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Geel Wit I slaagt in oPzet:
handhaving in de derde klasse

Geel Sfit begon het eerste seizoen in de

derde klasse met maar één doel:

handhaven. In die spzetis het geslaagd, al

ging het met hangen en wurgen. Het was

een opmerkelijk voetbaljaar, met

opmerkelijke uitschieters. Het debuut was

schitterend met een 4-1 zege op
kampioenskandidaat Heerenveen. Het zou

niet de grootste zege worden. GAVC werd
met 6-1 verslagen en Friesland zelfs met 8-

0. Dat was de grootsto overwinning die

Geel S/it ooit in de KNVB behaalde. De
grootste zege tot dan werd behaald op 25

september 1994 tegen Blauwhuis. Toen

bleef de teller steken op 7-1. De grootste

overwinning tegen een standaardteam

stamt van 12 september 1971 toen Arum
op Ameland met 9-0 werd vernederd. De
grootste zege aller tijden werd een half jaar

eerder geboekt: 11-0 tegen Nicator 6.

De zege op Friesland was ook in een ander

opzicht bijzonder: het was de enige

wedstrijd waarin Geel Wit achterin de'nul'
hield.
Het was een seizoen van hoogte- en

dieptepunten. Een week na de

legendari sche wedstrij d tegen Friesland

speelde Geel Wit een al even

gedenkwaardige wedstrijd tegen GAYC:
Grou won met4-2 en dat betekende hun

enige zege van het seizoen.

Nog nooit verloor Geel Wit zo vaak in één

seizoen: 14 keer. Ook kreeg Geel lMit nog

nooit zoveel doelpunten tegen als nu: 54.

Toch was het doelsaldo niet zo slecht want

er werd ook 45 keer gescoord; geen record,

toch hoog op de toPscorerslijst.
Het tweede kan terugzien oP een goed

debuut in de reserve tweede klasse'

Halverwege had Geel §/it 26 punten uit 11

wedstriiden en stond het tweede' Daarna

kwam de klad erin, moest het een aantal

vaste krachten missen en werden in de

laatste 9 duels maar 5 punten verzameld.

Daarvan moest er L worden ingeleverd
omdat GV/ op paaszaterdag niet in staat

slijterij "DE JONG"
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SPECIALITEIÏEN O,A.:
. STEENGHILLEN
'AMEL{NDER LAMSVLEES
'DIV. VLEES- EN VISGERECHTEN

was een team op de been te brengen. Drie
van die 5 punten waren de beloning voor
de grootste ovefiuinning: 7-0 op Nicator 2,

al moet gezegd worden dat de Leeuwarders
met tien man speelden. Spectaculair was de

6-5 winst thuis op Zwaagwesteinde 2.Uit
werd met 3-0 verloren en dat was de

grootste nederlaag.
Voor het derde gold de omgekeerde
wereld.In de eerste 13 wedstrijden werden
14 punten verzameld. Nu de eindbalans

kan worden opgemaakt bhjkt dat GW na

22keer voetballen op 38 punten is
uitgekomen. Een keurige derde plaats is de

beloning. Ook bij het derde een

spectaculaire uitslag: thuis 6-6 tegen Frisia
3. De grootste zege was 7-0 oP ONB 3,

waarvan op met 4-0 werd gewonnen. De
grootste nederlaag was 3-0 bij Irnsum 2.

Het vierde kan de constante factor van de

senioren worden genoemd. Een heel

regelmatig seizoen met twee negatieve

uitschieters : 7 -2 tegenBuitenpost I en 8-0

tegen Zwaagwesteinde 4. Ronduit positief
waren de resultaten tegen Bergum 4 (8-2
en 4-0), de Walden 4 (9-1 en 4-0) en MKV
5 (6-1 en 6-0).
De A's waren er verantwoordelijk voor dat

Hardegarijp naast de hoofdprrjs greep. Op

Ameland leed de koplo,per zijn eerste

nederlaag en daama zouden nog vier
voigen. De competitie werd niet voltooid
orndat het duel tegen CSL bij 2-0 werd
gestaakt en de return niet werd gespeeld-

Tegen Stiens kwamen de A's tot de hoogste

score: 4-0. De grootste nederlaag was in
Zwaagwesteinde: 0-4.
De B's kunnen terugzien oP Ëen Prima
seizoen. Net als bij de A's rnaakt ook hier

Hardegarijp een terugval, waardoor GW
als tweede kon finishen achter de

onbedreigde kampioen FVC, waarvan GW

thuis nipt verloor en waartegen uit gelijk
werd gespeeld. De zwakke broeder in deze

klasse was CSL. Nadat de Amelanders in
Stiens al met 8-0 hadden gewonnen hielden

ze op eigen grond niets van de bezoekers

heel:13-0.
De C's waren dicht bij het kampioenschap,

maar zeif de overwinning oP de

.<js>,ffi

Aok ges;chilÍ r,oor reunies en partijen.
Het gehele jaar gaped.
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uiteindelijke kampioen Be Quick C2 mocht

niet baten, omdat daarvan uit was verloren.
Het onverwachte verlies bij TTBC deed

