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HOTEL.RESTAURANT

I
Bestuurliik

Niet meer oP de Pof
De prijzen in de kantine zijn aangep-asL I

fovendlen wordt er niet meer gepoft'Deze

regeling geldt eigenlijk al heellal-9, m:ar

ffi enlgszin§ te zijn verlvaterd' Vanaf nu

g"H, Oo. echt dat niet meer 'op de pof kan

worden gekocht.

Lotto heeft nu wekelijkse Jackpot'
klapper
Lotto heeft een nieuwe Jackpot' Naast de

bestaande hoofdprijs van 1 miljoen gulden'

maken Lottospelers wekelijks kans op een

Jackpot van 4 miljoen gulden of meer',

Speciaal voor deze snel oplopende Jackpot

héeft Lotto een twsede trekkingsmachine

"n 
r", gekleurde ballen toegevoegd aan het

spel. N-aast de vertrouwde 45 gele lallen
n*put*tt au ook groene' blauwe, rode' gcle'

pu*tt en oranie ballen het Lotto-beeld'

Wu*""t een ipeler eenmaal6 getallen

goed heeft, is het alleen nog maar wachten

íp net juiste gekleurde batletje dat uit de

tweede machine rolt' Wanneer met 6

getallen goed en de kleur goed is de speler

meteen winnaar van de JackPot'

De toevoeging van de JackPot van 4.

miljoen gulden of meer is niet de enige

verandering. Het spel heeft ook extra

prijzen, *ut e"tt hogere winkans betetent'

Waar met het oude Lotto-spel een winkans

gold van 1 op 40, geldt nu een.winkans van

i op 5,2. Spébrs maken dus bijna I maal

zoveel kani op het winnen van een prijs'

Bovendien hebben spelers al prijs bij 2

getallen goed en zijn er gratis loten te

íiot"n. Ook heeft Lotto gehroken met

diverse tradities- Zo vervalt het cijferspel'

kornen er nieuwe spelformulieren en heten

ingeburgerde begrippen als hansen' en

rijtFs' vanaf nu gewoon loten'

Aanmeldingsformulieren hangen aan het

publicatbbord in de kantine' (Zolang de

voorraad strekt)
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'De 'l,fitte Erucfi

Hoofdweg 46
Buren - Ameland

tel: 0519 543331
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Nofulen van de a§emene ledenvergadering
Geet Wit d.d.24 augustus 2000 in de kantine
aan de Noordwal, aanvang 20.45 uun

llunwezig zijn 29 leden (inclusief bestuur).

Opening.

De voorzitter opent de vergadering met een
speciaal welkomstwoord gericht aan erelid Dirk
Kooiker. Yervolgens wordt een moment stihe in
acht genomen voor de oyerledenen Wolter
Birza (ieugdcorirdinator), Anneke Kooker
(vmuw van oud-voorzitter §eerd Kooiker),
Andries MeE (oud-leider en vervoerder van .

G'W voor wedsr[iden aan de vaste wal) en
r$/iebe Leegsta (oud-leider en sponsor). Verder
merld hij op dat in sportief opzicht Geel Wit een
goed seizoen gedraaid heeft. Verder deelt hii
mee dat op 15 augustus 2000 overleg met het
college en een delegatie van het besfuur van
GW heeft plaatsgevonden. Het college acht
de noodzaak van een 3" speelveld aanwezig
en wil dat loskoppelen van het al dan niet
verplaatsen van de tennisbanen. Het college
zal de raad voorstellen bii de
begrotingsbehandeling yan november om het
krediet hiervoor in 2001 beschikbaar te
stellen. Het college vond verder dat er geen
discussie is over de noodzaak van uitbreiding
en renoyatie van de kleedaccommodatie.
Over de exacte plannen en wanneer te
realiseren moet nog besluitvorming
plaatsvinden. Na de vergadering kan de
schetstekening ingezien worden.
Aandachtspunt is en bl[ift het zorgvuldig
omgaan met materiael van Geel Wit (ballen
etc.) en spullen die door sponsors aan GW
beschikbaar gesteld zrJn (tassen,
trainingspakken). Gezien de uitbreiding van
het aantal leden zullen er ook (nog) meer
wijwilligerstaken bijkomen. Als iedereen -
daar zijn/traar steende aan bijdraagt, is het
voor allen een kleine moeite en loopt het
zoals dat wenselijk is. Tot slot deelt de
voorziffer mee dat Niels Oud per I september
secretaris van de jeugdcommissie wordt.

Mededelingen en ingekomen stukken.

- Bericht van verhindering is ontvangen
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van Johan Metz, Amo MolL Jan Kiewiet en

pÀtKiewied. Meinte Bonthuis enNico Oud

hóben meegedeeld later te zullen komen

ft rt" geeningekomen stukken ontvangen die

vermetdenswaard ziin.

Ndtbrl van de algeinene ledenvergadering van

3 jammÍi2000.

De notulen zlin in de GW'l«ant gepubliceerd'

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld'

Naar aanleiding van de notulen worden geen

vrdgsxr gest€ld en/of opnrerkingen gemaakt

Jasrverslag secrearis.

De secretads deelt mee dat hetjaarverslag in het

infonnatiebulletin afgedruld is' Dit is onder alle

leden verspreid. Het jaarverslag wordt

onge${iizigd vastgesteld.

Jaarrerslag Penningmeeter.

