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Historie derde elftal

Het derde elftal heeft vrijwel altijd in de
reserye tweede klasse FVB, te vergelijken
met de huidige reserve vierde klasse

KI'{VB gespeeld. Het derde moest destijds
iÍr 1971 onderaan beginnen, in de vierde
klasse FVB. Na een tweede plaats 1n 1972
ging een jaar later de vlag in top. Geel Wit
hoefde maar tien wedstrijden te spelen,
daarvan gingen er zelfs twee verloren en
werden een keer de punten gedeeld. De
eilanders troffen 45 maal"doel. Lang niet
zoveel als in '76-'7?, toen het net 75 keer
bolde. Daarvoor moes[ het derde 2}keer
de wei in, bovendien reikte die score
destijds niet verder dan de derde plaats.
Daarmee werd overigens wel de promotie
naar de reserve tweede klasse

bewerkstelligd.
Het begin daarin was moeilijk. In het
eerste jaar kon GeeI Wit zich met een elfde
stek ternauwernood handhaven. Liefst 68

tegendoelpunten kregen ze te verwerken.
Twee keer werd Geel Wit op dit niveau
kampioen. De eerste keer gebeurde dat in
'84-'85. Van de 20 wedstrijden werden 15

in winst omgezet en werd maar een keer
yerloren. Doelcijfers : 64-20.
Het verblijf in de reserve eerste klasse was

van korte duur. Zestien punten fit22
wedstrijden lyaren niet genoeg voor
handhaving. Het derde behaalde toch een

titel en wel die van de kampioen gelijke
spelen met acht remises.
Terug op het oude niveau werd Geel Wit
een goede middenmoter, tot het begin van
de jaren negentig. In '93-'94 werden de
geel-witten tweede, en een jaar later
reikÍen ze eentreedje hoger. Uit 18

wedstrijden haalden ze L4 overwinningen
en hoefden ze mrïÍ een keer de punten aan

de tegenpartij te laten. Doelcijfers:63-21.
In de reserve eerste klasse finishten de

Ameianders een jaar later als vierde. Toen

werd de FVB opgeheven en kwam er een

nieuwe indeling. Geel Wit 3 werd reserye

vierde klasser. Op dit niveau heeft het team

zich ontwikkeld tot een goede

middenmoter.

Tlo,/rn lt r{e /

Bg%
Telefoon o5'le-542017

(.^. Íl- L E E G§T fll ^r
6PoÈrKLtÀlN6

DtV. KrluBtt{

yf,rj€ TgEtHrEÀltr6

LEVERING, ONDERHOUD & REPARATIE

VAN ALIE MERKEN AUTO'S EN BOOTMOTOREN

Reeweg 1, NES
ïel i0519) 54 23 00

SLEEP- EN TAKELDIENST

,,fuD*&otfr.en"
ttitgaar2,.....

7€l :, ourg-uoroso

Yu,fgn#
s^ haa,kat

t,aen

; tatte,*'fi!ípgfug

u a*ynszeneír I tas 0519-5421*t-L-

logdca,.srn - kniebandea



GEEL WIT NMI.IWS

Medewerkers:

Meinte Bonthuis
Jan Epping
Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Rudy Bloem
Dolf Kienstra
Coty Tieman
Frans ter Schure
lazef Brouwer
Ida Kiewied
Luc van Tiggelen
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Nico Oud
Willem Beijaard
Peter Former
Frans Kiewied
Wessel Brouwer
George Molenaar
Jetse Nagtegaal
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ï1',3I':==:=====::

De grootste overwinningen die het derde
ooit heeft behaald waren de
thuiswedstrdden tegen Nicator 7 {10-0 op
3 september L972, vierde klasse FVB) en
Trynwàlden 3 (11-1 op 25 maart 1989, res.

tweede klasse FVB). In uitwedstrijden was
GIV 3 uiterst succesvol in september L984,
toen Lemmer 4 met 7-0 en Friesland 4 met
9-2 op de knieën werden gedwongen. Dat
was in de res. tweede klasse FVB). Het
kunststukje werd in november 1994
herhaald tegen Zw aagw esteinde (9 -2),
maar deze uitslag is niet in de boeken
blijven staan omdat de readsjes zich
terugtrokken.
De smadelijkste nederlaag ooit op eigen
terrein geleden was de 1-8 tegen FVC 3

{res. tweede klasse FVB). Ook uit moest
GW 3 het diepst buigen voor de
Huizumers. Dat was op 2 oktober L977,
toen het met een verlies van 0-8 de boot
weer opzocht.
Twee seizoen eerder was Amelandia 2 een
maatje te groot voor Geel Wit 3. In Buren
werd het 2-4,ln Hollum zelfs 2-7 .

De meeste duels vocht Geel ïVit 3 uit met
Frisia en Rood Geel. Liefst zeventien
seizoenen was een team van deze
Leeuwarder clubs de opponent.