Geel Wit de das om. Alle thuiswedstrijden
na de winterstop werden gewonnen.
De D's zullen ook wel als tweede eindigen,
maar dat is aftrankelijk van de mogelijk
nog te spelen wedstrijd tegen Tzum, de

enige club die punton mee van Ameland
nam door er 2-2 te spelen. Opmerkelijk is
dat Geel Wit verder alle thuiswedstrijden
won en de uitduels verloor!
BU El was het krachtverschil te groot.
Nicator en Ropta Boys staken met kop en

schouders boven de rest uit. De rest zat
mooi bijelkaar. Geel Wit behaalde thuis het
beste resultaat tegen Oostergo (7-3) en ook

de2-6 zege uit op Wardy mag genoemd
worden.
E2 besloot de competitie met twee
wedstrijden op een dag, Een week nadat

koploper Leeuwarden E5 zrjn eerste

nederlaag was toegebracht werd
hekkensluiter Drachtster Boys E8 zijn
eerste overwinning gegund: 3-2. OP

Ameland won E2 met 6-0.
De F'jes zagenhun kampioenskansen in
rook opgaan door achtereenvolgens te

verliezen van Stiens F2 en de punten te

delen met FVC F1. Ook hier enige
opmerkeiijke resultaten in thuisduels :

Blauw Wit F3 5-7, Broekster Boys F2 8-1

en Stiens F2 8-5.

Koos Molenaar
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De Alles in één Polis
dan bent u gemakkelijk en voordelig verzekerd

Premi eko rti n g tot I 2o/o

Ra bo ban k N oordoo st F riesla nd
Van Heeckerenstraat 12,9163 GZ
Tel. (0519) 542425 Fax (0519) 5424s3
E-mail: rabo343 3 @tref.n I

De FtlS adviseur is er a/s ie ,m nodig hebt

GEEL\ilIT NAAR CAMBUUR.

Na de goede afloop, vorig seizoen kreeg de

geheleierenigmg van sponsor S' Kooistrg

J"n geldbedrag- ter verhoging van de

feestrTeugde. Dit geld werd verdeeld over

atle elftallen en het was aÍm de lrainers en

leiders Gm hier iets plezierigs voor te

bedenken.
Dat valt hier op Ameland niet rnee moet ik

achteraf eerlijk toegeven. Alles wat hier zo

al aan leukigheden en plezierigheidjes te

doen is, is door de jeugd uitvoerig getest'

Zo was het bowlen eerst weer eens \ rat

anders, nu al standaard met Patat oP

kinderfeestjes. Het nieuwe zwembad van

Klein Vaarwater leek uitkomst te bieden'

Maar voordat ik goed en wel wist dat het

echt open was, waren de kids er al weer tig

keer geweest. Je moet hier iets reserveren

uootd-ut het bedacht is, anders is het alweer

gemeengoed. Goede raad is duur'

What about Heerenveen of Carnbuur, er

wordt gebeld. Meestal spelen deze ploegen

op een avond en het budget kon een

oiernachting in een Motel of zo echt niet

trekken. Maar er bleken een Paar

mogeliikheden open op de zondagmiddag'

In Éet Friese Haagje waren wij als groep

jonge voetballers zeer welkorn, met een

.p"ói*t schappelijk arrangement' Nu nog

veryoer en de zaak is rond' Helaas voor

ons blijft Heerenveen winnen en stijgt met

stip richting Charnpignons League, opeens

is àe rest van het seizoen uitverkochtl

Blj Cambuur is het iets moeilijker om de

juiste mensen te pakken te krijgen, maar

Lok daar kunnen we zaken doen' Al met al

dringÍ de tijd. Met onze vervoeder Birwa

,"gJ"n wij een bus, en vervolgens biedt

Geelwit aan om die kosten te dragen'

Dan is alles rond en kunnen wij trots onze

jeugd inlichten en voorbereiden' V/at fljn

Outti" ook ge$k zo enthousiast z4* Bi de

D's willen een paar liever naar Ajax (is een

weekend Chelsea ook nazr believen'

meneer?) en een ander moppert over zijn

wije zondagmiddag. Ja, daarvoor sloven

wij ons niet uit, even opnieuw : "Heren, a's'

zondagmiddag gaan wij f,jn naar Cambuur'

I

Bel voor al uw verzekeningen,

hypotheken, pensioenen en Ëeleg ;
gingen uw FIVS adviseur.
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vertrek 12.30 boot, iedereen wordt geacht
aanwezig te zrjnl". Dat is duidelijk en
iedereen verheugd zich erop.