De penningmeester geeft een korte toelictrting'

Enkele opvallende Posten zijn:

m wed*i.ldkosten zljn hoger dan begroot

sndat daar ook het wassen van de shirts

b§gevoegd zlin
và*egË ae AmmeOag (herinnering) ziin de

kosten toernooien hoger dan geraamd'

Verzekeringen ziin hoger dan geraamd' omdat

de prernie voor de verzekering van de kantine

f*g it vanwego de vele inbraken in kantines op

rntiinaal nivàu Er is maar een bedrijf in

Nederland waar je sportkantines tegeo inbraak

kan verzekereÍl.

Dwr het halenlbrengen van de jeugd ziin de

reis- enveÍblijfl<osten lagqr dan geraamd'

D€ wedsdjdonwangsten zijn hoger dan

geraafl?d omdat Br mffir bezoekers gekomen

ziir*
O*.gU*,ptvan de programma'l § fryi*tliik
hod d* gs*r*a door de gewfrlgdlformule

11 Z,SOp€r prograÍmna inclusief 5 loten)'

D" eb*rgstvande kantine is aanzienlijkhoger

dan 
'geraand door de komst Yan S'C'

Heerenveen en de farniliedag'

Ik oonchrsie is dat er op dit moment een

exphituieoveÍs€hd vm f 9'647'43-§:: dat de

trt* een voudelig saldo van Í 99'755'64 tn
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zien geeft. Het financieel jaarverslag over het

boekjaar 199912000 wordt ongewiizigd akkoord

bevonden onder dankzeging aan Wessel

Brouwer en de penningmeester.

Verslag kascommissie en (her)benoeming

kascommissie.

De leden van de kascommissie (Peter Brouwer,

Jan Kiewiet en Jaap Kienstra) delen bii monde

van Jaap Kierstra mee dat ze geen

onregehnatigheden hebben aangetoffen en dat

de penningmeestsr op de gestelde vragen een

passend antwoord had. Het zag ff goed uit. De

voorzitter bedankt Jaap Kiensfia en Jan Kiewiet
voor hun werkzaamheden in de kascommissie.

Zij wordt vervangen door Johan Kiewiet en

Paulus Tieman. Peter Brouwer (Nes) bliift
zittnghouden in de kascommissie.

Voorstel tot biidrage senioren en A-junioren
voor het wassen van de tenues.

De voorzitter deelt mre dat in goed overleg het

sponsorsctup van Amusementshandel Kooistra

niet verlurgd is vocr tenues (shirts, broeken en

sokken) voor alle 4 de seniorenteams en 1 set

reserveshirts. Aannemersbedrijf Kiensta is

bereid gevonden het sponsorschap over te

nemsn Om er voor te zorgen dat alles netjes

blijft, er geen wasverschillen ontstaan en het

geheel compleet blijft, is het wenseliik alles

(hele tenues van GlY l tn 4, reseryetenues,

shirts A-junioren en trainingspakken GW I en

A-junioren) op éen adres te lva§§eÍL Bovendien

iroeven de spelers geen sokken en voetbalbroek

te kopen Om dit allemaal te realiseren wordt
een biidrage vm Í 15,- per speler van de'

senioren en de A-junioren gevraagd. Dit wordt
bii de contributie verrekend.

Allen kunnen zich in dit voorstel vinden

Zodoende wordt conform besloten

Voorbereiding seizoen 20002m1.

Jan van Os deelt mee dut hii alleen de

voorbereiding van GW 1 en} op de competitie

geregeld heeft, De rest werd al door de nieuw te

benoemen wedstiidsecretaris gedaan Hii is t€

allen {ide bereid de nieuwe wedstijdsecretaris
behulpzaam tnzijn
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Flotel Nes **
Slrandweg 39 - 9Í63 GL Nes Ameland
Tel. (0519) 542183 - fax. (0519) 542Í 83
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Uw ING Bank: Burg. 'lryaldestrrai 2, 9163 JC JC Ne§ Amcland' tel. (0519) 54 2299

Tot slot wenst hij iedereen een goed en plezierig

voetbalseizoen toe.

Bestuurwerkiezing.

Frans te Schure en Jan van Os treden af en

stellen zich niet herkiesbaar. Jan Kiensta teedt
tussentiids af. De vootzitter bedanlc deze drie

"Geehnitters" in hart en nieren voor de vele

werkzaamheden die zii als wijwilliger voor de

club gedaan hebben en overhandigt allen een

cadeaubon. Lr het najaar zal er nog iets voor hun

geregeld worden. Als echte "Geehvitters" zullen

zij rcgtal van zaken voor de veleniging bliiven

doenals wliwilliger.
Het bestuur heeft Douwe van der Meii
(t€chnische zaken), Dorus Metz
(weds,tijdsecretaris) en Wessel Brouwer
(penningmeester) bereid gevonden zitting te
nemen in het bestuur. Er zun geen

tegenkandidaten gesteld. Zodoende worden zlj

zorder hoofilelijke stemming gekozen.

"Dorpsfemt Nes.

Luc van Tiggelen declt ffImens de

feestcomrnissie (Andre de Jong en Amo Moll)
mee dat hij ervan uitgaat dat iedercen die

ingedeeld is ziin taak naar behoren uitvoert.

Men dient zelf voor een vervanger te zorgen als

men op een bepaatde tijd niet kan Net als vorig
jaar zullen de werlsaanrheden weer bestaan uit

oliebollen balÍ<en en het organiseren van de

barbecue. Ook is er $/eer vcor gekozen om de

onafscheideliike duo's wegens groot succes in

tactte latsn.

Rondvraag en sluiting.

Jan Brouwer merkt op dat hij weer is ingedeeld

voor het dorpsfeest bii het oliebollen bakten Hij
is van mening dat hij een va§te vrijwilliger

geworden is en dat hij dan ook een uiurodiging

voor de wijwilligersbarbecue verwacht.

