvertentie-
ploatsen in dit blod vrij.

Misschien iets voor uw bedrijf ?

Zo jo neem den even confqct oP met

Henk Roemers

aÍ
Jon Epping.

Wij ploatsen groog.nq
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Een tussenbalans

De eerste competitiehelft zit er op. Yorig
seizoen was uiterst succesvol met veel 

,

kampioenschappen, waarvan de
belangrijkste wel die van het eerste en het
tweede elftal. Beide promoveerden naar
klassen waarin ze níet eerder uitkwamen.
Dat het eersto het moeilijk zou krijgen in
de derde klasse was te voorzien. Toch
mogen we niet helemaal onteweden zijn.
Weliswaar ging het ongeslagen record, dat
stamde van 18 oktober 1998, aan diggelen
in de derde competitiewedstrijd t*g"n
lreuwarden en het zou niet bij die ene
nederlaag blijven. De Geel Wir-
doelmannen hebben geen enkele keer de
nul weten vast te houden.

Geel Wit staat negende, en dat is gevaarlijk
dicht bij de degradatiestreep. GAVC zal
waarschijnlijk wel degraderen. Een andere
club degradeert ook rechtstreeks en de
nummer tien zal zeker twee
beslissingswedstrijden moeten winnen om
zíchte handhaven. Er is nog niets yerloren.
Nee, dan het tweede. Ondanks de promotie
gaat Geel Wit gewoon door met winnen.
Het gaat wel wat moeilijker, maar toch.
Geel Wit staat bovenaan, maar Heerenveen
2 staat er verhoudingsgewijs beter voor.
Tegen datzelfde Heerenveen leed Geel lVit
zijn tot nu toe enige nederlaag: 4-1 op l0
oÏÍober. Het voorlaatste verlies van ons
tweede dateert van 14 maart. Toen gingen
de geelwitten met 3-0 ten onder tegen...
Heerenveen 3.
Het derde klimt, na een moeizame start wat
omhoog en het vierde kan het
kampioenschap eigenlijk wel vergeten na
een paar merkwaardige uitglijders.
De A- en B-junioren komen beide uit in de
eerste klasse en doen het daarin niet
onverdienstelijk. Beide teams draaien mee
in de middenmoot.
Voor de overige jeugd is de eerste
competitie voorbij. Even leek het er op dat
ongeschonden het einde zou worden
gehaald, maar in november en december
regende het tcch nog afgelastingen,
waardoor niet alle wedstrijden konden

worden gespeeld. Daarvan waÍen met

name de C's de dupe, die maar 9 van de 12

wedstrijden speelden. Zij wonnen maat 2

duels, waarvan de uitwedstrijd tegen

Anjum de hoogste score opleverde: 5-0' De

grootste nederlagen werden geleden tegen

Friesland (1-8) en VCR (0-7).

Ook de D's wonnen maw 2 keer, beide

malen met I doelpunt verschil. 7* gngen

het diepst door de knieën tegen FVC: 1-8

en 0-13.
El als E2 moesten de eer laten aan resp'

Ropta Boys El en E3. De club uit
Oosternijkerk en omstreken blijkt over een

goede lichting te beschilken, want ook hun

EZ werdkamPioen. Voor El was het

grootste succes weggelegd tegen Ternaard:

1t-1 en 8-2. RoPta BoYs werd goed

togenstand geboden: 3-4 en 1-3. Geel Wit

eiodigde keurig op de gedeelde tweede

plaats.
Minder goed verginghetB2. Het won met

5-0 van VYT, maar omdat de Ploeg uit

Twijzelerhe ide zich teruglrok komt deze

uitslag niet in de boeken en blijft alleen de

8-a op V en V als overwinning staan' F'2

verloór thuis van Ropta Boys met 1-10, in

Oosternijkerk werd het een spectaculair

treffen, getuige de score van 7-5'

F1 vermaakte het thuispubliek tegefl

Leeuwarder Zwaluwen- Weliswaar ging de

confrontatie met 6-10 verloren, maaÍ in de

Friese hoofdstad zegevierden de

Amelanders met L-l.De grootste

nederlaag was 0-11 tegen Ternaard'

De jeugd vanaf C komt pas in maaÍt weer

in actie.