Koos Molenaar

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
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NIET MARKT. MAAR CLUBGERICHT

Een opvallend krantenbericht: De Raad

van Toezicht van Vitesse heeft het ver-
trouwen in voorzitter Karel Aalbers opge-
zegd. Opvallend, omdat het bijna steeds
dJtrainer is die aan de dijk wordt gezet

wanneer het met een club uit het betaalde
voetbal enige tijd niet naar wens gaat. Met
Vitesse ging het overigens niet eens zo

slecht, althans wat de resultaten in de
KPN-Telecompetitie betreft, maar de stand
op de ranglijst beantwoordde toch zeker
niet aan de verwachtingen van het publiek

en van de investeerders waaronder NUON.

Je kunt dan wel ongeveer het mooiste en

modernste stadion van Europa hebben,
maar als er aan het eind van het voetbal-
seizoen niet eens Europees voetbal is be-

reikt dan worden de geldschieters er niet
vrolijker op. En geld, veel geld, was nodig

om van Vitesse een topclub en tegelijker-
tijd een topbedrUf te maken met niet al-

leen een voetbalelftal van Europees niveau

maar ook met hotels, een televisiestation
en een reisbureau, Dat waren tenminste
de ambities van voorzitter Aalbers en daar
heeft de Raad van Toezicht nu min of
meer een stokje voor gestoken.

Op het eerste gezicht lijken het inderdaad

wel heel vergaande ambities om van een

betaald voetbalorganisatie een megabe-

drijf te witlen maken. Het zou natuurlijk

best zo kunnen zijn dat ,Aalbers de winsten

van de hotels, het televisiestation en het

reisbureau had willen gebruiken om de

tekorten van het voetbalbedrijf aan te
vullen waarbij de club als blikvanger voor

het bedrijf als geheel zou moeten dienen,

maar op den duur lijkt een dergelijke con-

structie economisch nÍet gezond en daar-

bm onhoudbaar.
Een vraag die men zich in dit verband zou

kunnen stellen is: Hoe komt een aan een

voorzitter met zulke buitensporige ambi-

ties? De tijd dat een voorzitter van een

voetbalveréniging per definitie een siga-

renwinkelier was die van de voorverkoop

uàn to.gungsbewiizen voor de wedstrijden

een vèrhoging van zijn omzet aan

rookwaren verwachtte ligt natuurlijk al

enige decennia achter ons' Ook in de
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De Alles in één Polis
dan bent u gemakkelijk en voordelig verzekerd

P r e m i eko rti n g tot 1 2o/o

Ra boban k N oo rdoost F riesla n d
Van Heeckerenstraat 12,9163 GZ
Tel. (0519) 542425 Fax (0519) 5424 53

E-mail : r abo3 433 @tref .nl
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De FIVS adviseur is er aÍs ie ,m nodig hebt

voetbalwereld en met name in het betaald

voetbal is het marktdenken dooÍgedron.
gen en dan komt natuurlijk de manager in

Éeeld, Er moet Geïnvesteerd, gecalculeerd,
gemanipuleerd, geëvalueerd, geprojec-

teerd en geactualiseerd worden. Het voet-
bal is niet langer een spel, nog veel min-

der een hobby, maar een product dat aan

de man gebracht moet worden. Bij het

verkoopproces worden bij voorkeur geen

lieflrebbers en vrijwilligers met hart voor

de club, maar autoriteiten, magnaten en

bobo's ingeschakeld' De tribunes worden

er wel niet voller van, maar het is goed

voor de public relations, want de media

kicken op grote namen. Dat een profuoet-

baller zich geen clubliefde kan permitLeren

is inmiddels al bekend en het wordt alge-
meen geaccepteerd: de loopbaan van een

voetballer Ís maar kort en iedereen be-
grijpt dat een prof in weinig jaren zo veel

mogelijk getd uit zijn contracten wil halen'

Datzelfde geldt niet voor trainers, mana-
gers en bestuursleden, Van hen zou je dus
veel meer betrokkenheid bij de club mo-
gen verwachten. Er zijn gelukkig nog legio
bestuurders en ook coaches die altijd het
eerst aan de club en pas in allerlaatste
instantie aan hun eigen belang of ego

denken, maar bij mensen als Karel Aalbers

lijkt het er veel op dat ze meer met en

voor zichzelf dan met en voor de club be-

zig zijn. Trainers worden ontslagen of be-

noemd, spelers worden ge- of verkocht,
contracten worden afgesloten, stadions
gebouwd of gerenoveerd, bedrijven ge-

kocht, gesticht of afgestoten zsnder dat
ooit duidelijk wordt welk clubbelang daar-

mee gediend is, De laatste jaren zijn we in
Nederland een aantal malen geconfron-

teerd met dreigende faillissementen van

betaalde clubs: Volendam, Cambuur, Vi-

tesse. Veel vaker komt het voor dat ge-

meenten te hulp moeten schieten door
een bouwvallig stadion voor veel geld over

te nemen, op te knappen en vervolgens
voor een zacht prijsje aan de club te ver-

huren. Een dergelijke gang van zaken lijkt
de clubbestuurders en de suppofters niet
te deren; het veftrouwen in het bestuur
blijft ongeschokt, terwijl een be-