En zo kwam het dat bij, wat later zou
blijken voorlopig, de laatste wedstrijd van
SC. Canrbuur in de KPN-Telecompetitie,
de goedgevulde tribunes gedeeltelijk
bevolkt werden door Dl-, El- en Fl-
pupillen van Geelwit. Het was prachtig
mooi weer en goed uil te houden in de
schaduw, mooi zicht over de lengte van het
veld.
De vaste kernen van Carnbuur supporters
deden er alles Íum om de nodige steun voor
hun team vanaf de tribune het veld op te
laten daveren, en ook de wave werd diverse
malen opgestart. De wedstrijd op zich was
ook spannend. Via de speaker werd al snel
duidelijk dat FC.Den Bosch dik ging
winnerl dus moest er miniÍïrÍBl een purÍ
gehaald worden. Maar RKC was niet van
plan iets cadeau te doen. Na een woege
voorsprong van Cambuw, kwam RKC via
een omstreden strafschop gelijk. Ook
daarna waren de beste kansen voor RKC,
maar paal en lat stonden in de weg.
Ik had niet de indruk dat veel jonge
Geelwitters geconcentreerd ltaaÍ de
wedstrijd zaten te kiiken. Daarvoor
gebeurde er gewoon teveel om hen heen.
Het commentaar van de echte kenners, het
gezang van de supportersgroepen en let op
want daar komt de wave weer aÍln.
En als Cambuur scoort, dan ontploft een tel
later het hele stadion. Ongeveer 10.000
man uiten op hetzelfcle moment, maar elk
op geheel eigen wijze, hun weugde-oer-
gevoelens. Zeer spectaculair, moet u echt
eens meemaken.
De jeugd blijft moeilijk te peileq maar ik
durf te spreken van een geslaagde trip,
zeker voor herhaling vatbaar.

Henk Roemers.
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In de YI vond ik een opmerkelijk stukje

historie, beschreven door Kees Jansma:

'TIet werd eea historische dag, 20 mei

2000, werd er weken van te voren gezegd'

Voor de laatste maal een FA Cup Final op

Wembley, voor de laatste maal het door

tienduizónden meegezongen Abide with

me,vooÍ de laatste maal de ereronde onder

toeziend oog van de Twin Towers' New

lilembley komt eraan, omdat ook Engeland

met zijn tijd mee moet en gaat.

Chelsea \ryon, maar dat kon mij weinig

schelen. Wij keken vanaf Vak d Block

Z|4,Rii 22, Stoelen 6 en ?, stil toe hoe

\{embley langzaa* leegliep' Wij z:agen

jaren màeslepend voetbal voorbijtrekken'

ïii beseften àat Nederland het Olympisch

Stadion verloor en de Arena eryoor

terugkreeg, €fl dat Engeland iets

,*.getiitUu*s overkwam. Het einde van

Cuf Éinal-day zal ön§ lang bijblijven:

Asion Villa was allang in de kleedkamer'

Chelsea ook al enige tijd. Behalve die twee

'buitenlanders', Gianfranoo Zola en

Gustavo Poyet. Die wilden Wembley nooit

verlaten. Ze liepen wezenloos rondjes'

grepen elkaars handen vast en beseften

f,eei zichtbaar hoe historisch 20 mei 2000

inderdaad was. Wat begon op 2 april1923

stierf 77 iaat later. Ik was die twee spelers

dankbaar dx zii het bestaan nog even

rekÍen. "

54 20 tO

een ksríp

FTATITr) BOEI-ENS
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ur adres voor:
radio, televisi.e, video
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ORANJE GEKTE??

Als zaterdag 10 juni de aftrap heeft plaats
gevonden van de EK 2000 zullen drie
weken lang 31 wedstrijden ons netvlies
passeren. Voetbalgek? Dan heb je geluk
Voetbalhater? Dan heb je pech.
Niet alleen de voetballiefhebbers beginnen
warm te lopen. Ook de jongens van de

reclame weten uit gekte niet wat ze

bedenken moeten om het oranje gevoel
kwijt te raken. Ik zat deze week in Vostbal
magazine te bladeren en het verbaasde me
hoeveel oranje producten er al nteÍ op de

markt zjn verschenen. Ik zal hier een

aantal opnoemen: Sloggi introduceert
ondergoed in de kleur van oraÍrje, oranje
condooms met sinaasappelsmaak(!) met
gratis applausballon, Cd-rom van Davilex:
Oranje kampioerq Dylon oranje textielverf,
het oranjefeest bij de Staatsloterij, oranje
vla, oranje klomperr, oranje pruiken, oranje
prepaid pakket van KPN, Cd-rom van Easy
disc EK 2000, en zo zou ik nog wel even
door kunnen gaan.

Mensen die niets om voetbal geveÍ kunnen
dus het beste tussen 10 juni en 2 juli een

reis boeken naar het buitenland of hopen
dat Nederland in de eerste ronde wordt
uitgeschakeld, want dan zijn alle oranje
prullaria in één klap waardeloos geworden.
Ook kunnen ze een krjkje nemen op
r{rara,.rr,,elcome.toll.'0etb4lUu-igt . Op deze
site staet een top tien aan voetbal
ergernissen.

Vaderdag tip: een applausballon!

