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Eeq te krappe jas, te weinig tijd of een
lÉntgqlie,van beleid.
Het Ís mögelijk om bij het
Sunneklaasspetilen, zowel in Ballum,
Buttn..als in Nes te speulen en eigenlijk
moest iedereen dat eens doen. In Bailum
speelt'het geweldig en is:het op straat nog
echt serieus. Bovendien zitten:er in Ballum
veel Geel-lVitters, die wekelijks de
dijk/diek oversteken om te voetballen, d.us
nu konden wij ons eens van onze goede
kant laten zien, door het omgekeerde te
doen. Ballum v/as dus fantastisch, via
Foppe en Agnes naar Buren en vandaar
naar Nes om in de Herberg te belanden,
waar het altijd goed toeven is. Het
Noorderlicht hebben we helaas moeten
laten lopen, iets wat natuurlijk een grote
fout is, want d.aar zit namelijk de fanatiek
aanhang van de Vfadkant-tribune en die
willen ook graag alle sunneklasen
ontmoeten. Te weinig tijd of een kwestie
van beleid?
Naast de huuskes is het pak ook erg
belangrijk voor het mooi speulen op de
avond. Bjj ons gaat het meestal als volgt;
veel praten en gezelligheid, een niet te
moeitijk pak, wat toch teuk speult en
pakmaken in te weinig tijd. Te weinÍg tijd
of een kwestie van ...........
Het gevolg was een Íets te krappe jas wat
de Poerimdans niet gemakkelijker maakt,
nu waren diejassen gehuurd en dan Ís het
logisch dat hogere machten dat afstraffen
met te krappe jassen.
Een te krappe jas of een kwestie van
beleid?
Bij het voetbal is het niet anders,
voetballen is prachtig zeker bij Geelwit,
maar in een te krappe jas wordt het tastig.
Het derde veld is inmiddels op de begroting
geplaatst voor 2001 en ook de noodzaak om
de kleedaccommodatie uit te breiden en te
renoveren is bij de gemeente aangekaart.
iedereen moet binnen de vereniging op een
verantwoorde manier kunnen sporten
naar de eisen (richtlljnen KNVB),die daar
aan gesteld worden. De voorwaarden
daarvoor moeten we met elkaar creëren
waarbij het bestuur uiteraard het
voortouw moet nemen.
Naast de accommodatie zijn er tal van
zaken erg belangrijk om goed te kunnen
voetballen, om de paralel naar gÍsteravond
(5 december) nog even door te trekken; het
tenue.

z

Echte Bakker
§uflryv,o.F.

ffes, {meland

De gffi in Nes

Hoge Eggeweg
Tel. (0519) 54 20 09 - Fax

6, Nes

ye^W&re"rste S. nel. o51g-s42rz6

HOTEL CAFE RESTAURANT

§ez.el-Ug en u.il",sLe*-e.nd"

»o-rzzorzgd. ae-tíail/?§fi.t .

Ie.delzz. dag geopend.,

lLoo./dtre.g / 7 Bu,,?.en tn-{., A519-5421a1

br. wamnhurs
-hf

.V.D.DRINK
/\

in het l*tje ";** NEs

/ ,/ À

(05Í9) 54 27 85

DE KLOK



\ÍËOR

GLÀS
ar

VERF ryq
{ppg1q51

/r;1nUr,+,beÀ^J$

Zoals we allemaal ín het mooie artikel van
de Nieuwe Àmelander hebben kunnen zien
en lezen is iedereen zeer te spreken over de
gemaakte keuzes. Een prachtig pak, wat
dus heerliik speult en ook nog een§

reclame maakt voor het eiland.
Dit jaar hebben we er ook een paar niie
maten bij in het bestuur te weten Doru§,
Wessel en Douwe, Prachtnraten en ze

speule geweldig. Zoals iedereen binnen
Geelwit zetten ook zij hun beste beentje
voor. Voor en door iedereen blijft het een
prachtige vereniging, waarbij we met
elkaar moeten waken voor; de regels van
het spel, de ruimte om te spelen en het het
onderlipg respect.

Prettige kerstdagen en een sportief2001.

Gerard

Geel Wit in Midwintercup

Voor het eerst doet een team van Geel Wit
mee aan de strijd om de Midwinter-Cup in

Leeuwarden. Dit ovenement is begonnen

als het Jan Kostelijk-toernooi en verwierf
faam onder de naam FVB-toernooi. Die

naam kon niet meer gehandhaafd worden

toen de FVB opging in het district Noord,

dat nu voor de organi§atie zorg dtaagl
Geel Wit komt in actie oP zaterdag6
januari }OAL. Geel Wit is ingedeeld in
poule 23 metde volgende teams als

tegenstanders: Arum, Drachtster Boys,

Maluku, BCV en SC Berlikum.