De voozittsr antwoordt dat hij die uitrodiging,

net als de andere vaste vrliwilligers bii het

doqpsfeesf tegemoet kan zien injuni 2001.

Joop Smid g*ft aan liever een wedsrijd te

fluiten in plaats Yan een lCIntinedienst'

Misschien zou iedereen zijn voorkeur lcunnsn

opgeverL zcfiat de vr[fwilligers beter

§GHOEN / SPORTHANDEL

Rixt van Doniastraat 27, NES
tel:0519 542029
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De voorzitter antwoor& om deze suggestie mee

te nemen. Het is nu al gebruikeliik dat menziin
voorkeur kan aangeven.

MaÍtin Oud vraagt of alle spelers van GlV 3 en

4 vmr G\M 2 beschikbaar moeten ztin, als de

nood aandemankoml
De voorzitter antwoordt dat CW I en 2

prestatieteams zlin en 2 keer in de week moeten

tainen en voor beide el$allen beschikbaar

moeten zlin. De spelers van GIY 3 en 4
(recreatieteams) mogen weigeren om bii een

prestatieteam mee te doen, als men gewaagd

wordt Het spreekt voor zich dat het uit oogpunt

van een goede en gezonde vereniging logisch is

dat men zoveel mogelijk ell<aar probeert te

helpen als de nood aan de man komt Een ander

verhaal is dat de leider van GIV 3 als eis gesteld

heeft dat hij vindt dat alle spelers van GW 3
beschikbaar moeten zijn voor GlV 2 als de nood

aan de man komt. Het bestuur is van mening dat

een leider dat recht heefr om dat te eisen. De

betreffende leider heeft dat gesteld omdat hij

niet elke week gezeur wil hebben wie wel en

wie niet mee wenst te gaan bii een ander elftal.

Johan Kiewiet vraagt of het de bedoeling is dat

aannemersbedriif Kiensta alle elfrallen

(senioren en jeugd) van nieuwe tenues gaat

voorzien
De voo'rzitter ailtwoordt dat het conffact met

aannernersbedrijf Kienstra alleen voor de tenues

van de senioren van toepassing is en de

reservetenues. Elk jeugdelftal heeft een contract

met een andere sponsor. Na afloop van een

contract praat het bestuur eerst met de

beheffende sponsor of men het sontact wenst

te verlengen of niet, alvorens met e€n eventueel

andere sponsor te praten.

Jaap Kiensea waagt wat er tegen mogelijke

besmetting van de legionellabacterie

ondemomen wordt.
De voorzitter antrvoordt dat elke maandag en

donderdag de douches door gespoten worden
met kokend heetwater.
Jaap Kiensta deelt mee dat hij afgelopen week

alle ballen opgepompt heeft. Wat rnr lek is, moet

eigenlijk gerepareerd worden. Hii wil daar

gerust behulpzaam bii ztin.
De voorziffer vindt het aanbod vut laap zeet

positief en zal dat doorgeven aan Douwe van

der Meii (nieuw bestuurslid teolrnische

Tel. 0519 5* 20 71
Fax 0519 54 35 56
Mobiel 06 22 í00 345

06 53 164 211

Recreotiegebouw

tI DE BOEG"
Nu met:
i( overdekt zwembod !!l
* bowlingbonenmet *' ,,

elekf ronische puntentel I i ng

Klein Voorwoter tel: 0519 542156
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N ter íëT6 VOaR
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NieuwbouvY - Verbouw
Restauratie - Utilliteitshouw
Verl«oop bouwmaterialen & iizerwaren J

KIEN
Stranduiog 2 - 9163 GM Nes {Am.}
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zaken).Voor het seizoen moet alle materiaal in
orde z!jn.
René de Jong merkt op dat de douchekoppen in
box I het water niet op de juiste manierl
verspreiden.

De voorzitter deeh mee dat daar nieuwe koppen
op komen.
René de Jong deelt verder mee dat het bijveld er
slecht bij ligt. Van afstsnd lijkt het goed te
liggerL m&lr er liggen nogal wat gaten i4 die je
niet ziet.(Dit wordt door meerderen
ondersteund). Verder meldt René dat er een
wortel naast de doelpaal groeit.
De voorzitter merkÍ op dit door te geven aan de
gemeente, zodat men actie kan ondemernen.
Ferdinand MeA merkt op er voorstander van te
zijn dat er contant betaald moet worden in de
kantine en er niets meer opgeschreven mag
worden. Kan hier aandacht aangegeven worden
via de GW-krant.
De voorzitter deelt mee deze goede suggestie
aan de redactie van de GlV-krant door te geven.

Frans Nieuwenhuis vraagt of er al een inteÍim
leider gevonden is voor de periode (november-
mei) dat Peter Brouwer (Buren) niet aanwezig
is.

De yootzitter antwoordt dat dat nog niet het
geval is, maar dat dit wel de aandacht heefr.

George Molenaar merkt op dat hij het een

slechte zaak vindt dat een aantal spelers zich
niet meer beschikbaar stelt voor GW 2, ondanks

dat zlj dat niveau wel aan kunnen.

De voorzitter betreurt dat ook Hem is alleen
bekend dat Robert Oud principieel niet onder
Patrick Kiewied (trainer CW 2) wenst te
voetballen. Andere spelers die in een lager elftal
willen voetballen hebben daar een (in de
voorzitter zin ogen) goede reden voor
aangegeven.

George Molenam merkt op dat er nogal wat
gemoÍ van ouders van jeugdspelers te horen is
over het feit dat zii jeugd van de tegenpartli van
de bqot halen en terugbrengeÍr, terwiil de spelers

van GW 1 op kosten van de vereniging naar
Amelandia gaan voetballen met taxibusjes. Aan
de ene kant probeerje geld te besparen en aan

de andere kant wordt het wel erg gemakkeljjk
uitgegeven.