Lijntrekker

GEEL WIT Cl _ SV HE,IDEN Cl

Zaterdag 27 mei sPeelde ons Cl
elftal tegen een ploeg uit Duitsland:

SV Heiden C1. Of het aan' het

nieuwe millennium ligt of dat de

naderende EuroPese

kampioenschaPPen een rem oP de

agressie zetten, het was een

voorbeeldig sportieve wedstrijd en

bovendien ook nog een leuke Pot

voetbal om naar te kijken. Dat laatste

niet alleen, omdat het redelijk

spannend was, maar ook omdat van

weerszijden op een heel acceptabel

nweau werd gespeeld. Ik mocht met

genoegen constateren dat alle spelers

iowel- van SV Heiden als van Geel

\Yit bliksems goed door hadden

welke taken ze in het sPel uit te
voeren hadden. En daarbij moeten

we niet denken aaíL 22 door de

trainers geProgrammeerde robots,

maar aan echte sPelers die weten

waarom ze een bal dieP of breed

spelen, waarom ze naar links of
rechts, naar voren of naar achteren

lopen. Verheugend was het te zien

dat de voetballertjes (hoewel

voetballertjes: l/ilrik Beijaard!) wat

voor elkaar over hadden, elkaars

fouten en tekortkomingen probeerde

op te vangen en onderling oP een

positieve manier communiceerden;

De sportieve sfeer mag voor een deel

zekei ook op het conto worden

gesshreven van scheidsrechter Theo

Brouwer die rustig en attent floot;

niet probeerde de aandacht op zichte
vestigen en juist daardoor ook

geaccepteerd werd als hij er een

enkele keer naast zat. Er zijn bij

Geel Wit jaren verlopen dat de eerste

- B- a
- J-



elftalspelers niet naar de jeugd

omkeken, maar gelukkig waait er nu

blijkbaar een andere wind in de club.

TECHNIEK

F", ander verheugend
hoopgevend verschijnsel was dat

spelers van beide teams

basisvaardigheden met de bal zeet

behoorlijk beheersten. Dat wijst niet

alleen op talent, maar geeft ook aan

dat de jeugdtrainers goed bezig zrln.

Doelman Kasper Ifuuizenga

bijvoorbeeld demonstreerde een

voorbeeldige techniek bij het
klernvast pakken van de lage ballen:

één knie op de grond, bovenlichaam
voorover en de bal stevig omklemd
tegen het lichaam. Het koPPen

gebeurde meestal goed gericht en

met het voorhoofd, zodat de bal goed

gestuurd kon worden. Vaak werd de

bal goed met de binnenkant van de

voet uit de lucht aangenomen waarna

de speler met een korte beweging
van de tegenstander wegdraaide en

wel zo dat de bal dan meteen naar

een medespeler gePlaatst kon

worden. Dat plaatsen gebeurde

meestal langs de grond, zodat er

tempo in het spel kwam of bleef.

Spelers die hierin al behoorlijk ver
gevorderd bleken , waren Marc
Kiewiet, Mauits Metz, Erwin
Huizinga, Kersten Nobel, Sander

Kiewied en Paui Metz. Veel it:r,et,

een goede dribbeltechniek en veel

initiatief in aanvallend oPzicht

toonden Jacco Brouwer, André

Tieman en Sjors Kiewiet. WilÍik
Beijaard gebruiket in duela heel

goed zijn lichaam en sPeelde heel

onzelfzuchtig. Ook Sjas van 
^ 

de

H*"ua was*buitengewoon actief en

rto"tA. de oPbouw van de aanvallen

van de tegenstander heel nuttig op

h;t middinveld' Harm Kooiker

verdedigde zeer geconcentreerd en

was i" de duels zijn directe

tetenstander voortdurend te slim af'

EERSTE HELFT

tn de eerste 35 minuten hadden onze

jongens een licht overwicht' Dat was

ïoJ een deel hun eigen verdienste'

*u* de harde zuidwestelijke wind

hi;b duidelijk een handje' Van die

*irra maaktà Maurits Metz in de

vierden en de veertiende minuut heel

;im lebruik door de bal over de

doelnin heen onder de lat te

pfuutt"". Toch kon je toen al zien dat
'Ceet Wit het tegen de wind in

*"*ifi.in zou trijÀen, want in de

laatste tien mirnrten van de eerste

t"tt t*u**n de gasten steeds Yaker
in de aanval. VoorioPig bleek

Kasper Kruizenga een

o"o""tfo*.tijk struikelblok' maar in

de laatste minuut v'oor rust stond hij

machteloos na een goede aanval van

de tegenpartd over de rechtervleugel'

(2-1)

T\ryEEDE HELFT

Na de rust hielden de beide Ploegen

elkaar eerst nog min of meer in
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eyemvicht, al profiteerden de gasten

nu duidelijk van het windvoordeel.
Daarbij kwam dat de samenstelling

van het elftal van SY Heiden wat de

lichaamsbouw Yan de sPelers veel

evenwichtiger was dan die van Geel

Wit. Het waren duidelijk allemaal B-
junioren, terwijl er brj Geel lYit een

stuk of wat bijlopen die misschien

wel de leeftijd van een B-junior
hebben, maÍr zeket niet de lengte en

het gewicht. En als je dan als

ukkepukkie tegen veel grotere
jongens en tegen de harde

zuidwester wind moet oPboksen, dan

heb je het best welzwaat.
Op den duur werd het vooral in

frsiek opzicht wel een heel ongelijke

strijd en de Duitse gasten drukten de

spelverhouding dun ook duiedelijk in

de score uit: in de 42 minuut werd

het 2-2, in de vijftigste 2-3, 1n de 60

ste2-4 en in de 69 ste tenslotte2-5.