Speldjes te kooP

lYie op het kerstzaalvoetbaltoemooi is

g"*""it heeft hem waarschijnlijk al 59zien
óf mogelijk zelfs al gekocht: het Geel Wit-

speldje.
de speld is, vanzelfsprekend, uitgevoerd in

de geelwitte kleuren en voorzien van

opschrift in email.
De speldjes zijn te kooP bij de

kaartverkoop b1j de thuiswedstrijden van

Geel Wit of bij Frans ter Schure thuis voor

de prijs van f7,54.

-B- a



AATY DE BAL.

Naam:
Geboren:
Yader/ïvÍoeder:
Broer lZtts:

Favoriete club:
Favoriete speler:
Mooiste tenue:

Gerard Roemers
l2juni 1982

I{enk en lgnatia
Peter en Rosa

Heerenveen
Dennis BergkamP
Heererween

KERSTZAALVOETBALTOERNOOI

Op 2" en 3'Kerstdag vond het jaarlijkse

kersttoernooi weer Plaats.
In de 'tusf'van de senioren streden op f
Kerstdag de allerjongste pupillen om-de

eer. Deà F4-pupillen gaan door het leven

ats de F16 (16 voetballers). Ze waren 
-

ingedeeld in 2 ploegen met de klinkende

namen van Àjax en FeYenoord'

Ajax
TomHeerema
Ken Knoeff

Henk Uneken
Melle Oud

Feyenoord
Theo Metz
AdrianBeijaard

KayanKiewietHobby:
Ik drink het liefst:
Ik eet het liefst:
Favoriete muziek:
Ik word later:

voetbal en tekenen
cola
wortels
Gang is alles
weet iknog niet

Steven MolenaaÍ Glenn Kienstra

Andries Kiewied Jos Be[iaard

Bobo Rens van Langen

Friso Cazemiet Niels v/d Geest

Ik spel in:
Trainer:
lVaar ik sta:

Wat ikwil:

Geel V/it:

De GW l«ant

D-I pttpillen
George Molenaar
meestal in het
midden.
ooit kampioen
worden.

Goede cíub.

Lees ik nooit,
beÍmlve deze keer.

I

\

Beide teams streden 2x 10 minuteu tegen

elkaar en beide tearns wisten lx te winnen

Op 3" Kerstdag begonnen de andere

pupillen met hun toemooi.
bórz en F3 waren samen ingedeeld in 3

ploegen: Vitesse, Aja:r en Heerenveen'

le Aja,r Kevin Kienstra
Edward Brouwer
MlanRoenhorst
Irdartlin de Jong
Maurice Oud
Wilmar Kienstra

2' Vitesse Richard Kiewied
Yincent RiiPstra
Mark Kiewied
Bente Bonthuis
AlbeÍt Teuben
Jordi Metz

3' Heerenveen Robert Kiewiet
Stefan Brouwer
Laureus Kooiker
Ciprian Molenaar
MaÍk Brouwer
RikBrouwer

De Fl enB2pupillen \ilaren ook ingedeeld

in 3 teams: P.S.V., Feyenoord en Carnbuur'

De eindstand hier was:

- lo- - ll_
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I' P.S.V.

2* Canrbuur

3" Feyenoord

Stefan Molenaar
Vincent Brouwer
Lars Molenaar
Mark Meulenbeld
Rik Nagtegaal
Arjan v/d Laan
Chris Heerema
Richard Kienstra
Danny Metz
Frank deBruin
Dirk Krol
Abe v/d Geest
\I/illard Molenaar
Thomas v/d Geest
Jan Brouwer
Robert Molenaar
Sven Kedderum
Onno Straatsma