Kersttoernooi

Traditiegetrouw organiseert Geel Wit op

tweede en'derde' kerstdag het onderlinge

zaalvoetbaltoernooi. Maandag 26

december komen de senioren en de A-
junioren in actie. Hun pauze zal worden

opgevuld met wedstrijdjes van de jong.ste

p-pupillen die nog niet op het veld actief

zijn.
Dinsdag 27 december is het de beurt aan

de overige junioren en pupillen en de

dames. i
Ook niet-spelende leden mogen meedoen'

Zij dienenzich tijdig aan te melden bij
wedstrijd secretaris D o rus Metz. e
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Een tussenbalans

Het is 3 december, dat betekent dat de

najaarsreeks voor de pupillen erop ziq. De

C-junioren spelen, ijs en weder dienen§e,
nog een paar wedstrijden; de overige team§

gaan gewoon door. ZIjzaLIen in elk geval

een paar weken winterstop hebben, in de

maanden januari en februari zullen ze wel
regelmatig moeten inhalen, want er is veel
afgelast.
7-o heeft het eerste elftal tot 10 december
nog maar I wedstrijden gespeeld. Daarvan
werden er twee gewonnËn, drie gelijk
gespeeld en ook drie verloren. De
overwinningen werden in thuiswedstr{jden
behaald op Friesland en CAB, de enige
clubs die onder Geel Wit staan.

Opmerkelijk is dat Geel V[it in drie
uitwedstrijden liefst 13 doelpunten om de
oren kreeg: 1-4 tegen Harlingen, 4-4 tegen
Akkrum en 1-5 tegen Goredijk.
Voor het tweede geldt eenzeHde opbouw
van het aantal winstpunten. Met acht
doelpunten voor is Geel Wit, samen met
het hoger geklasseerde Yelocitas 2, de
slechtst scorende ploeg van de reserve
tweede klasse B. De grootste nederlagen
*aren uit tegen Oostàrparkers 2 en thuis
tegen Roden 2, beide keren werd het 5-0.
Het derde daarentegen is aan een prima
seizoen bezig. Het team heeft nog geen
puntverlies geleden, maar ï/at zegt dat na
nog maar zeven wedstrijden? Feit is dat de
zegetocht van het derde al 43 doelpunten
heeft opgeleverd, tegen nog maar zes

tegen. En het opmerkelijke is dat alle
tegentreffers op Ameland zijn gemaakt! De
grootste overwinning lvas de 10-2 op Frisia
4.

Het vierde heeft nog maaÍ zes wedstrijden
gespeeld, waarvan twee gewonnen.
Natuurlijk gebeurde dat in vermakelijke
Íhuiswedstrijden. Tegen Bergum 3 (6-1) en
[Iarkema Opeinde 4 (6-2) haalden de
mannen van Peter Brouwer fors uit. Maar
hoe moet het nu verder nu Peter aan de
andere kant van de wereld zit?
De A's zagefi een paar belangrijke spelers
doorschuiven naaÍ de senioren en hebben
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het moeilijk in de eer§te klasse J' De

;;;;;;,;;;erwinning werd thuis FhPS
iïrri.i^ A2 (6-1), maar daar wed ook het

rl"*t" *triàs geleden' met dezelfde

Iiit"tt waÍen de A's kansloos tegen

Ternaard.
;;B;d;* het Prima in de eerste klasse

í. m n", begin maakten ze len misstaP

;;; ó"*"ii3t 1t-z;, maar alle overig.e

ï3àtrtuà", *"td"n in winst omgezet' De

gt*ruó overwinnins was de 8-0 tegen

iirï"grr:p, dat op Ii3n beurt-verder alleen

*tfooï van koptoper't Fean'58' Deze

;;;;; oit sott'"itterveen waÍen onlangs

oo A*.f*O en kregen daar alle hoeken

,an het veld te zien' Geel'Wit won

overtuigend met 6-1'

De C's staan tweed e, ííaLÍ dat is een

,"rt"*.na beeld geziethet grote verschil

ln uuntut gespeelde wedstrijden' Het gat

met koplopti wytels Hallum is groot' en

dat weid onlangs duidelijk in een -
i.rrrtrtr"*r.*" .ónf'ontatie' waarin Geel Wit

irïi-r.ör"l hietd maar toch met 11-0 (!)

verloor.
Het doelsaldo van de D's kreeg een stevlge

tnuo* door de 11-0 in de laatste wedstrijd

tegen Eastermar, dat nog in de 199 
wa§ om

trlï mmpioenschap' Voor Geel Wrt was er

g""n oi meer te behalen' De voorlaatste

ii"rtt was allang aan hen vergeven' Er

lvaren twee overwinningen: op Ji'strum en

op Suameer, wa&rtegen ook gelijk gespeeld

werd.
Het is voor E1 te hoPen dat het na de

winterstop lichter wórdt ingedeeld' Alle

n grn duàk gingen verloren' OP eigen

teíein bleef de schade in de regel

.rigtrirt beperkt, in uitwedstrijden vlogen

de óoe$unten de jongens om de oren'

En dan 82, de enige kamPioen van Geel

\Yit in de najaarsreeks' In het begin

speelde E2 gelijk tegen Kootstertille E2'

ilutprnt *"-rd *"t gejuich begroet' wisten

zij vèel dat het tevens de enige

vertiespunten impliceerdel Alle andere zes

duels werd"n g"ionn"n, met als to-pper de

li-Z opRijperkerk E2' Doelsaldo 36-7'

Goed zo, jongens!