De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad
paradoxaal is. Hij kan zich voorstellen dat het
voor e€n betere voorbereiding gewenst is om

gezamenlijk varwf de kantine te vertskken als
ordaaraan eenwedstijdbespreking
heeft plaatsgevonden . Dtt zal besproken worden
metde leidingvanG\M l.
Mointe Bonthuis \,rdagt of er al een nieuwe
jeugdc«irdinator gevonden is.

De voorzitter antwoordt ontkennend.
Meinte Bonthuis vrdagt wanneer en waar het
Waddentoernooi gohouden wordt in 2001.
De voorzitter antwoordt d* de informatie
daarover Lz.L aan de leiding van GW I
doorgegeven zal worden.
Meinte Bonthuis vraagt of het de bedoeling is
om dit jaar ook weer, bli voldoende animo, een
bus naar uitrvedstrijden van GW I te laien
rijden. Als dat zo is, dan is het wenselijk om bii
afplasting de deelnemers tiidig te informeren.
De voorzitter antwoordt voor deelname
dezelfde formule als afgelopen seizoen aan te
houden (aanmelding naar aanleiding van
pÍogfaÍnma thuiswedstrijden). Tijdige
afinelding bli afgelasting is een aandachrcpunt
wat goed geregeld moet worden.
Meinte Bonthuis vraagt wie de pupil van de
week voor het nieuwe seízoen regelt
De voorzitter antwoordt dat dat Joseph
Brouwer doet.

Alvorens de voorzitter de vergadering slui!
worden Nico Oud, Martin Oud en Joop smid
gefeliciteerd met hun zs-jang
lidmaatschap van Geel lVit. De voorzitter speh
hun de bijbehorende zilveren speld op.

Niets meer aan de orde ziinde sluit de yootzitter
om}l.45 uur de vergadering.
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Peter Brouwer zoekt naarstig
naar oPvolger als leider van
het vierde

Hoewel Peter Brouwer nooit een

begenadigd voetballer is geweest beoefent

tul Oe sport nog altijd met veel plezier en

beleving. Peter kent zijn
verantwoordelijkheden, toen het vierde

elftal zonder leider kwam te zitten offerde

hij zich er voor op. Dat betekende wel dat

hij zelf minder aan voetballen toekwam'

Binnenkort zullen we hem een half jaar op

de velden moeten missen, dan verblijft hij

in Australie. Nadat hij al eerder te kennen

had gegeven to zullen §toppon als leider

komt dit moment nu ang§tig dichtbij'

Angstig, want er is nog steeds geen

opvolger.
Nadaipeter de jeugd bij Geel Wit had

doorlopen kwam hij in het derde terecht'

Daarmèe werd hij meteen kampioen' Leuk

van de ene kant, maar het betekende wel
' dat er meer van je werd verlangd' Na een

paar jaar ging Peter naar het vierde' Daar

Lor Ëi3 een andere sfeer aan. Goed, in het

veld werd wel eens gescholden als het fout

ging, maar na afloop werd alles uitgepraat

ónder een goed glas bier, en als het even

kon in het bijzijn van de tegen§tander,

want in de loop der jaren was daar een

sterke band mee gecreëerd.

Marcel 'Ep'vàn der Geest was de leider

van het vierde. Toen hij in dienst ging

zocht hij een opvolger" Peter zei genegen

1

I
!

ouwere mannen. Ik mós teugen hun sëge

ryear se staan mósse. Ik fón ut wel moeilek
om teugen iën te sëgen: dou staaste

ernaast".
Toen Peter de leiding overnam had het

vierde niet veel spelers on wa§ het maar de

vraag of het in de competitie kon blijven.
Er was dus werk aan de winkel Dat
gebeurde niet alleen op het voetbalveld,
maar ook in de kroeg. Daar kreeg hij
mannen als Tim Hoomoedt, Rintje Kok,
Michel Hontrop, Patrick Kienstra, 'Stein',

'Ronaldo' en Hein Oterdoom zoaer om de

kicksen (weer) aan te trekken. "Tim had ur
na un hàlve wedstrijd al vier in lOgen, maar

froech wel: is ut al bijna rust, soa maëd

ïraar'ie".
Een wedstrijd van het vierde staat garafit

voor spektakel. Gemiddeld vallen er wel
vijf doelpunten, hetzij voor, dan wel tegen

of keurig verdeeld. "We hOwe us un kear

met 6-0 met de rust achterstaan. Toen ut 6-

1 werd sei un optimist: kom op Geel Wit,
ut kin noch- Ut werd 6-6 en flak foar tèèd

ferlore we met 7-6".
Het kon ook andersom. "Bij Bergum
stónden we met 8-1 foar bij de ru§t. Stefan

Kienstra en Hein Oterdoom hadden allsbei
drie keer skoord ïn de regel waar dat je er

dan uut mósse. Maar oom Sip sei dat we

deurgaan mósse \uant ut rekord sat ur noch
in. Ut is 8-7 wó'den".

Pel.er omschrijft het vierde als een

kweekvijver van talent. Veel jongeren

willen graag in dit team hun kunsten
vertonen. "Dan stang se teugenover
mannen fan 40-50 jaar die se an alle kanten

foarbij lope".
Het vierde eindigt eigenlijk altijd wel bd
de bovenste vier. Bijna had het goede

prosteren het team trainingspakken
opgeleverd. "Mien baas Georg (de Jong

van bakkerij De Jong, KM) had oans dat

beloofd as wij kampioen wó'de soue. Wij
stónden darde, dus hij waar redelijk fèleg.