taald-voetbalorganisatie toch een bedrÍjf is

Kooistra's
AmusementsbedrijÍ

Ton Töben
Tel.: (0519) 54 29 88

DRANKEN HANDEL METZ B.V.
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dat winst zou moeten maken en dat zijn
eigen investeringen zou moeten kunnen
financieren.
Het wordt tijd dat de bestuurders\ van
profclubs zich realiseren dat er voor' Ne-
derland ín de internationale voetbalwereld
slechts een bescheiden rol is weggelegd:
we kunnen hier de bedragen die voor top-
spelers en traíners betaald moeten worden
ten enen male niet ophoesten. Onze
kracht moet liggen in de opleiding van
voetballers in de volle breedte van het
amateur- en het profuoetbal. We moeten
zoveel goede voetballers krijgen dat het
voor de Italianen, Engelsen en Spanjaar-
den onmogelijk wordt ze allemaal weg te
kopen. En als we zo nodig geld willen uit-
geven, laten lve dat dan doen om het
clubleven te stimuleren, de training te ver-
beteren en te íntensiveren en de accom-
modaties publiekvriendelijker te maken,
Aan peperdure prestigeprolecten tot
meerdere eer en glorie van clubbestuur-
ders hebben we nÍets. Het lijkt eerst heel
wat, maar op den duur werken ze alleen
maar de vervreemding van club en sup-
pofters ten opzichte van elkaar in de hand.
Het voetbalveld moet weer meer een
plaats worden waar men zijn vrienden en
kenníssen ontmoet, waar het hele gezin
op zaterdag en zondag naar toe kan, waar
van alles en nog wat te beleven ís. De
kantines kunnen meer en beter worden
benut, niet voor drinkgelagefl, maar voor
gezellige clubavonden of als ontmoetÍngs-
plaats voor leden en supporters en , last
but not least, een gezonde voetbalclub
moet toch in staat zijn om minstens één
keer per jaar een daverend feest te orga-
niseren.

Frans Hulsebos

ZAALVOETBAL

Gedurende de gehele maand maart heeft GEEL

WIT op de maandagavond van 20.30 tot
21.00 uur de beschikking over de zaal in
sporthal De Stenk in Nes. WÍe iets aan de con-
ditie in de zaaÍ wil doen is van harte welkom
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ZONDAGMIDDAG

Zondagmiddag 6 februari 2000 half drie,
het stadion aan de Noordwal, of moeten

we nu zeggen aan de Bureweg loopt nog

niet echt vol. En hoewel de ingang al een

tijdje op een andere plaats is moet ik er

toch nog wel aan wennen. Ook de paus-

mobiel aan de linkerkant van de ingang

waar de kaartverkoop in gehuisvest is,

komt bij mij nog niet echt eigen over. A-
ndries Terveer zit alweer prinsheerlijk in
het nieuwe glazen hokje om de toeschou-

wers een kaartje en een progÍamma te

presenteren.
Ik ben een half uur te vroeg voor de

wedstrijd, omdat ik dacht dat de wed-

strijd om half drie uur zou beginnen.
Lelijke misrekening van mlj deze zan-

dag, een uur langer kou lijden dan de

bedoeling was.
Maar hopen dat de wedstrijd hartverwar-
mend wordt.
Na een praatje met Andries begeef ik mij
langs de lijn.
Omdat ik een van de eer§ten ben kan ik
op mijn gemak een mooi plaatsje uitzoe-

ken aan mijn favoriete kant, de kantine-

zijde. Populair gezegd de K side.

Langzaam komt de toeschouweÍsstroom
op gang en ik tel bij het begin van de

wedstrijd aan de kantinekant precies 23

personen. Àan de andere kant oP en

naast de tribune zitten en staan er een

paar meer.
Voor de eerste wedstrijd na de winter-
stop valt de opkornst eigenlijk een beede

tegen.
Zou het komen omdat de winterslaap er

nog een beetje inzit, of zal de toch wel
verrekte waterkoude hier de boosdoener

van zijn.
Àan mij favoriete kant komen de beken-

de personen weer staan.

Twee opa's met lachende gezichten- Zij
hebben afgelopen week al een prijs ge-

wonnen bij de doelman thuis, dat zie. je
zo. Ook zij van Dorus en Jan zijn weer

van de partl, Toon en Johan kornen er

'7-



ook bij. Het kan weer gezellig worden.
Iets verderop staat het gehele bestuur op

een na. Waar is hij ?

Bij navraag blijkt hij elders in Nederland
op een veld te vertoeven, waarschijnlijk
om te scouten.
Op de Oostkant staat Willem K, om
alleen van de strijd te genieten.
Frans H is natuurlijk ook weer aanwezig
om zijn indrukken op te doen om daar

een " geheel eigen" stu§e over te schrij-
ven dat we dan in de loop van de week
tot ons kunnen nemen in een ander blad.
De tribune, mijnsinziens nog steeds een

ietwat overdreven bouwwerk, is redelijk
bevolkt, meestal met supporters van de

tegenpartij, maar kent inmiddels ook een

serie vaste Geel Wit suppörters.
De sÍ'eer, hoewel niet uitbundig is toch
wel weer als vanouds. Er worden veel
aardige dingen over de stang geroepen

meestal in de richting van de geel wit
spelers. De andere mindere aardige
zaken gaan veelal in de richting van de

tegenstander of de scheidsrechter en niet
te vergeten de assistent (club) scheids.
Maar ja je bent geel witter of je bent het

niet.Bij de tegenstander thuis gaat het

niet anders.