E3 werd àe kampioen van de middenmoot'

op grote afstand van lffykels Hallum E3 en

rW,s*A- ízeó-



Leeuwarder Zwaluwen E3. Daar werden

dan ook alle vier nederlagen tegen geleden'

Atle duels stonden gaÍant voor een

doelpuntenfeest, en zo kon Ë3 afsluiten

met 
^in 

totaal42 doelpunten voor en"' 42

doelpunten tegen.

Voor de jongste voetballertjes, de F's, viel

er weinig eer te behalen bij hun

competitiedebuut. Bij de Fjes van 
.

tekónjare op dat hun tegenstandertjes al

wat vàrder à d" ottt*ikkeling zijn en dat

komt omdat ze bij Geel Wit niet eerder aan

competitievoetbal beginnen. Maar

misschien komt daarin verandering, leant

er is sprake van dat GeeI ÏVit dit voorjaar

ook nLt een F2-team Saat starten' De FJes

woflnen één wedstrijd en dat was tegen

Ternaard. Ze besloten de competitie met

een 1-2 nederlaag bij Ropta Boys, dat

daarmee kampioen werd' Geen slechte

prestatie van onze jongens.

lnleveren coPY

De copy voor het volgende clubblad moet

uiterlijk 12 januari zijn ingeleverd bij Koos

Molenaar, Fabriekspad 16, Buren' Het

ligfst op diskette.

Al gemene ledenvergaderi ng

Agenda algemene ledenvergadering G-eel

lvit d.d. 5 januari 2001, aanvang 20'30 uur

Opening
tvlidedetingen en ingeko men stukken

Notulen van de algemene

ledenvergadering van 24 augustus 2000

Tussentijds financieel verslag en

begroting seizoen 20}il 20Az
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...\ilant er kornen andere tijden..

Wanneer heden ten dage de zaken niet zo

lopen als wij vinden daÍ ze moeten loperq

en een oplossing voor de gerezen

problemen niet eefi, tlvee, drie voor handen

is. Dan hebben wij nog wel eens de neiging
om terug te grijpen op ons verleden. Hoe
was het één en ander geregeld toen wij of
onze ouders jong waren. Soms kan dat oÍs
verder helpen, heel vaak ook niet omdat het

toen anders was dan nu. Helpt deze

terugblik niet en weten we gesroon niet wat
we rnoeten doen dan bezigen wij wel eens

het gezegde: '1/roeger v{as alles beter!".
Maar daar gaan we dus pas echt de fout in!

Yroeger was er namelijk een heleboel mis

en daarom is er vergeleken bij nu een

heleboel veranderd. Zo ben ik bijvoorbeeld
van de generatie die zich de huuskes, de

poepdozen met het uitgezaagde hartje in de

deur, achter in de tuin nog wel kan
herinneren. Maar ook van de generatie die
er eigenlijk geen gebruik meer van hoeftle
te maken. Stel je vooq 's morgens woeg bij
-zfi "C, met hoge nood in je pyjama naar

buiten.
Toch was dat huuske met tonretj€ weer
heel wat beter dan het brandnetel-
struikgewas of het bloemen perkje van de

buren. Met de komst van de riolering werd
er het nodige verbeterd en kon men zich
voortaan inpandig ontlasten. Met centrale
verwarming erbij werd het langzamerhand
helemaal een feest. ( Zo weet ik nog dat
éen van mijn broertjes met gemak eeil uur
doorbracht op het kleinste kamertje.) En na
deze zegen moest er ook een toilet boven
komen. Want traplopen in de nacht is toch

?

II DE BOEG"
Nu met:,, overdekt zwembad l!!* bowlingbonen rnet

e lektronis che punt ente I I i ng

Klein Voorwoter tel: 0519 542156

. DE ouDE Srrrcuc 5
91ó3 GV Nss Arcr*ll» TEI. 0519-5438S. f.Àx 543145

So V0?t
Ca$é-rcslowanl

Verkoop bouwmaterialen & ijzerwaren j

Tel. 0519 54 20 7t
Fax 0519 54 35 56
Mobiel 06 22 tt00 34§' 06 53 164 221

Restauratie . Utilliteitsbouw ITVOB

discotheek |í}
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ook niet alles. Eerst werd deze in de

badkamer gernstalleerd, later toch liever
weer apart. Vervolgens moesten de huizen
groter worden, met dus een w-c. voor en
achter. En natuurlijk een aparte groep in
het appartement.
Dus vroeger één gezin (12 kinderen) +
badgasten met één poepdoos in de tuirq nu
eén gezin (2 kinderen ) + appartement-
bezoekers met 4 zelfreinigende
hangtoilletten, met verwarmde w.c.-brillen,
ingelegd met Engels drop. Zeg dus nooit
meer dat woeger alles beter was!