SPORTIVITEIT

Geel ï/it Cl toonde zich echter een

goede verliezer, dat betekent dat ze

zelfs bij een uitzichtloze achterstand

bleven aanvallen, het hoof<l niet

lieten hangen

en.... ...sPortief bleven-

Een prima wedstrijd dus.

Frans Hulsebos.

Standen Geel Wit

Derde klasse D
Lemnrer Bentex
Steenwijkerwold
Heerenveen
Leeuwarden
Trjnle
Friesland
Gorredijk
Harlingen
Geel Wit
CAB
RES
GAVC

Reserve tweede klasse

Zwaagwest. A
Hardegarijp A
Broek. Iloys i\
CSI- A
Hark. Boys A
Geel \1it A
Dracht, Boys À2
Stiens A

Heerenveen 2 2A

Emrneloord 2 20

Harlingen 2 20

Geel Wit 2 20

Rood Geel 2 20

RES 2 20

Zrvaagwesteinde 2 20

Leeuwarden 2 20

Bergunr 2 20

l-ac Frisia 1883 3 20

Nicator 2 20

Reserve vierde klasse D

Stiens 2 22

Trynwalden 2 21

Geel Wit 3 22

Imsum 2 2l
de Walden 2 22.

Rood Geel 3 22

Dronrijp 2 22

oNB 3 22

de Sweach 2 22

Gorredi;k 3 22

Lac Frisia 1883 4 22

Drachten 3 22

Reserve zesde klasse AX
Butterrpost | 20

Zwaagwesteinde .1 19

FVC 5 20

Geel wir 4 l9
Bergum 4 20

Trynrvalden I 20

Nicator 8 20

Rood Ceel 5 19

MKV'29 5 19

Leeuwarden 4 20

de Walden ,1 20

Junioren A, eerste klasse D
l8
18

18

T6

18

t6
t8
18

154 34961-24
136 34558-?ó
132 74150-34
1.1 7 44048-20
li6 53948-32
95 83245-53
84102839-M
14112539-62
71142245-54
5611 21 4'7-60
63132125-46
1417 728-78

164 A5275-21
143 34548-23
94 7314A-52
9 4 7 30*50 - 41

93 83049-48
74 92535-35
72112241-49
7 I t22l*32 - 46

55102047-49
5 5 10 19*40 - 50

33141235-76

fia55155-24
134 44351 -3'.1

12283855-35
110l03348-31
103 93346-40
t0 2 10 30*59 - 5?

84102833-42
8212?646-69
821225*47 -63
73122441-44
65112347-71
55122041-61

172 I 53103-41
162 I 50112-35
1,t 2 7 34*75 - 53

tl I 7 33*62 - 42

9292955-53
91102855-55
8 4 8 27*7A - 66

45101758-88
5 l 13 1634-90
41t51352-93
31161041-101

t42 24453-19
121 5 3788-31
tt3 4 3668-35
101 53144-23
81 9254A-43
73 62429-29
63 92133-42
62102036-51

22
22

22
22
22
,,.,

)')
22
,1,

22
22
22
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Kotlum A
Jubbega A

Junioren B, eerste klas D
FVC B 22201
Geel Wit B 22 16 3
Hardegarijp B 22 14 5

Broek. Boys B 22 15 1

Dokkum B 22t22
Friese Boys B 22 12 1

Stiens B 2291
BerlikumB 22 8 2

Zwaagwest.B ?2 6 1

TTBC B
Bergum B
CSL B

Junioren C
Be Quick C2
Geel lYit C
Anjum C
TTBC C2
Holwerd C
VIOD C

Pupillen D
Jistrum D
Tzum D
Geel l{it D
Sparta'59 D
Foarut D

Pupillen El
Nicator E1

Ropta Boys E1

Oo§tergo El
Geel'ltrit El
Mam:mEl
lVardy E1

Pupillen E2
Leeuwarden E5
Broek. Boys E4
Blauw Wit E5
Geel Wit E2
Blauw Wit E6
Dr. Boys E8