Mrjn naaste medetoeschouwers zljn
natuurlijk partijdig, zij hetrben familiale
banden met sommige mannen in het veld
en dan kun je dat verwachten nietwaar.
Toch wordt er zo nu en dan ook wel een

positief woord in de richting van de refe-
ree en zijn assistenten gericht en ook de

spelers van de tegenpartij krijgen wel
eens een heel klein positiefie.
Soms echt aardig bedoeld, maar vaak

ook wel met een ironische klank erin.

Al met al hjkt het er op dat het weer een

ouderwetse middag met veel vertier en

een hoog kijkpleziergehalte zal worden.
Het gaat ook wel redelijk goed op het

veld. Tot de tegenstander die op dat
moment nog niet voor ons doel is ge-

weest ongenadig toeslaat 0 - 1.
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Beroerd, ntaar eigenlijk nog niks aan de

hand.
Het spel speelt zich voor rust hoofdzake-

lijk op de zuid-oost zdde van het veld af,

de helft van de tegenstander.
V/e wachten op de gelijkmaker, maar

helaas onze achterhoede blijkt gatenkaas.

0-2. De stemming aan de lijn wordt er

niet beter op.
En als een poosje later de tegenstander

pas voor de vijfde keer voor het geel wit
àoel verschijnt en 0-3 maakt, voel ik mij

evenals Jan van T niet prettig meer en

besluit ik om in de rust naar huis te

gaan, iets wat vaker gezegd maar nooit

gedaan is. Maar het moet er eens Yan

komen, je moet een protest laten zien.

Vlak voor rust scoÍen wij nog 1-3. Een

kleine glimlach verschijnt op de gezich-

ten er is weer hooP. Maar ik bluf bU

mijn besluit en hoop dat mrjn vertrek
positief zal uitvallen.
Ik groet mijn medesianders en verlaat te-

leurgesteld het steeds kouder wordende

stadion.

De stand wordt uiteindelijk 3-4 .

Jammer het was niet nodig geweest.

jan e.

Scheenbeschermers

Met ingang van I januari 2000 is in het gehele

veldvoetbal het dragen van scheenbeschermers
verplicht. De scheenbeschermers, die volledig
door kousen moeten zijn bedekt, moeten zdn
vervaardigd van een geschikt materiaal (rubber,
plastic, polyurethaan of vergelijkbaar materiaai)
en moeten een redelijke graad van bescherming
bieden. Deze scheenbeschermers zijn in sport-
zaken verkrijgbaar.
Spelers die dergelijke scheenbeschermers niet
dragen kunnen niet aan de wedstrijd deelnemen.
De scheidsrechter is genoodzaakt deze spelers

de deelname aan de wedstrijd te weigeren.

't VAN FIEECKEREN huYs

- galerie * brasse{ie - restaurant -
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Leeuwarden 13 6 3 4 X n-U

Friesland
Gorredijk

Trjnje
Ilarlingen
GeelWit
CAB
RES
GAVC

Standen per 20 februari
Derde klasse D
Steenwijkerw. 13 I 4 0 31 46-14
LernnerBentex 13 8 2 3 26 34-16
Heereoveen 13 72 42331-?2

StiensA 9 5 I 3 1628-22
Dracht. Boys A2 l0 4 I 5 L3 2l -26
CSL A 8 4 0 4 1220-13
GeelWitA 8 3 | 41.0L3-19
KollumA 8 215 118-11,
Ilark.BoysA 9 2A7 69-25
JubbegaA 10 0010 07-62

B-junioren, eerste klasse D
FVC B 12 tt 0 1 33 73-13
IlardegarijpB 12 10 I I 3L 66.Ll
GeelWitB LZ 82 22648-18
Broek.BoysB 12 8 0 4 U 61.-34
FrieseBoysB 12 7 0 5 21 32-1,4
DokkumB 12 62 4 2034-29
StiensB 12 5 0 7 L531-43
BergumB 11 3 2 6 11 22-34
BerlikranB 11 '3 I 7 7A26-57
Zwaagwest.B 11 3 0 8 920-55
ïrBCB t2 20lA 6?l-59
CSL B 11 0011 A9-76
* is een winstprmt in mindering

Indelin gen voorjaarueeks
C-junioren, tweede klasse BJ
VIOD Cl Driesum
Be Quick C2 Dokkum
Holwerd Cl
TTBC C2 Oenkerk
Anjum C1
Geel Wit Cl

Pupilten D, klasse CD
§para'59 Dl Deinun
Geel lYit Dl
FoarÉtDl Menaldum
Jistrum D1 Eestrusr
Tzum D1

Pupillen E1, klasse EX
MarrumEt
Nicator El Leeuwarden
Ropta Boys E1 Oosternijkerk
Wardy El Ferwerd
Oostergo BL Ee
Geel lryitEl

Pupillen E2, klasse EQ
Leeuwarden E5
Geel WitE2
Blauw'Wit '34 E5 l"eeuwarden
Blauw Wit'34 E6
Drachtster Boys E8
Broekster Boys Bí Damwoude