En net zoals de w.c. is het verenigingsleven
aan verandering onderhevig. Steeds wagen
kwesties anze aandacht omdat er iets
verandert. Zo wil Jan Epping opeens geen
hoofdredacteur meer zijn van de Geelwit-
krant. ( Toch het mooiste baantje vaÍl onze
club.) Hij had nog jaren meegekund maar
dwars dus hup: wegwezen! Vanaf nu
wordt de lcrant dus anders. Persoonlijk
verwacht ik dat hij gecomputeriseerd
wordt. Een ontwikkeling waarvan alleen al
bij de gedachte die ex-typeleraar de bibbers
kreeg. Wij hebben natuurlijk beloofcl al het
goede van zijn beleid in ere te houderq
mÍur dat was voor de vorÍn c.q.
beleefclheid.

Een andere verandering bedreigt het
zondagamateurvoetbal. Mea wil nog wel
voetballen maar ook stappen op de
zaterdagavond. Nu hadden wrj dat woeger
ook al eens bedacht. En dat gaf weinig
problemen omdat wij een ander tijdschema
hanteerden. D.w.z. 2130 op stap, 01.00
total loss en 02.00 op bed wegens alles
gesloten. Tegenwoordig gaat men 01.00
pas op stap en total loss en oplevingen
wisselen elkaar af tot het ochtendgloren.
Het kan natuurlijk niet anders dan dat dit
gevolgen heeft voor het zondagvoetbal.
Mijn oude club v.v.Dokkum zit wat dat
betreft al in zwaar weer. De meeste senior-
leden spelen het liefst op zaterdag. Het is
de waag of zij volgend jaar op zondag een

representatief elftal op de been kunnen

brengen. In de Leeuwarder Courant las ik
laatst dat een trainer het voor gezien hield,
omdat de reseryes niet eens meer op
kwamen dagen. Hij en de verzorger/leider
namen zelf maar hun spullen mee voor het
geval dat. Ook bij Geelwit kenaeu wij de
stappende voetballers of voetballende
§tappers. En de gevolgen.

Nou is op zaterdag voetballen voor onzs
club niet meteen een optie wegens de vele
drukke werkzaamheden. En door de week
competitie-voetbal, zoals landelijk wel ge-

opperd is, wordt voor ons natuurlijk ook
een moeilijk verhaal.

Paniek! Geen paniek, rustig blijven.

Persoonlijk lijkt het mij wel wat om vaker
op de zaterdagavond te gaan voetballen.
Het is in rnjn ogen minder erg dat de
stappers last hebben van het voetballen, dan
omgekeerd. Bij de komende verbouwing
moeten we dan ook inzetten op een groeps-
accommodatie voor een man of 30. De
bezoekende clubs kuanen dan gewoon bij
ons overnachten. De finaneiering loopt via
de verhuur in de zomermaanden. Even een

gelikte foto van ons eigen'Yeldziclrt" in de

VW-folder en Pieter regelt alles, Volgens
mijn berekeningen houden wij daar genoeg

aan over orn voor uitwedstrijden'De Bus"
of twee zulke te huren. De filmpjes draaien
we dan in besloten kriag op de feestavond.
Komt het toch nog goed. lVel anders!

-r-*-*#

I
Henk Roemers.
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Gonedijk
St. Annapar.
Heerenveen
Harlingen
Trjnje
Geel Wit
LSC 1890

Aktrum
Friesland
CAB

Gronitas 2 7 6

Marum 2 7 4

Bergum 2

Oerterp 2
Velocitas 2

Peize2
Geel Wit 2

1045 I 1729-16
952 2t'732-20
1052 3l'122-t7
951 31626-18
842 214 l',I -lo
933 31o2A-20
r031 61016-22
1131 71026-42
1013 6 614-?Z
120012 015-59

Standen tÍm 3 december

SEMOREN
Derde klasse D (tlm 10 december)

Leeuwarden 12 8 3 I 2'7 32 - 15

Emmeloord 10 7 1 2 22 29' l7

Junioren B. eerste klasse B

'tFean'5881 9 8 0 I 24 32 ' 15

GeelwirBl 870121 30- 4

BCVBi 842.21422"15
GonedijkBl 8 4 1 3 13 37 - 18

TTBC B1 s3331218-12
HardegarijpBl 8 3 2 3 11 22 - 22

Zwaagwest.Bl 9 3 2 4 11 18 - 28

HarkemaseB.Bl 8 3 I 4 l0 l7 - 25

Dracht.BoysB3 8 I 3 4 6 14 - 2l
FrieseBoysBl 6 I 0 5 3 10 - 31

Bergum B1 9027 2I 37

Junioren C, tweede klasse AV
WykelsH.Cl 71AA21 75-2
GeelWitCl 951316 18-28
Lwd.Zwal.Cl 6 5 0 1 15 38 - 7