Pupillen F
Stiens 2
Leeuw. Zwal. F
FVC F
Geel Wit F
Blauw Wit F3
Broek. Boys F2

184212É.+A-61
18 0 2 16 2 t6 -10i

I 61 112 2l
35188-26
34194 3l
61696-53
8 38 63 - 5l
93756-43

12 28 62 '72

12 26 50 8t
151944-97
t] 15 36 - 101
16 14 36 8,1

19 -a 18 - 122

24- 6

21 -9
33 - 11

15 18

18 ;13

13 40

18 39 16

11 18 35

t023-21
729 23

516-24

-to
- l+
-50
-47
-55

25 58 25
2368-26
76 36 - 2'7

t4 28 2l
.1 18 45
4 8-72

19 39 23

1836-25
t710-20
1436-21
1230-46
2851

22 50)') À ^)

2203

10 8 t 125
1080224
r0 6 0.{ 18

10 3 2 5 11

10208 6

10 118 4

8602-7322
7313
7211
7124

109102864
i08rt2549
rc3251136
rc22 6 831
10226 B3',l
10208 628

r0 8 I 1

10721
10514
t0 124

l0ó 13
10 5 I l
9522
t0 421
10406
9027

10 118
10 118

- lL{-
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DE LAÀT§TE LOODJES

"De laatste loodjes wegen het zwaarst"

Een spreekwoord met een grote waarheid

en bijna overal oP van toePassing.

Zo ook op alle fronten van ons eigen Geel

Wit. Aan het eind van het een enerverend

voetbalseizoen, lijkt het wel of iedereen er

een beetje dooiheen zit, er een beetje

genoeg van heeft En dat begint eigenlijk al

Ë"t *u*a voordat het seizcen ten einde is'

Bij dit blad is het ook een beetje' Eens per

maand heeft de redactie een vergadering,

(dit is afgesproken aan het begin van het

seizoen) à*-gtru*"nlijk te bepalen wat de

inhoud van de krant moet worden' dat niet

iedereen over hetzelfde onderwerp sckijft
enz- enz. Goede voornemens, goede zaak

en ook een goede start- Tegen het eind

wijst de praktijk uit dat het vaak anders

uiipakt. Wat voor de redactie geldt, geld

ool ,oo, de leidiag van de club, voor de

trainers.voor de spelers maar ook voor het

publiek.
in het begin loopt het stadion vol, iedereen

wil wel às zien hoe het gaat' ieder:een is

bltj dat het weer begint. Aan het. eind

""irt., 
is de animo een stuk geringer dan is

de opkomst niet zo erg groot meer'

Een en ander valt en staat wel rnet de

prestatie, dat moet gezegd'

be trainers zijn in het begin meestal ook

fanatieker dan tegen het eind en dat geldt

voor de spelers precies zo. En ook hier

speelt plaais op de ranglijst natuurlijk. ook

*.n gràt" ro1. Ook het bestuur is minder

duidelijk aanwezig dan in september'

Een er ander heeft natuurlijk niets te
maken met het feit dat we ons Geel Wit

geen warÍn hart toedragen, maar het is een

bepaalde moeheid die er na een

vermoeiend seizoen waarschijnlijk

logischerwijs insluiPt.

Toen Henk en ik op de op een na laatste

redactiewijdag in april het veld opliepen,

viel het eigenlijk al een beetje op toen we

de a -junitreri zagen trainen. Hoswel ze

volgens mij altemaal wel aanwezig waren,

kreeg ik toch niet de gedachte van:

Recreotiegebouw

II DE BOEG"
Nu met:
* overdekt zwembod l!!

'E bowlingbonen met

elektronische puntentel li ng

Klein Voarrruater lel: 0519 54?t56
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Deze jongen§ gaan door tot het gaatje' wat

., ooË gÀeurt, seizoenseind of niet'

ffri ttuí iets gelatens, iets mats, iets wat je

op een training niet verwacht' 
',

in*iaOtn haà Koos zich ook bij ons'

aangesloten en gedrieen wandelden wi'!

nuul a. kantine ul**t we normaliter onder

het genot v&r een plasticje koffie plegen te

,"rg"ud"r*r. Tot en met maart waren de

deuren geopend, vanaf, september was er

"iruJ 
*ïr 'iemand van het bestuur die

aanw'ezig was om iets te doen'

O.r* uóod in april, was het echter stil in

eo ,ond de kaniine, kennelijk waren alle

zaken al cP een laag Pitje gezet'

De dichte deur was volgens Henk geen

bezwaar, omdat mederedactieiid, tevens

bestuurslid (mister geel wit himself) Koos

erbij was dus...
t tu"t *ut bleek dit bestuurslid had aan het

*inJ "un 
het seizoen (nog) geen sleutel'

Even wachten dus, maar niemand

,.rs.heen, ook niet de andere

redactieleden, maar die hadden een reden'

Dus werd de vergadering outdoor

gatlo*d"n, een beetie lreemd, maar wel

typerend zo tegen het eind van" '

óp ft*t *orn*nt dat de zo u zult begriipen

*tg tott" vergadering eindigde, kwamen er

4 
"rp*l*r, ,*n GW 2 moPPerend van het

traiàingsveld, want door de geringe

opf.onit, had de trainer besloten dat de

iiaini"g niet door ging, terwiil-de.volgende

dag op paaszaterdag een- wedstrijd moest

worden gesPeeld. Vreemd'