Pupillen F, klasse DM
Blauw Wit'34 F3
FVC Fl Leeuwarden
Leeuw. Zwaluwen Fl
Stiens F2
Broekster Boys F2
Geel Vfit F1

137242331.-28
137152226-25
13 63 421 3L-21.
13 62 52029-39
13 4181325-32
133281L26-40
13 3 1 9 10 15-36
13 0 112 1, t7-51

I

\
t

Reserve tweede klasse A
Heerenveen? 12 I 3 A 3A52-14
Geel$/itz L2 8 2 2 2638-22
Eruneloord? rc 62 22A29-18
Ilarlingen2 W 6 1 3 1923-30
Leeuwarden2 11 60 5182'l-23
RoodGeelz Ll 5I 51630-26
RES 2 t2 4 4 4 1621-22
Bagum? 11 3 2 61,1"25-31
NicatorZ 12 3 2 7 11 23-34
LacFrisia3* LZ 2 3 7 8 25-36
Zwaagwest.Z, ll 3 0 8 I M-36
MKV'292 10 2A g 622-47

Reserve vierde klasse E
Stiens2 12 ll 0 1 33 31- 10
Trynwaldenz 12 8 1 3 2530-18
Dronrijp 2, 12 7 3 2 2,1 25 - 15

RoodGeelS 11 5 1 51,634-U
Irnsum} 12 5 0 7 1525-20
Gorredijk3 72 5 0 7 1528-2§
GeelWit3 11 4 2 5 1427-25
deWàlden? 12 4 2 6 l4U-28
deSweach2x 10 4l 512U-33
LacFrisia4 11 2 4 5 1026-38
Drachten3 12 2 4 6 fi23-36
ONE 3 11 22 7 816-40

Reserve zesde klasse AX
Buitenpostl 10 9 1, A 28 63-23
Zwaagwest.4 10 8 1 12564-21
FVC 5 10 6 0 4 1844-n
Geel'Wit4* 10 61 31835-26
NicatorS 11 4 3 41538-33
Bergum4 10 5 0 5 1526-25
Trynwàlden4 10 4 I 5 1328-29
MKV'295 10 3 | 6 rc23-54
RoodGeels 11 23 6 939-54
Leeuwarden{ 11 3 0 8 933-58
deWàlden4 1L 1 I 9 422-65

A-junimen, eerste klasse D
Zwaagwest.A l0 9 0 L 2734-11
IlardegarijpA 7 7 0 0 2148-tz
Broek.BoysA I 52 2,1137-14

I/
\i
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§2em /naraXa /T?a,tqt
Geboren: LZ. to. t99o
VadevJvloeder: fr.Ic en €ekc
Broer/Zrst {?,UlA, *r,

Ë,eorr*
Favoriete club: ?. S.l/
Favoriete speler: v. /'|rcsl4twg.

Echte Bakker
§rflryvaF

Nes, Ameland

tel05r,9-542Aí5
fax 0579-543032

.:... l.': . ' , .. :.

Er kan eÍ maaÍ éón, de,e"chte,;iin,

Lf\FlEiMA
CItrIE

urnfuore",ste 5. nes. 051 s-s421

HOTEL CAFE HESTAURA

Dtr KLOK
§e-zt U.Lg en u.i.t,sÍ..ekmd.

» etz-z.o ngd. a.ez tatuzattÍ.

IedEAz dag geopend",

lloa/d*rcg 'll Bu,ten *i-{. 0519-54218

b". warznhurs

Mooiste tenue: JJ
GËh|OON ffiD

Hobby: l"rrt*t**/ bnnuen .

Ik drink het liefst: càtn
Ik eet het liefst: XltUtlool
Favoriete muziek: kla,s*e*".
Ik word later: dn/"tir !

Ik speet in: E-2,
Trainer: J*p e*, fundà
Waar ik sÉ: qrAéS
V/at ik wil 6 u*ol uoelloïpt

lcttl*ë kt à.
Geel Wit:

eou/ brJ*
er€r-A !

V.D.BRINK'

in hc* L"rtic ,r.r. NE5./ 7 
^a519-542121

/

De gl#^ in Ne

Hoge Eggeweg 6, Nes
Tel. (0519) 54 20 09 - Fax (0519) 54
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lPizzeia Sryuetteie
De Witte Brucfr

HooÍdweg 4G
Buren - Ameland

tel: 0519 543331
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GW 2000

Jao dames en heren, het is weer feest in het

land. De voetbal rolt weer over de velden

en de computers knipperen wolijk met hun

lampjes en icoontjes want rffindows 2000 is

in het land. Yroeger kwam Sinterklaas nog

weleens met een boot, maar dat is een

ander verhaal. Het allernieuwste
besturingsprografirma voor computers kost

slechts 3000 euro en er zitten maar 65000

fouten in, dus dat is voor niets. Wat heeft

dat nu weer met voetbal te maken? Dat

gaat met de volgende hersenkronkel:

Dat Windows 2000 gedoe werd via het

internet(: telefonerende computers) aan

het publiek getoond. Men kon het bekiiken,

er wat mee spelen en er wa§ een prijsvraag

bij met als hoofitprijs / 40.000,-. Vanaf het

begin echter legden llackers het net lam'

De Hackers zijn voor de computerclubs

wat bij de voetbalclubs de hooligans, de

rel-schoppende supporters zijn. En nu zijn

de dure computer*meneren boos op de

stoute Hackertjes, net zoals onze dure

voetbal-meneren helemaal niet blij zijn met

hooligantjes uit Engeland bijvoorbeeld.