Geel lVit op Internet

Geel Wit staat op internet, hét medium van
de 21-ste eeuw. Weliswaar op bescheiden
wíjze, maar toch, het begin is er. De meest
summiere informatie is terug te vinden in
de Gids voor Voetballend Nederland,
ondergebracht onder
home.planet.nU *tybbl gids/inhoud.htm Op
deze site staan de adressen, postcodes en
telefoonnummers van de accommodaties
van alle voetbalclubs in Nederland
vermeld.
Aardiger zrln de pagina's van
www.telegraaf. nUscorebord . Deze krant
houdt werkelijk alle standen van alle
sporten bd. Wie kiest voor Voetbal,
vervoigens voor Noord en dan voor de
Derde klasse D zondag kan zien hoe er het
laatste weekeinde in de klasse van Geel
ïYit is gevoetbald. De uitslagen worden
gevolgd door de (periode)standen, die
overigens een paar foutjes in de doelsaldi
vertonen maar dat terzrlde, en daarna het
programma voor het eerstvolgende
weekeinde, compleet met aanvangstijden.
De standen zijn overigens ook terug te
vinden op wvlr-w.ofËsite,nl alzalmen hier
vergeefs zoeken naar het aantal gewoÍrnen,
gelijkgespeelde en verloren wedstrijden.
Off-site biedt informatie van alle clubs van
het noorden. Oprichtingsdatum,
clubembleem, ligging van het veld,
trainers, de resultaten van de afgelopen
seizoenenen van het bekertoernooi, het
staat er allemaal op. Ook Off-sile kent zdn
onvolkomenheden. In het rijtje trainers
dook ene R. de Jong op, die de scepter
moet hebben gezwaaid voordat Ids
Heerema het roer overnam. Ik heb de
samenstellers inmiddels de juiste naam
doorgespeeld, alsmede die van alle
oefenmeesters vanaf 197A, toen Geel Wit
competitievoetbal ging spelen. Deze lijst is
inmiddels overgenomen. Dat geldt nog
niet voor de eindrangschikkingen.
Yoor wat betreft de uitslagen en standen
van de lagere teams verwijst Off-site
gaarne naar de site van de KNYB, maar die
is nog niet zover. De bedoeling was dat het
district Noord met ingang van dit seizoen

De D-pupillen waren ingedeeld met de
El-pupillen in 4 teams.
le Dirk Molenaar 2e Jurjen Metz

AndriesMetz
Ilyas Demir
Peter Roemers
Frank Kiewiet

Dennis Kiewiet
Ronald de Jong
J.P. ter Schure
Rene Kiewiet

3'Kevin Kiewiet 4u Robin Oud
Patrick Brouurer Tom Metz
Erwin Kooiker Siard Bonthuis
Gerben Molenaar Theodoor Molenaar
Lernart Brouwer Gerard Roemers

Alexander Kiewiet

's Mddags streden de B- en C-junioren om
de eer, verdeeld over 4 teams.
Het volgende team werd I 

su:

1'Frank Beliaard
Rick de Jong
AIIard Oud
Sjors Kiewiet
Andre Tieman
Casper fruizinga

Het was weer een geslaagd toemooi en
hulde aan alle medewerkers!!!

Liintrekker

- 12- _13_



zou beginnep, maar dat is met zeker een
half jaar uitgesteld. De bond kan dus elk
moment zijn eigen informatie op het net
gooien, en dan kan iedereen met internet
hetzelfde weekeinde al zien hoe de teams
van Geel Wit het hebben gedaan en hoe ze
er voor staan.
Zover is ook qirvJg.ama.teurvoetbal.ngt van
Bennie Wijnsterkers nog niet. Deze site
werkt al bijna een jaar aan het opstarten
van een uitslagen- en standencentrale. De
clubinformatie wordt al wat beter, ook al
speelt Geel Wit op deze site nog steeds in
de vierde klasse. Laten we niet hopen dat
dit een vooruitziende blik is!
En nu Geel ïVit zelf nog. Meinte Bonthuis
en ondergetekende lopen al met plannetjes
rond. Wie ons wil helpen met het
ontwikkelen van ideeën en de technische
uitvoering is van harte welkom. Op de
eigen site kan informatie komen de staan

over de samenstelling van het bestuur, de

clubhistorie, informatie over de elftallen,
pro gramma's, afgelastingen,
clubactiviteiten. Een vast onderdeel is het
hoofdstuk links, daarbij wordt vorwezen
naar sites van zusterverenigingen, favoriete
profclubs en/of andere sites waarmee Geel
lVit gelieerd is, zoals de genoemde sites. Je

zou ook een jeugdrubriek kunnen
beginnen, of een verkiezing. Kortom,
ideeën te over. Nu de uitvoering nog.

Koos Molenaar
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DONKERE DAGEN NA KERST.