CSL C2 84041213-33

ONT E2 84041224-19
KootstertilleE2 S 3 1 4 10 18 - 22

RijperkerkE2 I 0 0 8 0 15 - 54

94
103
73

)
l

I

\
ti

Reserve tweede klasse B {ím 10 deeember)

Roden 2 99002'734- 3
St.JacobCl 8206614-34
BerlikumCl 72O5613'44
WardyCl 9 1' | 7 4 L6 - 39

PUPILLEN
Pupillen D, klasse BP

Surhuisterv. Dl 10 I 0 X 24 3l - 13

EastermarDl 970221 46- 9

HarkemaOp.Dl 10 6 0 4 18 38 - 3l
JistrumDl 9 5 0 4 L5 39 - 19

GeelWitDl 10217 719-41
SuameerDl l0 0 1 9 I 8 - 68

Pupilleu E, klasse ER
VeenrvoudenEl 10 9 O L 27 52 - tO

Lwd. Zwal. El l0 8 1 1' 25 65 - 20

RijperkerkEl 10 5 2 3 17 32 - 23

Cammingha El 10 t 2 5 11 23 - 46

KootstertilleEl I 1 I 7 4 24 44

GeelWitEl 9 0 0 9 0 lZ - 65

Pupitlen E, klasse EA
GeelWitE2 7 6 I 0 19 36 - 7

VenV'68E2 7 5 0 2 15 23 - 14

Oosterparkersz 8 2 2 4 B 17 - 23

Zwaagwest.z 8 2 1 5 7 t0 - 17

oNB2 9126 511'26

Reserve vierde klasse E

GeelWit3 7 7 0 0 21 43 6

85211'723-10
85?i1718 10

01926- 5

z1318-16
41315-22
61015 15

310 8- I
93151012 17

9234 9 9-22

8206 6lr-3'l
1124 510 i6

72A5 613-37
7007 0 8-39

10208 612 32

8206 613 34

9ll"l 4 8 3i

Friesland3 7 3 2 2 11 27 - 2l
Trynwàlden2 7 3 I 3 l0 2l - 24

Irnsum2 6 3 0 3 9 28 - L1

RoodGeel3 I 2 2 5 I 16 - 26

Frisia4 8224 822-36
deWàlden2 I 2 I 6 7 18 - 34

Dronrijp 2

GAVC 2

Nicator 3

CAB 3

Reserve zesde klasse BD
Trynwàldeu3 6 6001834- 6

Zwaagwest.3 6 6 0 0 18 30 - 6

GrooÍegast2 I 4 I 3 13 38 - 19

Buitenpostl 6 4 O 2 12 29 - 15

MKV',296 7304 924'25
Surhuisterv.3 S 3 0 5 I 24 - 43

GeelVr'it4 6213 716-15
Harkema0p.4 5 2 O 3 6 14 - 25

Pupillen E, klasse EX
Wykels H. E3
Lwd. Zwal. E3
Geel l{it E3
Veenwouden E3

FC Birdaard E2
Beetgurn E3

98
97
83
93

02568-11
12278-13
4|a42-42
5r026-55
7 617-64
7 317:63

920
810

ruNIOREN
A-junioren, eerste klasse J

RoodGeelAi 109102831 - 8

Broek.BoysAl 9 8 0 1 24 31' rc
HardegarijpAl I 7 2 O 23 40 - 8

TemaardAl 9 5 0 4 15 23 - 27

cslAi 832311 23-t5
Veenwoud. À1 l0 3 I 6 10 13 19

GeelWitAl 8 3 0 5 9 74 - l'7

StiensAl S 2 I 5 7 12 - t9

Pupillen F-, klasse CU
Ropta Boys Fl 10 I 0 I 2'l 4T - 6

Oostergo F1 10 8 I I 25 i5 - 6

AnjumFl 9 5 I 3 1ó 33 2l
wrocFl 9 4 0 5 n 2A - 41

GeelWitFl 10 t 0 9 3 12 - 55

TernaardFl 10109 311 ó6

De senioren, A- en B-junioren hebben winterstop tot en

met 1l februari. Tot die tijd worden inhaalwedstrijden

gespeeid.

Voor de overige jeugdteams wordt de competitie in

maart hervat.

Bergum 3

de Wàlden 3

TTBC A1
Kollum Al
Frisia A2

1,..:
.Li

,i



E 2 Kornpioen !

Hel eerste kompioenschop dit seizoen is

e-en feit. De bosis voor het winnen vqn de

grote kompioansbeker werd gelegd in de

uitwadstrijden sl voor de herfst-vokontie.