Jarenlang heeft men geroepen dat door dat

stoÍnme, agressieve voetbalspelletje, de

uitwassen op het veld, er vanzelf ook

agressie op de tribunes en om het stadion

ontstsnd. De kindertjes mochten niet meer

op dat stoÍnrne voetbal maar konden beter

achter de computer ntter1. daar had je voor

later ook m€er aaÍr. Nu hebben die voetbal-

loze kindjes weselijk hun best gedaan

\rËOC

GLAS
ar

VERF 3q+{Ppgfl,lAit
;rÍ.aUrrtb€dríS

vL 5q ?036 - NEs.
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achter het beeldscherm, is het weer niet
goed! Het komt er in het leven dus gewoon
op neer dat je best wel mag doen wat je
leuk vindt en waar je goed in bent maar

zadta een dure meneer zich ergens over
ontfermt, dan moet je oppassen!

Neem nou Ruud van Nistelrooy, een speler
met passie en scoringsdrift. Snel en
behendig, prachtige goals. De stoelendans
omtrent zijn transfer is begonnen en de
miljoenen vliegen over de tafel. Dan zegt
die jongen op t.v. dat hij zelf wel bepaalt of
hij weggaat, u/ailneer en waarheen. Dan zie
ik een jong Ruudje Yoor me, die er van
droomt om ooit eens een geweldige
voetballer in Spanje te zijrL omdat fohan
Neeskens dat ook was. En oooh.., als die
jongensdroom eens uit kon komenl
Nee Ruud, het geld bepaalt waar jij heen
gaat en wanneer en ik als supporter moet
maar afirachten of ik je nog vaak genoeg

op t.v. kan zien i.v.m. de uitzeadrechten en
het prijskaartje eraan. En over een jaar
vindt Ruud dat ook allemaal prima maar is
er dan nogpassie in zijn spel?

Blj mij is er alleen maar lieftle en passie

voor het voetbal. Om rruj te zien spelen en

te laten spele4 hoeft er geen beurs
getrokken te worden. Doe mij een paar
grassprieten Bn een bal enje hebt geen kind
aan me. Dat was 32 jaw geleden zo, en nu
dus nog. Ook weet ik steeds beter hoe het
spelletje eigenlijk gespeeld moet worden,
maar helaas, wat in het hoofd zit, komt
steeds minder uit de benen. Er wordt al
openlijk over verjongrng van het derde
gesprokerq eil automatisch richten de

blikken zich dan op mlj. En dat tenvijl
lUessel, George en Piet veel ouder zijn dan
ik. Goed, ik begrijp het, het is tijd om te
gaan. Het is maar goed dat Homme dicht is

anders hadden ze alweer met bossen
bloemen lopen te zwaaien, net als bij Bart
en Joop.
Dat ik mijn voetbaltoekomst wat duister in
àe, komt misschien ook vanwege mijn
eigen doelpunt uit bij Trynwàlden.
Uitgerekend in de eerste wedstrijd van deze

SIDERIUS
ossurantiën

Leeuwarden tel058 - 213 43 50

NES OP AMELAND
TEL..s422e6

installatbbdrijf - dae - ltt - zelf - zaak

Larrcl en Zeezícht"
StrandwegÍ15 Buren-Ameland
, Tel. o5r9-5421r0

Eot xrasDRur 
rlar i lcJervan krt

-É-- ---É-ÈÉ----
tevens verzorgÍag gzraf,rertcn
en te,ra.tÍes TELr

NEs-l!Í-542337fr42591-4ll -

BE§[ÀUFANÏ

voor al uw
30uHl{ffir$[{
cl.gea
ersehitaetuur
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nieuwe eeuw wa§ het weer raak' Chris

§pstra keepte weer eens ouderwets, maar

t.g*n mijn grote teen kon hij toch niet 99
We verlóren *et 2-0 en ik was natuurlijk

de gebeten hond. Men schijnt het zelfs

nodig gevonden te hebben, om dit feit via

de L-OÀ overal bekend te maken. Net alsof

het zo bijzonder is dat ik in eigen doel

schiet, tré Ctris. Gelukkig deed Ronald

Metz het met Geel-Wit I uit bij

Heerenveen ook. Het is dus iets wat de

besten kan overkomen.

Toch moest ik van de voorzitter de week

daarop met het vierde mee. la, zlin

tentakels reiken ver. Wii moe§ten naar

Rood-geel 5, terwijl hun derde naar

ameUnd moest. In Leeuwarden bleek al

snel dat die jongens niet naar Ameland

vertrokken vraren. Elk jaar hetzelftle, dat ze

die lui nog in de competitie laten snap ik

echt niet.
Met het vierde moesten wij vol aan de bak

want we stonden na een kwartier al met 2-0

achter. Sip Staal die niet aanwezig kon zijn

wegens verblijf in Maleisië, had met

weselijke diagen gedreigd v/anneer hij zijn

terugkomst zou blijken dat er geen punten

bijeengesprokkeld waren. Iedereen voelde,

hoewel theoretisch de aarde tussen hem en

ons in zit, Àjn hete adem in de nek en de

rnouïven werden opgestroopt' Na zelfs nog

een 2-3 voor§prong voor Qn§, eindigde het

duel in 3-3 en slaakten wij een zucht van

verliehting.