Jq geachte lezer(es), ik weet dx de

officiele donkere dagen altijd voor de

Kerst plaatsvinden maar in deze nieuwe

eeuw blijken toch hier en daar wel dingen

anders te gaan dan we gewend waren. Erg
duidelijk zijn die veraaderingen niet altijd,
dus pas op: voor je het weet moeten \tre
links rijden.
Het zit 'um in het donker. Donker is niet
licht. En de dagen voor het denneboom-
gebeuren zijn inderdaad meer donker dan

licht. Maar 20 dagen voor 21 dec is het net

zolang donker als 20 dagen ta2l dec, dus

die slag is mijn.
Daarnaast is er ook nog een andere

betekenis van donker. Donker heeft ook te
maken met somber. Iemand die blij is

straalt licht uit. Een F-pupil die scoort,

verandert subiet in een heldere ster. De

veteraan die voor de zoveelste keer in zijn
carrière in eigen doel schiet, sjokt over het
veld en verdwijnt langzaam in een ïtrart
gat. Ik herken die gevoelens heel goed,

zowel Yan woeger als van de

tegenwoordige tijd.
En dan is er nog een verschil. De laatste

dagen van het ja.err zijn altijd aanleiding om

de boel eens goed te verlichten. Je kunt op

de weemdste plekken tegenwoordig
lampjes ophangen in allerlei soorten en

maten. En als je over het eiland rijdt, of het

nu in het noorden is of in het zuiden,

overal is de ster van Bethlehem zichtbaar.
En vlak na Oud en Nieuw gaan meteen de

stekkers eruit (Groningers?) terwijl het net

zo donker is.

In ieder geval, in de week van Drie
Koningen trok ik vol energie mrjn

trainingspak aan en reed naar de Noordwal.
Ik was op tijd want het ïvas nog donker.

Precies 19.00 liep ik richting ballenhok om
de anderen te zoeken. Nu was de opkomst
in december niet best, m&ar er komt altijd
wel wat opdagen. Helaas was er niemand

te bekennen. Terug bij het trainingsveld
ontdekte ik wat schimmen in de nacht. Het
waren de asiel-boys uit Buren, klaar voor

54 20 to
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de start. Die waren in december ook een
tijdje niet meer geureest maar nu u/eer
paÍaat. Na nogmaals wachten gingen wij
huiswaarts. Ik reed nog even bij trainer Ep
langs om tewagen of ik iets gemist had?
Dat bleek zo te zijry er werd pas weer
getraind rvanneer er meer mensen kwamen
opdagen.
De volgende dag hoorden mijn jongens te
trainen" Ik wat eerder thuis van het werk en
meteefi het trainingspak aan. Want als het
niet met de oudjes kan, dan maar met de
jeugd. HO-HO-HO. . . . .. doe maar weer uit!
Tot nader bericht geen trainen. lVat is dat
nou? Heb ik weer wat gemist? Ik ben toch
zelf leider b4 deze boys ... ....?
IJet zal wel weer ouderwets zijn maar wij
trainden woeger altijd. Bijzondere
omstandigheden daargelaten. En wanneer
je een keer echt niet kon, wat natuurlijk
altijd mogelijk dan meldde je je op rijd af
bij de trainer. Tegenwoordig kom je
gewoon wanneer je zin hebt of zo? Dan
vind ik het ook niet weemd dat de trainer
thuis blijft, want zo ontgaat je de lust.
Intussen heeft de KNYB in verband met
het zachte winterweer het competitie
voetbal vervroegd. Op 30 januari moeten
we de wei weer in. En dan: winnen..?
ongetraind, misschien blessures? Aan wie
ligt het dan? Dit zijn voor mij donkere
dagen.

Vorige week was ik met mijn dochteÍ naar
Thialf. Ze is namelijk een grote fan van
Marjanne Timmer. Dat àj schaatsen zo
leuk vond, wist ik nog niet want zeg nou
zelf: wat hebben wij de afgelopen jaren
nou kunnen schaatsen. Maar elke zaterdag
gaat het aan. Onder leiding van André
lVildervank in Spoelstra-outfit, dik een uur
trainen in het Mekka van de schaatssport.
Ik heb me de ogen uit gekeken. Elk uur
draaien daar handerden hun rondjes. Het is
net alsof l0 voetbalelftallen tegelijk op een
veld bezig zijn. Trainen, trainen en nog
eens trainerL voor af en toe eea wedstrijd,
soms een strenge winter: schitterend!