Stsrten we nog met een gelijkspel (2-2) uit
tegen Kootstertille, dsorna warden in zeer

sp«nnende wedstrijden ONT en VenV '68

beide mef 1-0 verslogan.

No de herfstvsksntie kwom de doelpunten

machine pos echt góed op gcng. Met 7-l en

mcor liefst l3-2 tegen Rijperkerk werd

ftink asn het doelsoldo gewerkt. Ook de

verdediging sloot als een spinneweb om de

vijondelijke oanvol I en heen. Ïn totsol
kregen we slechts 7 doelpunfen tagen.

En ofgalopen zaterdog kon door thuis met

6-0 vsn Kootstertille fe winnen onze naaste

concurrent V&V'68 ons niet meer inhalen'

Alle technische en tsctische tips von

troiner Joap Kienstrs werden primo

uitgevoerd; kaotsen, rugdekking, overnemeR,

psssen, t erugleggen, voa?zetten, uitkomen,

oonnemen, duiken, opkomen, enzovoort enz'

6ROTE rlJtsSE JON6EN5 l!!!!!!

Nog even de opstelling :

Thoreneethoron APPuthuroi

Geel Wit 2 - OerterP 2, een
ontnuchterende ervari ng

Zondagmiddag 10 december speeide Geel

Wit 2 thuis tegen Oerterp2, de nummer

voorlaatst van de ranglijst. Het was een

mooie gelegenheid om het elftal van de

toekomst, want dat behoort een tweede

elftal toch te zijn, eens aaÍr het werk te zíen

en mogelijk te constateren dat het

perspectief wat het spelpeil betreft gunstig

is. Om maar meteen met de conclusie te

beginnen: het Àet er allesbehalve florissant

uit. In technisch opzicht was het spel van

middelrnatig gehalte; er viel weinig te
genieten van knappe acties, hoewel ook
gesteld kan worden dat er weinig mislukte,

maar het was allemaal nogal simpel' De

grauwe middelmaat overheerste. De enige

uitzondering was René Metz: hij speelde en

aantal malen heel handig één of meer

tegenstanders uit.

Eenvoud
Het tactisch concept was uitermate

eenvoudig: hou de Poort achter, met

doelman Peter Brouwer en de vier
verdedigers Lex Kiewied, Martijn Boelens,

Richard de Jong en Siegfried Kooiker dicht

en speelde bal zo snelen zo direct
mogeliS naar de voorhoede, bestaande uit

Arjan Verbiest, fuchard Kooiker en Hein

Oterdoom. De drie middenvelders,
Theodoor de Jong, Jan Dirk Oud en René

Metz, kwamen alleen aan voetballen toe als

ze de bal aan een tegenstander wisten te

ontfutselen of een pass wisten te

onderscheppen. René en Jan Dirk deden er

dan nog al eens iets zinnigs mee, al was

René een enkele keer wat ego'stisch en al

belandden de passes van Jan Dirk te vaak

bij een tegenstander. Theodoor speelde veel

te passief, was vaak onbereikbaar als er

aangevallen werd en niet ter plekke als er

verdedigd moest worden.

Weinig dreiging
Van de drie aanvallers ging heel weinig

dreiging uit. Dat was natuurlijk deels het

i3

iÀortijn lloters

Jon Brouwer

Klqos Kolk

Richord Kienstro

Fronk de Sruyn

Virr€,nt Brouwer

Mark lÍteulenbelf

:1 iÍJli}



gevolg van de slechte aansluitíng tussen de
drie linies, maar o.a. ook van het gebrek
aan snelheid en initiatief bij de heren. De
meeste inzet toonde Richard Kooiker, ook
Hein Oterdoom was ijverig, maar zijn
snelheid was omgekeerd evenredig aan de
frequentie van zijn bewegingen. Arjan
Yerbiest, een speler die vooral gevaarlijk is

door zijn snelheid, speelde veel te gedwee

en startte, als er een dieptepass kwam,
meestal te laat en dan heb je niet veel aan je
snelheid. Slechts één maal was hij wel
atteoL in de 77-ste minuut pikte hij de bal
handig op uit een diagonale pass van de
linkervleugel, was zijn directe tegenstander
te vlug af en scoorde onberispelijk.
Daarmee bracht Arjan de stand op 1-3 en
redde dus alleen de eer.