Àl met al geen bijster vrolijke zaken aan

het eind van een voetbalseizoen' waar

kennelijk de gezapigheid, de loomheid of

*isschien **t d; " moeheid" had

toegeslagen op welk front dan ook"

Ir,{is-schià kunnen we straks in september

beter beginnen met de laatste loodjes' wie

**.t guit het volgend jaar in apriVmei dan

iets vlotter.
Veel rust deze zomer.
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Patrick Kiewied ziet hooPvol
uit naar nieuwe seizoen

Patrick Kiewied kan tevreden zijn over zijn
debuut als trainer van het tweede elftal.
Voor het eerst speelde dit team in de

reserve tweede klas en het draaide lange

tijd mee bovenin. Na de winterstop kwam
het verval, maar vóór die tijd had Geel Wit
al zoveel punten verzameld dat het

uiteindelijk als vierde finishte.
Dat was een plek waarvoor Patrick van

tevoren had getekend. "Volgend jaar gaan

we voor de eerste plaats", belooft hij. De
trainer ziet het helemaal zitten. Van de A's
gaan een stuk of zes spelers over naar de

senioren; een deel komt in het eerste en de

rest bij hem.
Het voetballen is Patrick met de paplepel
ingegoten. Vanaf zijn vijfde speelde hij in
de kleuren van RES. Hij drong door tot de

Friese jeugdselectie, speelde met RES Al
hoofdklasse en stond in de belangstelling
van Sneek toen hij naar Ameland verhuisde
en zich bij Geel ïVit aanmeldde. Het was

een sportieve degradatie, maar het
kampioenschap met de A's vergoedde veel.

Patrick kwam op het eiland als

seizoenwerker en ontdekte er dat er meer

was dan alleen maar voetbal. Het
uitgaansleven op Ameland was iets wat htj
in Bolsward had gemist.
Patrick maakte de overstap naar het eeÍste

en vormde het centrale verdedigingsduo
met Pauli Kiewiet als voorstopper.Hlj
trainde onder Francisco Metz, Ytzen
Siderius, Gerard Metz en V/illem Kooiker.
In diens tweede jaar moest Patrick na de

winterstop afhaken vanwege kapot
kraakbeen in zijn heup. "En daarvoor is
nog nooit wat uitgevonden", klinkt het
ietwat mistroostig uit de mond van iemand
die op zijn 25-ste al moest stoppen met het

spelletje waar zijn hele leven om draaide.

"Het is best wel moeihlk om dan al te

moeten horen dat je moet stoppen. Vorig
jaar werd het eerste kampioen, dat was
voor mij wel even zuur want ik hoorde
tussen die jongens. Maar het is natuurlijk

*lv -



super voor een club als Geel Wit dat het nu
derde klasse speelt".
Graag had Patrick ook dit jaar weer alle
wedstrijden van het eerste willen zien,
maar het bestuur moest op zoek naar een

opvolger van Joop Smid en kwam bij
Patrick terecht. "Ik vond het leuk dat ze mij
vroegen, maar ik moest wel even
nadenken". Op enige trainingservaring kon
Patrick op dat moment al bogen want hij
had al eens de A's onder zijn hoede gehad.

Qovendien heeft hij in zijn 2,5 jarige
periode bij de Friese jeugd de nodige
kennis opgedaan. Maar de meeste indruk
\eeft nog wel het trainingskamp van

lapendal op hem gemaakt, waar hij als
jgngetje van een jaar of twaalf, samen met

bÉoer Dennis, op het veld naast de sterren
van Barcelona trainde. "Ik weet nog precies

wat we daar deden, daar gingen de ogen en
qren open. Dóór leerde je hoe je een bal
moet schietortr, en alles werd bijgehouden
iqr een boe§ie".
.$ls speler had Patrick al geroken aan de

hBat-liefdeverhouding tussen het eerste en

\et tweede, nu maakte hij het als trainer
rhee. "Het is niet datze elkaar niet mogen,
maar er is wrijving wederzijds. Dat is
jgmmer, want heel Geel ÏVit moet één

vriendenploeg zijn, de verstandhouding
rpoet beter. Je kunt van het eerste zeggen

ryat je wilt, maar het is een vriendenploeg

{ie voor elkaar door het vuur gaat. Dat zou

bjj het tweede ook moeten. Maar ik zit met

det probleem dat ik spelers terugkrijg of
rhoet afstaan. Al in het begin van het

qbizoen raakte ik vier spelers kwijt die
liever in het derde wilden spelen omdat ze

niet op de gewenste positie speelden of te
v,aak gewisseld werden. Maar ik was nog
maar net bezig, daar hadden ze rekening
mee mogen houden. Met de winterstop
r4akte ik nog eens bijna de hele

aphterhoede kwijt, bovendien werden het
egrste en het tweede getroffen door een

b[essuregolf. We kwamen dermate krap te
ziiten dat ik tegen Heerenveen 2 zelfs een

halve wedstrijd heb meegespeeld".