SIDERIUS

Leeuwarden tel058 - 213 43 50

installatbMriif - dre - lrÍ - zetf - zaak

Larrd bn Zeezicht"
Strandweg 85 Buren-Ameland

Tel. osr9-542t to
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tevens verzorgdng gz,a.fuertrcer
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Henk Roemers
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Johan Bekius geeft

trainin g aaïL de wal

Voetbalverenigingen op de eilanden

kampen met het eeuwige probleem dat

doordeweeks een deel van de selectie aan

de vaste wal verblijft. Met zdn allen

trainen is er dan niet bij. Geel Wit heeft

een oplossing gevonden door de training

naar Leeuwarden te verplaatsen' Per slot

van rekening brengen de meeste studenten

daar de week door. Al sinds jaar en dag

geniet Geel Wit van de gastvrdheid van

Ériesland, die de eilanders telken jare de

faciliteiten biedt. Het begon ooit onder

leiding van Gerard MeÍz,die bij Friesland

voetbalde. Làter werd Arno Moll trainer en

nu wordt die taak vervuld door Johan

Bekius.
Elk jaar geeft Geel \Yit in dank een paar

ballen. Onlangs had de gebruikelijke

aanbieding weer Plaats.
Johan Bekius was de gulle gever' Hij deed

dat voor de eerste keer. Toch staat hij

alweer een jaar of vier, vijf voor de groep'

En zelden is het zo te spreken gewËest over

de inzet als dit jaar. "Het gaat prima' We

hebben 22 manop papier en op de eerste

training waÍen ze er allemaal. Elke week

hebben lile zo'n veertien man' \I/aarvan een

vaste kern van acht tot tien spelers"'

Johan geeft toe dat het enthousiasme we1

eens minder is geweest. "De eerste jaren

dacht ik wel eens: waarom sta ik hier? Ik
zat toen op het CIOS in Heerenveen en gaf

zwemtraining in Leeuwarden. Dan moest

ik sprinten naar Friesland om op tijd te
komen. Ik kreeg er een vergoeding voor en

dat was voor een student een aardig

zakcentje. Maar het ging mij ook om de

sociale contacten, om het gezellíge avondje

ernat'.

De spelers die nu oP de training
,ersóhi3nen zijn vooral jongens van het

eerste, het tweede en de À'§' "Met hen kun

je dingen doen waarvoor je geleerd hebt'

Dat was de eerste jaren anders, ook al

omdat de opkomst lager was"'
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Na vier jaar CIOS verhuisde Johan naar
Groningen. De race tegen de klok il
dezelfde gebleven, zoniet nog
gecompliceerder geworden. "Het is een 

l

circus om een rooster in elkaar te flan-sen.
Ik moet racen om de trein van twaalf over
vijf te halen. Ik eet bij Rober"t Kiensrra.
Daar slaap ik ook en dan de volgende
ochtend weer woeg weg".
Johan heeft er veel voor over om de
training te verzorgen, en yerwacht dan ook
dat dejongens een goede inzet aan de dag
leggen. Daarover heeft hij niet te klagen.
De jongens eccepteron Jchans leiding,
ofschoon hij eigenlijk gewoon één van de
groep is. "Door mijn fanatisme, mijn
manier van trainen sta ik boven de groep,
die op zijn beurt ook fanatiek is. Als het
niet goed gaat horen ze dat van mij.
Sommigen raken dan geen bal meer. Dan
neem ik ze epart om het uit te praten. Ik
wil dat de spelers thuis kunnen laten zien
dat ze een goede training krijgen".
Over de faciliteiten van Friesland is Johan
uitermate te spreken. De heer Langenberg,
(Johan: de plaatselijke Jan van Os") heefr
alles tiptop geregeld. Elke woensdag van
zeven uur tot halfnegen kunnen de
Amelanders hun balletje trappen op het
sportveldencomplex Nylàn langs het spoor.
'ïVaar 

de gastheer echter weinig aan kan
doen is de slechte gesteldheid van het veld.
"Dat is wel tien keér siechter dan het
trainingsveld van Geel \Mit. Met een beetje
regen benje \ryeg".