We binnen noait kampioen wóïen. We
waren ur wel us dicht bij, maar toen

begonnen mïnsen sich te ferslapen. Toan
fan de Kooi fón ut wel best. Hij sei: we

::r'.:irili \
:
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zijn er ór". t" willen nadenken' Zover is

tr4 nlet gekomen, een week later was.hij tot

teider gàbombardeerd' "Dear kwam ik te

staan, as jonge knaap teugenover die

la lt



kinne beter niet promoveare want dan
moete we utr stapje hà'der".
Zoals al eerder gememoreerd is de nazit
een belangrijk element van deel uitmaken
van het vierde. Daarbij wordt niet alleen
bier genuuigd, geserveerd in het door
Johan'Padde' Metz gemaakte dienblad in
de vorm van een vier, maar ook
lekkernijen uit de eilander cafetaria's.
"In de kantine hëwe se alliën maar
gehaktballen. Toen binne we an ut
bestellen gaan. Se wouo ut niet bringe, toen
hëwe we ut sëlf haald. Alle cafetaria's
hèwe we had. Se hëwe allemaal un siefer
kregen. Op fólstrekt ónearleke gronden,
overigens. As de frikadel goëd waar maar
ur sat gien saus bij dan kreeg ie un drie".
Het vierde kende nog een paaÍ
eigenaardigheden. Slidingbroeken waren
uit den boze ("die binne foar mietjes") en
menssn met lang haar mochten als eersten
onder de douche.
Peter heeft het leiderschap altijd kunnen
combineren met spelen. Toch was dat niet
altijd gemalftelijk. Toen Geel Wit in het
zuiden van Friesland moest voetballen was
het altijd haastwerk. Om de papieren tijdig
ingevuld te krijgen moest Peter zich altijd
laten wisselen. "Ik waar ègelek de joker, de
da'tiënde, fea'tiënde man. Je offere je dan
maar op foar ut teambelang, ik wou alles
wel goëd foarelkaar hëwe. Saterdechs had
ik de opstelling al in de kop, de definitieve
opstelling wist je sundechs pas; dan wiste
je wie ur fït ware'
Het meekrijgen van voldoende spelers en
shirts naar uitwedstrijden is in de loop der
jaren een probleem geworden. Zoals na die
Burekermis toen het vierde op bezoek
moest bij CAB in Bolsward. "René Metz
sou de shirts metnimme. Op un gegeven

moment sèèt ie: Peter, ik hè maar idn tas

bij me. Ik dóch* dat is foldoënde, totdat ut
tot me deurdrong dat hij de shirts fergeten
waar. lYij mósse in de reserveshirts fan
CAB speule. De toeskouwers dochten dat
ut un onderling parttjtje waar".
Het café (lees: Dug Out) was de plaats

waar Peter nieuwe spelers voor zijn
selectiq opspoorde, maaÍ evengoed de plek
waar het 'teambuilden'kon ontaa"rden in

lz

dermate veel drankgebruik dat van voetbal
de volgende dag geen sprake meer kon
zíjn.
Het afgelopen seizoen liep dat dermate de
spuigaten uit dat Peter aangaf de brui er
aan te willen geven. "Ut begon arech, eerst
fersliep er iën sich, later twië tegelijk. Op
ut dieptepunt satte we met ses man an
board, onder wie un flàgger ïn iën
toeskouwer. Bovendien hadden we weer
gien shirts bij oans. Dat waar de druppel.
Ik sei: fólgend jaar soeke jimme foar mij
maar un ànder".
Er kwam een heuse afscheidswedstrijd.
Het vierde speelde tegen vaetballers met
wie Peter coit samen had gespeeld. Onder
hen zelf enkele spelers van Amelandia,
want in het kader van een
samenwerkingsverband hebben ooit Geel-
Witters de oranje-wit-blauwe kleuren
verdedigd.

Toch is Peter weer aaïr een nieuw seizoen
begonnen omdat er nog steeds geen

opvolger zich voor hem heeft aangediend.
Maar in november is het echt afgelopen en

ditmaal kan Peter niet meer op zijn
beslissing terugkomen. Dus, wie zich
geroepon voelt gelieve zích bij hem te
melden, Peter maakt zijn opvolger met alle
plezier wegwijs in de mooie wereld die
voetbal heet en in het bijzonder de aparte
wereld die het vierde heet.

tl

Koos Molenaar



Standen per 23 oktober

Derde klasse D
Emmeloord 75111623-12
Leeuwarden 742114 19 -10
Gorredijk 73 401325 -10
St.tuinapar. 7 3 2 211 18 - 15

Trjnje 631210 13- 7
Harlingen 63L210 17-12
Hesenveen 731310 12 -11
GeelWit 7 2 3 2 I 14 - 17
LSC1890 7214 713-19
Akkrum 7214 7L3-24
Friesland 7l 33 6 9-12
cAB 7007 0 6-33

Reserve tweede klasse B
Roden2 66 001824- 3
Gronitas2 6 5 1 0 16 19 - 4
Bagum? 531110 11 - 9
Oosterp.Z 6 2 2 2 I 13 - 11

MarumZ 5 2 I 2 7 10 - Lz
Velocitas2 5 2 | 2 7 3 - 6
GeelïVitZ 51316 4 - 8
Peae2 6114 4 7-14