Geen geluk
Verdedigend ging het lange tijd bepaald
niet slecht. Tot de 65-ste minuut hadden
Richard de Jong er behoorlijk kijk op, maar
toen Oerterp 0-3 scoorde bleek dat er bij
snelle aanvallen niet alert werd gereageerd.
Met het eerste en tweede doelpunt hadden
de gasten, die nauwelijks beter speelden
dan Geel Wit, het nodige geluk: in de 23ste
minuut kwam een door Peter Brouwer
weggewerkte bal bij een tegenstander
terech[ en die knalde de bal min of meer op
goed geluk met een hoge boog over de
keeper heen onder de lat (0-1). In de 55-ste
minuut wierp Peter zich goed in de baan
van een laag schot, maaÍ een polletje gras

drie meter voor hem zorgde ervooÍ dat de
bal met een sierlijke boog over hem heen in
het net belandde (0-2). In de 65-ste minuut
stopte Peter een hard, laag schot
verdiensteliSk, maar kreeg de bal niet
klemvast. De andere verdedigers stonden
erbij en keken er naar hoe de nummer 11

van Oerterp eenvoudig intikte {0-3).

Geel \Yit 2 legde uiteraard steeds meer
het accent op de aanvalen speelde
gedurende de laatste 20 minuten ook met
meer overtuiging, waardoor de combinaties
beter gingen lopen en de wedstrijd qua
kijkspel aantrekkelifter werd. Daar stond

-,ià 7
N l\J
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tegenover dat de dekking in de verdediging

meer en meer verwaarloosd werd, wat

overigens ook te wijten was aàn een gebrek

aan conditie bij verschillende geelwitten.

Coach Patrick Kiewied zette wel drie

wissels in: Michel Kiewied, Iohan Bekius

en Jan Kiewiet, maar ook zij slaagden er

niet in de kansen te doen keren' In het

centrum van de aanval, waar Richard de

Jong lange tijd de zaken goed op orde had,

vielen steeds vaker gaten in de Ceel

lVitdefensie en daardoor kon in de77-ste

rninuut een aanvaller doorbreken en keper

Peter met een mooie lob passeren (1-4).

Verschillende spelers van het tweede, onder

wie met name Siegfried Kooiker, waren in

de laatste fase van de wedstrijd lceg

gespeeld en zo kon het gebeuren dat bij een

aanval van Oertery over rechts er twee

spelers van de gasten zo vtíi als een

vogeltje voor het Geel Witdoel stonden.

Daardoor werd het in de 89-ste minuut

zelfs 1-5, een zware en geflatteerde

nederlaag tegen een tegen§tander die echt

niet meer in zijn mars had dan onze
jongens, maar ook een nederlaag die op

schrijnende wijze de zwakke punten in het

spel van GeelWit bloot legde.

Frans Hulsebos

TV beelden van 22 vrouwen en
1 man kan linke soep ziin

Yorige week schakelde ik op een avond om

een uur of zeven mijn TV aan om te kijken

of er ook nog voetbal oP kwam' Ik
belandde bij Omrop Fryslàn, eigerrlijk niet

mijn meest favoriete zender. Maar bekende

shirtjes op een veld in Leeuwarden trokken

mijn aandacht.
Het waren de vrouwen van MKV (een

vereniging op Ameland wel bekend) die de

strijd aanbonden met een elftal van drie

letters uit Friesche Palen. Nu ben ik zoals u

misschien wel weet niet direct een echte

lieftrebber van "vrouwenvoetbaf', maar af
en toe als er niets anders is dan wil ik er

r5
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toch wel eens naar kijken. Blijf je een beetje

op de hoogte...
De vrouwen van MKV en hun

tegenstandsters spelen vrij hoog in de 
!

Iandelijke competitie en dat vsoral trok'
mijn aandacht.
Eertijkheidshalve moet ik vermelden dat tot
mij grote verbazing dat wat ik op het beeld

zag bepaald niet slecht was.
Het was zelfs van een redelijk hoog
niveau.
Er liepen verschillende talenten bij, die bij
het mannenvoetbal zowel technisch,

tactisch maar zeker ook ffsiek geen slecht

fi.guur zouden slaan.

Het was een aantrekkelijke wedstrijd, die

op en neer golfde met de beste kansen voor
de Leeuwarders. Toen ik een tijdje gekeken

had kreeg ik de scheidsrechter in beeld. Een

man, enigszins gedrongen niet mager en

gekleed in onberispelijk groen- zw afi .
Een scheids met gebaren die alleen arbiters
maken die de zaak compleet in de hand

hebben. Zo'n felle fluiter, die bij een

doelpunt met een grote boog voor het doel

langs zweeft, wijzend naar de middenstip

dat soort arbiters vind ik geweldig"

Dat typeert de ware leidsman.

Een scheids ook, die anderzijds opviel door
zijn rustige manier vaÍt optreden en streng

maar rechtvaardig floot.
Tot mijn grote verbazing ontdekte ik na

enkele seconden dat het een scheidsrechter

was van "It Amel0n" .( Althans dat waren

de woorden van de commentator.)
Het bleek onze eigen, ínmiddels alom

bekende arbiter Jan van Os te zijn.