Maar goed, Geel lVit kan er voetballen en
dat is al iets om zeer dankbaar voor te zijn.
Toch ontbreekt er nog iets: een echte
wedstrijd. Johan: "Ik zou zo graag eens
willen voetballen met deze ploeg. Wij
lrainen altijd, maar spelen nooit een
wedstrdd. In he[ weekeinde spelen de
jongens allemaal weer in hun eigen elftal
Er is al eens een duel gepland, maar dat
ging door omstandigheden niet door. Ik
blijf altijd opon voor een wedstrijd", aldus
Johan, die er onder de huidige
omstandigheden nog niet aan denkt om te
stoppen.

Koos Molenaar
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HOE ZAL HET WORDEN

Januari 2000 het begin van een nieuwo
eeuw, wat zai er deze eeuw op sportief
gebied ons te wachten staan.

Zullen de records van de vorige eeuw

weer verbeterd worden, zuilen de prijzen
van de profvoetballers nog hoger wor-
den, of zullen ze evenals in de huizen-
markt blijven staan of zelfs naar benederi
gaan.
Hoe zal het ons eigen Geel Wit vergaan.

Zal het bestuur deze eeuw het besluit
moeten nemen om over te gaan tot
betaald voetbal ?

U glimlacht ? |

lWelnu in amateurkringen is betaling van

spelers inmiddels in bepaalde mate toege-

staan. De belastingen houdt een en ander

echter wel nauwlettend in de gaten. Dus

is uitkijken een vereiste.
Zullen onze sponsoren dieper in de bui-
dei gaan tasten om hun naamsbekendheid

te vergroten of op die manier een grote

vinger in de pap krdgen?
Of zullen ze op dezelfde voet doorgaan ?

Zal Geel ïVit op een zeker moment als

het eerste eilander waddenvoetbalteam in

de ( laten we het bescheiden houden)

eerste divisie op TV verschdnen ?

Zullen de beelden gernaakt vanaf de

"WADKANT" zaterdags of zondags-

avond bij ons in de huiskamer verschij-
nen ? Afwachten mailr.
Voorlopig ztjn we nog bezig met het

derdeklasvoetbal in de amateurcompetitie
van een seizoen dat zich in twee eeuwen

afspeelt. Op zich al een unieke belevenis.

V/e kijken nu al weer uit naar de eerst-

komende wedstrijd.

Deze maand en een deel van de vorige
maand heeft zich maar weinig op de Geel

Wit velden afgespeeld.
Voor de redactie altijd de meest moeilij-
ke tijd van het seizoen. Want over voel-

Rixt van Doniastraat l1
NE§ AMELÀND
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bal schrijven als er niet gespeeld wordt,
is niet bepaald inspirerend.
Daarom vindt de ledenvergadering dan
ook in januari plaats, zodat iedereen
toch nog op een bepaalde manier bij de
les blijft.

Over de bereikte voetbalresultaten tot nu
toe hoef ik nog niks te zeggen want dat
antwoord haal je gewoon uit de standen
van de vorige krant en daar kun jezelf
vanalles van maken zowel optimistisch al
pessimistisch.
Over de supporters is momenteel
weing nieuws omdat je die op het
niet aantreft.
Zo nu en dan kom je er eens een
straat tegen die je dan aanspreekt
dezelfde opmerkingen als ik net heb
schreven.

HOTEL.RESTAURANT
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9163 GT Nes

fr*t1tflNb
tel:14212

HOLWERà
051S-542212

lw?, vazYoÉe

I

I

l

6.l,T,RLar'O*t --.értË44"À..........'..."...§W'
DIS

Reeweg 29

ook
veld

op
met
ge-

En iedereen is het erover eens dat het nu
wel weer tijd wordt dat er tegen een bal
getrapt wordt.
Ook buiten het veld is er sportief gezien
weinig nieuws, af en toe lees je in de
krant dat verenigingen volgend seizoen
een nieuwe trainer krijgen of nog een
jaar met de oude doorgaan.
Maar dat zal ons dan een zorg zijn, wij
willen het spelletje zien tegen welke
ploeg met welke trainer dan ook.
En voor de rest wachten we maar af deze
nieuwe eeuw. Als er maar tegen de bal
wordt getrapt.

jan e.

neS 0519-542071
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GEEL WIT NIEI.IWS

Medewerkers:

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

Redactie adres:
Torenstraat 5
9163 HD Nes.

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

Kosten advertentie:
f 60,-- per jaar