_Zwaagwest.2 5 1 l3 4 5 - 12
oNBz 5 0 Z 3 2 8 - 19
Oerterp2 6015 l4 -10

Reserve vierde klasse E
Dronrijp2 642 01.421 - 7
GeelWit3 5 5 0 0 15 28 - 4
GÀVCz 632111 12 - 9
Friesland3 5 3 I I 10 24 - t3
RoodGeel 3 6 2 2 2 I 14 - tj
Trynwàlden2 6 2 1 3 7 19 - 2,1

knsumz 5 2 0 3 6 2A - 16
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CAB 3 5122 5 6- 10
Frisia4 5 1 2 2 5 14 - 20
NicatorS 6 1 0 5 3 7 - 28
deW0ldenz 5 005 0 7-24

Reserve zesde klasse BD
Zwaagwest.3 6 6 0 0 18 30 - 6
Trynw0lden3 4 4 0 0 12 2l - I
Buitenpostl 5 4 O I 12 27 - 12
Grootegast2 6 2 I 3 7 19 - 16
Bergum3 5 2 0 3 6 11 - M
GeellMit4 5 1 I 3 4 I0 - 14
MKV'296 3 1 0 Z 3 8 - t4
Surhuisterv.3 4 1 0 3 3 13 - 22
Harkema0.4 4 I 0 3 3 11 - 23
deWÀlden3 4 004 0 3-21
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SPECIALITEITEN O.A.:, STEENGRILLEN
. AMELANDEFI IIMSVLEES
. 

DÍV. VLEES. EN VISGERECHTEN

RéISAURO

Junioren A, eerste klasse J

RoodGeelÀl 6 5 I 0 16 20 - 4
BroekB.Al 5 5 0 0 15 21 - 6

Hardegar,Al 5 4 1 0 13 18 - 4
csl-Al 5 2 I 2 7 12 - 9

StiensAl 6 2 1 3 7 L1. - 15

TTBCAI 5203 6 9 -11
GeelWitAl 6204 6 7 -10
TernaardAl 5 2 0 3 6 14 - 22

Yeenwoud.Àl 5 1 I 3 4 7 - 8

FrisiaA2 6 1 1 4 4 6 - 21.

KollumAl 6 1 0 5 3 8 - 23

Junioren B, eerste klasse B
'tFean'5881 5 5 0 0
GorredijkBl 6402
GeelïfitBl 5 4 0 1

Hardegar.Bl 5 3 0 2

BCV 81
TTBC 81
Zwaagw.Bl 5 2 A 3

HarkB.Bl 41 1 2

Dracht.B.B3 3 0 | 2

FrieseB.Bl 3003
BergumBl 5 0 0 5

1519- 6

1,2 33 - L2

1.2t9- 3

917-1,3
7 8 - 6

612- 7

611-22
4 6-9
15-10
0 2-22
0 3-25

4211
5131

- Í..'
Rixt van Doniastraat 11

NES AMELAND

Junioren C, euste klasse B
'lVykelsH.Cl 4 4 O 0 72 35 - I
GeelrffitCl 5 3 I 1 rc0 - n,
Lwd.Zwal.Cl 4 3 0 1 9 27 - 6

CSL C2 5302 912-16
BerlitumCl 5203 611 -M
St.JacobCl 5 1 0 4 3 6 - n
lMardyCl 6 015110-27

Pupillen D, klasse BP
JistumDl 6 5 0 1

Surhuist.Dl 6 5 0 1

EastermarDl 5 3 0 2

Harkop.Dl 6 3 0 3

Geel Wit Dl 5 0 1' 4
SuameerD1 6 0 I 5

PupillenEl, klasseER
Lwd.Zwal.El 6 6 0 0
Veenwoud.El ó 5 0 1

RijperkerkEl 6 4 0 2

Camming.El 6 | I 4
Kootstert.El 5 0 1 4
GeelïVirEl 5 0 0 5

15 35
15 21

921
919
l8
15

1843- 9

15 32 - 5

L22l-13
412-34
1 8 -29
0 7 -33

9

6

9

20
20
45

l5

hk gexhikt voor reunies en partijen.
Hetgeheleiaarg6WN.
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'schoonmaakbedriif 
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Tel. {0519) 54 23 48
54 25 75

WADVAARÏEN

Voor een dagje wadderen
ol

met de Lange en de §nelIe
gewoon effe belle

Henk : .542686 --0eke : -542860

De Bakkerij
Hoofdweg 4a, Buren, 0I
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Pupillen E2, ldasse EA
GeelV/itE2 5 41
YenY'68E2 5 3 0
Kootster.E2 5 2 1.

ohITE2 5 2 0
RijpakerkE7 4 A 0

Pupillen E3,'klagse EX
Wykels H. E3 6 5 1

Lwd.Zwa.E3 6 4 1

Geel Wit E3 5 2 I
BirdaardEz 5 2 0
VeenwoudE3 6 1 1

BeetgumE3 6 1 0

PupillenF, klasse CU
OostergoFl 6 6 0
Ropta Boys F1 5 4 0
AnjumFl 6 4 0
GeelWitFl 5 2 0
urTocFl 6 1 0
TernaardFl 6 0 0

0
2
)
J
4

0
I
1

3
4
5

0
I
2
3

5

6

24
15

t2
t4
10

5l
41,

32
r3
15

15

13

9
7
6
0

l6
13

7
6
4
3

18 49
t2 26
12 26
6 1.2

38
06

-6
- 11

-t2
_t6
_30

-8
- 11

-26
-29
-46
-47

-4
-3
-13
-31
-35
-41

SIDERIUS
ossurqnÍiën

Leeuwarden tel05S - 213 43 50

NES OP AMET.AND
TEL."s42296 ,

installatieMrijf doe - lrt -zelf zaak

Wardy C1-Geel Wit C1

Het was op de ochtend vanzaterdag2l
Oktober.
De Geelwitters warèn toen ze aangekomen
waren lel&er een balletje aan het inschieten
De wedstrijd begon met erg grote.spanning.
Maar wel in het voordeel van onze jongens.
De eerste helft liep lekker met veel kansen
voor ons.
De tweede helft Patrick voor Mark en
Gerben Molenaar voor J.P ter Schure
Spoedig in de tweede helft kwamen we tot
onze yerbazing achter met 1-0. Nog geen 5
minuten later werd dit door Siard afgestraft:
1- 1.