Al met al een slechte start voor de senioren

teams in 2000. Het eerste elftal miste de

betrangrijke aansluiting flaar bovetq het

tweeíe en derde hebben verloren beide

éénmaal en het vierde dus eén schamel

puntje en het vege lijf' Je wordt -er 
niet

wolijk van. Misschien moet ik ook maar

gaan hacken i.P.v. hakken.

Henk Roemers

-'l§-

54 20 to

-/ef,(er ég 
".n /qJ

?ir,s mil4-ls.eagoodt,

<uívA,tlut§

A tCS-Ftltíg 7&,;sa222s

J.ertÉe
495-*tf

ARRIUATAXT
AME,,AND

eea bs"íp

FT.AE»IO BOEI-ENS
KOLKïEG 1À l{ES tel..542820

uw adres voor!
radio, tel.evisia, video

huishoudelijke apparaten,
telsfoon apparatuur,
antonne systeren.

NES - AMELAND Tet. 05191



Lijntrekker spreekt.. o........
meneer de vragenmaker.

Het grote voordeel van de malaise bii Aja:t

is dat de heer van Os en profiteur van

Praag uit de publiciteit blijven als het zo

slecht gaal. Misschien dat tlidens het

eeuurfeest de nieuwe trainer Co Adriaanse

in z'n nakie uit de taart kan springen. Of

wordt het toch \I/im Jansen?

Iaap Uilenberg, die saÍnen met wat

collega's volledig terecht het proces won

betreffende de leeftiidsgrers voor

scheidsrechters, zal<te Yoor de

spelregeltoets. Hii was nogal krryaad en

merkte op dat ze dit soort vragen zo

moeilijk kunnen maken als ze willen. Dat

is sowieso het geval rret wagon, meneer

Uilenberg. Misschien dat er in uw jeugd

(bent u nog van voor de paardentrarn?)

strenge wetten \raren betreffende vrageE

iltaÍ tegenwoordig is dat anders. De

moeilÍ{l*reid van eer waag is volledrg

affrankelijk vau de gekozen woorden, hun

betekenis en de volgorde waarin zp in de

zin geplaatst z[in. Maar dat de vragen een

beetje erg theoretisch waren en niet op de

praktiik gericht, dat was inderdaad vreemd.

Vandaar dat ik maar eens ging qpreken met

de wagenmaker van dere commissie.

Dag meneer de wagenrnakcr.

'Dag Liintrekker, ik ben een groot

bewonderaar varr uw vrerk."

HïEL RESTAURANT

Reeweg 29

Tel.0519-542016

9163 GT Nes

L

i:ii Ë aannecaersbedrijf i.t
if=-ë-É: ..€ 

^È<.,=jl :.ïj hr kienst na
sË na ndwe a 2
n g S o51s-542a71

voor al u,»tc bo,.l-ea enta vcrta.r,^rer*
objectan ste.n uij uoor o lcloar.

frfrIELfrNb
tel' 122/2

HOLWERb
o519-542212

loae, vSRva§R

i

I

DoË HEÍ zeLF zA,§l(

-FA. AETZ-
g'[6ia MÈ,NDsË.sweG 5 BcrtEN T€L:-542013

Het V/itte Paard

.§+\ 051e-5422oe
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Waarom stelde u meneer Uilenberg van

die moeilijkc vragen?

"Ik testte gewoon ain theoretische

kennis."

Dat antwoord reken ik fout, u had

natuurlijk opdroeht hem aan te pakken

vaï*yege dat proces.

"Denkt u dat echt?'

J0, en dat is ookhet goede antwoard,

*0."

Als er een hond het veld oplwrnt, de bal

opvfeet, naar het doel van de thuiseÍub

rent en de bal vlak over de doelliin weer

uit poept, is het dan een doelpunt?

"Alleeo als de gehele bal over de doellijn

uitgepoept wordt."

Ja, dat Hopt. Als een speler met een houten

been vlak voor een corner dat been

afschraeft en de bal erin rxept, is dat

doelpunt dan geldig?

"U bent niet goed wijs."

Kopt...Als een team mcr{Ír vier

buitenlanders ïnag opstellen en dat tesm

stelt een speler op vcm een buitenlandse

zaaddonor maar met

draagmoeder, telt

buítenlander?

Nederlandse

dan als

"U spoort niet helemaal!'

Ja, dat reken ik aok goed. U bent

geslaagd!

(Uit Sportweek: Heertje sPreekt)

een

hij

Ook geschik uoor reunies en partijen.
Hetgehete íaar gageÉ.