Na de winterstop haalde Geel rilit nog
m{ar vijf punten binnen. Desondanks blikt

scHoEN / SPoRTHAHDEL
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Patrick tevreden terug. "Ik ga geen excuses

zoeken, verlies is verlies. Wat we voor de

winterstop met een doelpunt verschil

wonnen ging daarna met hetzelfde verschil

verloren".
Het tweede heeft veel steun gehad van de

A-junioren, die in principe meegingen als

rgserves, maar toen de nood hoog was zelfs

in de basis stonden. Patrick vindt het niet

raar om een beroep te doen op de jeugd,

mits spelers en leiding akkoord zijn'

"lVaarom zou je het laten als de jongens er

klaar voor zijn. Ik speelde bij RES om

twaalf uur in de A's en zatom drie uur bij

het eerste oP de bank".
Patrick stond bekend als een speler die

stevige duels niet schuwde. "Je werd erop

aangekeken als je iemand onderuit schopte

om de boel wakker te krijgen' Ik speelde

op het randje, maar ik kon dan ook

aÉsoluut niet tegen mijn verlies, ook als er

niets op het spel stond". Als trainer heeft

Patrick niets van die emotie verloren' "Ik
ben twee of drie keer achter het hek

gestuurd. Meteen al in een van de eerste

wedsrijden was het raak. Ik zei tegen de

jongens: mondje dicht en binnen een

Ímnuut stond ik zelf achter de afrastering'

Ik protesteerde omdat de scheidsrechter

een doelpunt afkeurde. Ik zei: uit een

doeltrap kun je niet buitenspel staan, maar

hij had zijn eigen regels". En dan

Zwaagwesteinde uit' "Daar werden we

gepakt" §telt Patrick onomwonden'

É*t tott*, van het tweede is niet alleen dat

van de trainer, maar ook van zijn

assistenten. Jaap Molenaar is al een jaar of

tien leider en doet dat perfect' "Zulke

mannen moeten nog 30, 40 jaar bij de club

blijven. Jaap regelt alles, ik spreek alles

.àt h"* door. En laten we vooral ook blij

zijn met lrx Varkevisser als grensrechter

bij de thuiswedstrijden. Een goede grens

scheelt punten".

De ke;sverse trainer heeft in zijn eerste jaar

veel ervaringen opgedaan' "Yoorheen was

ik één van de groep, nu sta ik ervoor' Daar

heb ik veel van geleerd. Je steekt er veel

vrije tijd in. Je maakt moeilijke momenten

*"a, ,ouut het is ook veel lachen, gieren en
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bdlen. Zoals vorige week zondag naar

Bergum. Aan boord zat,'s ochtends, een

dronken man te gitaar spelen. De hele reis

hadden we heterover". 
i

Is de verhouding tussen de spelers tan het

eerste en het tweede niet altijd optirhaal,

die tussen de leiding van beide selecties is

optimaal. Hoe kan het ook' Meinte

Bonthuis is een oom van Patrick en ook bij

hem loopt RES-bloed door de aderen'

"Elke zondagzitten we hiernaast voor de

nabespreking", wtjst Patrick naar de

aangrenzende woning van Meinte'

Misschien moeten Meinte en Francisco

Patrick weer in de gaten gaan houden, want

hij is weer voornemens te gaan voetballen'

Dat hangt deels af van het

wedstrijdschema, want zijn werk als coach

van het tweede blijft voorop staan' Het

vervolg van Patricks voetbalcarrière is

verder aftrankelijk van zijn fysieke

toestand. "Ik train wel eens mee, maar dan

kom je er wel achter dat je een handicap

hebt. Ik heb dan nog teveel Pljn".

Koos Molenaar

Bestuurlijk

Vrijwilligers

Het is een wat vreemd moment om hier

over te beginnen, aan het einde van het

seizoen. Maar voor we er erg in hebben

staat het nieuwe voetbalseizoen voor de

deur. En dan hebben we weer dringend

behoefte aan vrijwilligers die

kantinedien sten willen meedraaien.

Het is prachtig werk. Dus, schroom niet en

meld je aan bij Marcel van der Geest-

Als je pech hebt volgen een heleboeljouw

voorbeeld en dan mag je maar een paar

keer achter de bar staan. Misschien is

Marcel wel extra coulant voor diegenen die

zich als eersten hebben aangemeld.

Laat deze kans niet verloren gaan om ook

diegenen aan de andere kant van de bar te

voorzien van een kopje koffie, een ijsco of
gewoon een plezierige derde helft

Echte Bakker
§uflryv,a.F.
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1\'tedewerkers:

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 Fonrrer
Frans Kiewied
Wessel Brouwer
George Molenaar
Jetse I{agtegaal
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Het G'W nieuws verschijnt
8 tot l0 keer Per jaar.

Oplage: 350 exemPlaren.

Kosten abonnetnent:

f 15,-- per jaar.

Kosten advertentie:
f 60"-- per jaar
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