En of dat nog niet genoeg was draaide
Kersten de bal vanaf de rand van de 16 meter
het doel tn L-2.
Maar 10 minuten voor tijd werd het als nog
gelajk2-2.

Dit meesterwerk werd geschreven door
Mark
Casper
Sander
Siard

It,

Larrcl bn Zeezicht"
Strandweg tl5 Buren-Ameland

Te[. 0519-s4z1io

Eomr,ssDRur 
r;rr i lder v a n krt

--- ---- ------ --
teveas verzorg{^ug gza,íl\rertan
en texatÍes fEL:

NES-llÍ - 54 23 37.15 4 259 1

noor aL ur
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erehltectau-
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Geet Witin de media

De beste manier om aan de uitslagen van

ili"td" Hasse D, de klasse waarin het

;"t*;* Geel Wit sPeelt' te koryn i1.
even te wachten tot 

'à 
de thuiswedstrijd'

ían ret*cttllnen de uitslag en de nieuwe

stand oP het bord'

\\il; geduld niet heeft doet er gced aan

zich naarhuis te spoeden want na het 
-

ni"o*. van vijf uur meldt Omrop Fryslàn

;;iitl"gtn, J"n half uur later volgt de

herhaling, aangevuld met de §taÍd' - ,

pe l-otie Omroep Ameland besteedÍ's

;;;àt vanaf haf1ien aandacht ^* 
d:

verrichtingen van de van de eilander clubs'

Àne uoÍ heeft dan ean Praatje met'

*o*tuf, trainer Francisco Metz' Voor

ti*r, volgen dan de overige uitslagen en

het Programma.
rr*iOOËft zijn de uitslagen en standen ook

al verschenen op de teletekstpagina's van

Nederland L,2én3 (695)' Omrop Fryslàn

iiàé roop van de avond verschijnen de

oirti"g", uan Geel Wit op de Amelander

Kabelkrant' Na een pa- àug"t' worden de

uitslagen vervangen door. het p:3qtÏ"*u

"""tÏ-t 
volgend-e weekeinde' Het is wel

even wachten want het paginanummer

verschilt van dag tot dag'

ir;;;G" van deel \Yit zijn 's maandags

t, nioaïn in de Leeuwarder Couranl en de

Nieuwe Dockumer Courant' Het Friesch

;*r;o *eldt de uitslagen endg stand'

In àe NDC van donderdag staat hot

DrosÍamma voor het komende weekeinde'

ïti.iíugs meldt de LC het programma van

GW 1.

En dan het nieuwste medium' Geel-Wit is

L ÀAtn op de site www'knvb'nl door te

"ot["n 
op 

"tob' 
vanaiwoensdag worden

de uitslagen van alle klassen ingevoerd en

worden àe nieuwe standen opgemaakt'

Ook is het Programma van de komende

drie weken, compleet met aanvangstdd en

scheidsrechter, hierop te vinden''I'evens.,-

k* *"n een invulstaat aanklil&en waaÍrn

alle tot dan gespeelde wedsrdden staan

vermeld.

'/"4*.. ég een /qJ
9/AS tnel* ts-&r, gtotklt

sxctÉ, *as uré oC'

--wjifÓ 
uan'ër@

/G ilëlt"jVtl

ë 7€tr5a222s

J&ffi
ilég.*?t
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ARRIYAÍAXT
AMELAND

FtAtr}T() EIÍ3EI-El\lS
KOLXïEG 1A ilES teL"542B2O

uu adrss voor:
radio, tolevisie, video

huishoudelÍj ke aPParaten,
telefoon aPParatuur,
antsnne sYststen'

eelz SssríO



Een aanrader is www.voetbalnoord.nl
Deze site heeft voor elke vereniging een
eigen pagina met uitslagen, verslagen,
st:ind en programma van het eerste elftal,
alsmede historische overzichten aangaande
de trainers en de eindstanden van het
eerste.

(ingezonden)

VOÉTB.ALLEN

v o etb aLLew te gew vweLsjes

Dfft wordt Lachew, tt;"aw t

Moetle dLe daaY zLew

.Sra"ftpt ey de baLLewvew"

)owgews, Laatje wLet Veewwew

qeef dLe baL eew LeL.

we gaaw {LJw t /LeLsJes Jewwew.
Kovw o?, JowgewE hvL?,hry, sweL.

Ze wLwwewt z-e z{w ste'ftzeY.

wLe had dat ooLt gedacht.

Zo vwooL, zo lLef, za aardLg.

Z-o sweL, zo'w Lef , zo'w Qracht.

)owgews, Laatle wLet YzLstew.

eé.w goaL\e, eewtle, TDt*

we gaaw hLer vwoaL verLLezew.

MeLdew {rtJ owqews vttoa t.
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De Alles in één Polis
dan bent u gemakkelijk en voordelig verzekerd

Premi ekorti n g tot I 2o/o

Rabo bdn k No o rdoo st F riesland
Van Heeckerenstraat 12,9163 GZ
Tel. (0519) 542425 Fax (0519) 5424 53

E-mail: rabo3433@tref.nl

De Rt/S adviseur is er als je ,m nodig hebt
I

Bel voor al uw verzekeringen,
financieringen, spaarrekeningen, 

;

hypotheken, pensioenen en beleg- i
gingen uw RVS adviseur.