"Schoonmaakbedriif 
,

Rixt van Doniastraat 11

NE§ AMELAND

Tel. (0519) 54 23 48
54 25 75

Yoor een dagje wadderen

met de Lange en de Snelle
gewoon effe belle

Henk : .54A6g6 --Oeke : -E42g6O

snackbar

De Bakkerij
Hoofdweg 4a, Buren,
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Barbara lJskamP wil dames-
voetbal nieuw leven inblazen

Barbara lJskamp was in haar tienerjaren

een verdienstelijke aanvaller bij SC

Loppersum. Als rechtsvoor pikte zij menig

doelpuntje mee. Tot aan de B-junioren.
Vanaf die leeftijd mochten jongens en

meisjes niet meer samenspelen, en cmdat
Loppersum geen damesteam had was de

voetbalcarrière voor Barbara afgelopen- Of
toch niet?
Inmiddels woont de nu Z3-iartge Barbara

anderhalf jaar op Ameland.7* geeft les

aan de groepen zes, zeven en acht van de

openbare basisschooi't Honned0n in Nes.

Onlangs kwam ze in contact met Gerard

Metz, die ze\dat de vereniging nog wel
iemand als zij kon gebruiken. "Ik dacht iets

voor de jongere jeugd te gaan doen, maar

hij bracht het enthousiasme over om oen

damesteam te beginnen. Dat leek mij
helemaal prachtig".
Het plan is nog maar een maand oud en nu

al heeft zE een lijstje met verrtien namen.

Als laatste is die van Anja Brouwer
daaraan toegevoegd.Anja was een van de

drijfueren van het damesteam dat van 1992

tot 1998 furore maakte oP de Friese

voetbalvelden. Barbara's hoop is erop
gevestigd dat Anja een aantal van haar

generatiegenoten over de streep kan
trekken om sen nieuw voetbalavontuur te

beginnen, want in de huidige groep

ontbreekt het aan ervaring. De oudste is 22

lentes jong, de jongste nog maar 14'

Barbara zal zích opwerpen als trainster,

maar voelt zich zeker niet te oud om zelf
ook nog tegen de bai te trappen'
Ervaring als voetbaltrainster heeft ze niet,

maar een totaal gebrek aan kennis op dit
gebied kan haar zeker niet worden'ontzegd'
"Ik heb mijn lerarenopleiding gehad,

pedagogische kennis is dus wel aanwezig;

ik weet hoe met een sPortgroep om te

gaan".
Om zi.ch alvast op haar nieuwe taak voor te

bereiden heeft ze al diverse
trainingsschema's uitgewer}t. Bovendien is

op internet het een en ander te vinden.

Y.Y. GEEL WIT
nes-buren-ameland

opgericht:
terrein:

telefoon:
rek.nr:

bestuur:

voorzitter:
G. Metz
secretaris:
L.van Tiggelen
penningmeester:
F. ter Schure

wedstr. secretaris:
J. van Os

leden:
J.W. Brouwer

J. Kienstra

l/.J. Kiewiet

mei i934
Noordwal
NeslBuren
asltg- 542537
13.61.90.618

teli 542043

rcL 5A751

tel: 542254

tet 542191
06 22297277

rel 542220

tel: 542644

tel: 542213

g
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Barbara zov grlag na de voorjaarsvakantie
willen beginnen met de training. Als die

eenmaal aan de gang is zullen er wellicht
meer vrouwen zich aanmelden- Ze is ook
van plan ruchtbaarheid aanhaar initiatief te
geven op de scholen en via de kabelkrant,

maar de beste reclame gaat toch van mond

op mond, is haar veronderstelling.
Haar voorkeur voor de trainingsavond gaat

uit naar de donderdag, al realiseert Barbara

zich dat de aan de wal studerenden die

avond niet op Ameland kunnen oefenen.

"Misschien valt voor hen wat te regelen bij
Friesland, waar de mannen onder leiding

van Johan Bekius trainen", oppört ze.

Barbara is er van overtuigd dat Geel lVit
met ingang van het seizoen 2000-2001

wesr e,en damesteam heeft: "De competitie
is nog veÍ'#eg, we hebben de tijd om on§

voor te bereiden. Ik heb er zin in".

Koos Molenaar

ln memoriam Wolter Birza
Al geruime tijd was Wolter Bkzaeen
graag geziene gast op de velden van Geel

VÈit. De Groninger raakte ingeburgerd bij
de Amelander vereniging- Htj was niet
langer gast, maar gastheer. Met een gulle

lach en een hartelijke woord stond hij klaar

om bij de thuiswedstrijden van het eerste

elftal de vertegenwoordigers van de

bezoekende vereniging te ontvangen-

Maar'lVclter had meer kwaliteiten. Met
ingaag van dit seizoen aanvaardde hij de

functie van jeugdcoördinator' Hij had er

zin in. 'ïYoiter bracht elan in de
jeugdafdeling, hij zat boordevol nieuwe

ideeën. Er kwam een jeugdfotoboekje, alle
jarigen kregen een kaart, om maar gens wat

te noemen.
Toen kwam het plotselinge bericht dat

Wolter ernstig ziek was. Een van zijn
laatste v/ensen was het
jeugdkerstzaaltoernooi te mo gen

meemaken- Die wens is in vervulling
gegaan.

Een andere wens van Wolter zal

ongetwijfeld zijn gewee§t dat de
jeugdcommissie de weg vervolgt die ze

onder zijn leiding is ingeslagen.
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