Oud nieuws.

Met tranten weet je het maar nooit' Soms

bevatten ze nieuw nieuw§, maar soms ook

oud nieuws. Het kan wel eens voorkomen

dat er zaken beschreven worden, die al

weer achterhaald blijken te zijn' Die zijn

dus niet meer waar op het moment datie ze

leest, terwijl ze nog wel waar v/aren op het

moment dat ze naar de drukkerij gtngen'

Maar daar kun je niet altijd wat aan doen'

De grootste zonde in de journalistiek is het

opr.tttli5k publiekelijk maken. van

onwaarheden, ze1gen ze tenmtnste'

Volgens mij wordt daar juist het meeste

gelímee vàrdientl In ieder geval gaat het

6U ons clubkrantje daar niet ofl, dus

verwacht van mij geen Story-story'

Die andere kwesties spelen wel heel

duidelijk een ro1. Tussen het tlpen en

beeorgen zit bijna een wcek, nou dan weet

je het wel. En dan hoor ik ook nog al eens'

dat er lezers en lezeressen zrjn, dre na

bezorging een paar dagen waehten met

lezen! Dat doen we vanaf nu niet meer'

hierbij afgesproken, okay?! Het mag niet zo

zijn dat v/anneer het GeelWit-Nieuws team

ei ooit nog eens in slaagt iets nieuws te

brengen, àat dit verloren gaat door

taksigheid van de zo hoog geprezel lezers

en leleressen. In ieder Geelwit huishouden

dient op het mogelijke/gebruikelijke tijdstip

van beiorging tenminste één 1id van de

familie een strategische positie inneemt bij

de brievenbus. Zodat hij of zij snel kan

nakijken of er sprake is van een primeur en

die vervolgens dan via de diverse

mobieltjes meedeelt aan de rest van de

familie, 'waaÍ ze zich op dat momerrt ook

mogen bevinden. Het leeghalen van een

botwand is dus geen reden meer om iets

nog niet te weten. Ook voorkomen wij

hiermee dat het gelezen nieuws achterhaalt

wordt door gepraat op §tÍaat. De bezorgers

zullen steekproefsgewijs controleren, door

10 tellen na de bezorging op hun schreden

terug te keren, aan te bellen en vragen te

*e[Àn over de inhoud van het meest

iïiïrÍtii ,

Ton Töben E.[;rlrrr lr.rrJtil, ïl:,iï..*

rel.: (051s) s4 2e BB ffi-I

DRANKENHANDEL METZ B.V.
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BALLUMERÏPEG 6
9Ió3 GB NE§-ÀMÉLÀND
TEL. (05r91 5t 23 ó2
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recente GeelWit-Nieuws. Bij nalatigheid

volE de gebruikelijke gele kaart. Na 2 keer

geel een taakstraf 'TIet hardop voorlezen

van een artikel naar keuze uit het GeellVit-

Nieuws op een openbare plaats op een

nader te bepalen tijdstip." Streng doch

rechtvaardig!

Het voorgaande borrelde in mij naar boven

toen ik op vreg naar mijn schoonmoeder

door een opgewonden hoofrlredacteur,

sluw vanachter zijn te hoge heg, van mijn

fiets werd gesleurd. Zijn eis: "Binneru 12

uren twee kolommen telcst, under,§...... "
De hele verdere dag kon ik aan niets anders

denken. Waar in wedesnaam over te

schrijven, wat is er op voetbalgebied

allemaal wel niet gebeurd. De
najaarsreeksen zijn volgens mij ul tot over

de helft gevorderd, de eerste wedstrijden

zijn volgens mij twee maanden geleden al

gespeeld. En daarvoor togen wij al met een

schip vol E- en C-pupillen, van zowel

GeelWit als Amelandia naar
Schiermonnikoog om de voetbaleer hoog te
houden. ïk zie za trog de huilende moeders

voor me, eindeloos zwaaiend op de pier.

Maar ook daarvoor wareil er alweer volop

voetbalactiviteiten tijdens de clinics'
Z:weten in de zomerzon. En daarvoor was

ik weer 40 jaar geworden, welke fatale

leeftijd meteen door Nico Oud (eerst

Super, nu vis) werd aangegrepen om mij uit
het roeÍnruchte derde te gooien, waardcor
ik rrujn laatste voetbaljaren moet slijten in

het vierde. De leider daarvan (Peter

Brouwer-van-de-afscheidswedstrijd) woeg

acuut een visum voor Australië aan en

stuurde een verkenner vooruit' Wel mooi

een correspondent Down-under trouwen§.

Al met al genoeg onderwerpeil om pagina's

smeuïg te vullerl w&nneer je tenminste

fatsoenlijk de tijd daarvoor kdjgt Yandaar

deze oproep voor een beetje medewerking

aan ons onvolprezen, volledig authentieke

en originele clubblad. Howdoe en blijf
wakker!

Henk Roemers

Hoge Eggeweg 6, Nes

Tel. (0519) 54 20 09 - Fax (0519) 54 27 t

Echte Bakker
§ufiryv,o.F.

Nes, Ameland

H A5r9'542A15
faxA5í9'543032

E1kan er mflaf é6n de,eclrts llin:

A{l,FtEilwq'r-v1oEIE

uaohad;1epstc 5. nea, o51e-542126

HOTEL CAFE RESTAURÀNT

§ezet-t-ig en uiLsÍz*and-

» a-nzo ngd nz*LaurzcmÍ,

Íedeltz dag geoPend,

Hoo{dueg 'l/ Du,zzn le{-, aslg-542181

b* wancnh,rrs

V.B.bRINK

0519-542121

Be gffiR in Nes
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