Voor mij een goede reden om niet door te
zappen naar eon andere zendet, maar te

blijven kijken .

lffelnu Jan floot zoals ik alzei, prettig, de

wedstrijd goed aanvoelend.
Maar helaas voor hem werd de match dus

voor tv opgenomen en z&gen wij kijkers,
hoe gevaarLJk dit medium achteraf kan zijn
voor spelers en soms ook wel voor
scheidsrechters. (Want de speler kan
achteraf worden gestraft en de scheids kan

misschien wel belennmerd worden in zijn

Promotie' ) 
.r-u
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De Alles in één Polis
dan bent u gemakkeliik en voordelig verzekerd

Premi ekortin g tot 1 2a/o

frabo b a nk N oa rdoost F riesland
Van Heeckerenstraat 12,9163 GZ
Tel. (0519) s4242s Fax (0519) 5424 53

E-mail : rabo343 3 @tref.nl

Oe FtlS adviseur is er ats je ,m nadíg hebt

Bel voor al uw verzekeringen,
financierinsen, spaarrekeningen,
hypotheken, pensioenen en beleg-
gingen uw FIVS adviseur.
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Want de camera registreerde feilloos een

enorïne overtreding van RWF (het was een

geweldige elleboogstoot van het zuiverste
kaliber, een overtreding waar de zwaarste

straf op staat binnen de KNVB en waar
menig profuoetballer al mee voor de bijl is
gegaan.).

En onze eigen scheids die zoals vermeld
heel goed floot liet zonder blikken of
blozen doorspelen alsof er niets aan de
hand was. Uiteraard rryaÍen er wel protesten
maar hij gaf geen krimp en de wedstrijd
ging gewoon door. Eerlijkheidshalve moet
wel gezegd worden dat J v O de brute
overtreding niet kon zien en dat de caÍnera
er toevallig zo goed voor stond dat een en

ander haarfijn in beeld kwam,
Gelukkig warden de beelden op dit niveau,
nog niet gebruikt als bewijsmateriaal, zodat
zowel speelster van het drie letterteam uit
Friesche Palen als ook de arbiter van'ït
Amelàn" daar vooralsnog geen hinder van
zullen ondervinden.
Hoe lang zal dat nog duren ?

jan e.

Gorredijk B1-Geel Wit Bí
Het was 9 december in het jaar 2000, het
alcohol van S0nneklaasspeulen vloeide nog
reeds in ons lichaam.
Het was de wedstrijd die in het teken stond
van revanche, want de thuiswedstrijd op 9
september hadden we verloren nÉt ï-2.
We begonnen matig met slecht balvastheid.
Na een leuke aanval met goed anticiperen -'

van Rick de Jong werd binnen 2 minuten de
stand op 0-1 gebracht.
Harm, die al niet helemaal fit was, viel uit
na 13 minuten, met een enkelbiessure. Vlak
voor de rust werkte Prern de bal weg uit de
achterhoede en Martijn kwam vanaf de
middellijn de bal ophalen enngzagde door
de verdediging en scoorde met een bekeken
bobbal de 0-2 (mooie goal).
Na een heel nuttige speech van Gert Rijkers
gingen we vol goede moed 't veld weer op.
We begonnen de twede helft sterker dan de
eerste helft, met een paaÍ kansen aan onzfr

r1

ïbn Töben

DRANKENHANDELMETZ

BALLUMERVEG 6
9I63 GB NES.AMELAND
TEL. (0519) 54 23 é2
TELEFAX {0st9) 54 21 
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zijde. We wiste de score niet uit te breiden

ror 0-3.
Martijn werd in de aanval aangetikÍ op zh
hak en vervolgens schold hij terecht op z'n

tegenstander. De scheids besloot net als

vorige week de nr. 1l van heï veld te

sturen. In deze wedstrijd is geen kaart
getrokÍ<en.

GW 81

PUPrr Uffl Dt lïEHt

Naam: Robin Aud

Geb. datumz 9 juni 'Í989

Vader/moeder; I-eo en Joltanna

Broertje: Tlan

Ik voetbal in. D'l

Hoogtepunt: we aerlorerÍ aan de kElopr
rnet t 0-/ . Ik maakte het enige doeSunt.

Pupil v/d week: tltuis tegen l-"eeuwardert

Favoriete clabt Heercnaeen

Favoriete speler: aan der Sar

Ik drink graag: russis

Ik eethet tiefsfi gryilde kip

Ik lust ruetz wiilof

Mooiste frlmz Plalaoefl'e 5

Mooiste leesboek: Alken op de wereld

Mijn grootste wens
bij het voetballent kartpioen warden en hel

winnende doe fu uruï rzaken

: r|
l-e

slijterij "PB JONG"
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Voetbalvereniging Geel Wit
presenteert nieuwe kledingliin
Voorafgaande aan de competitiewedstrijd
tegen CAB uit Bolsward heeft de

voetbalvereniging Geel Wit haar nieuwe
kledinglijn gepresenteerd. Met gele en
witte ballonnen in de hand vormden de F-
pupillen een erehaag bij de opkomst van
het vlaggenschip van de club- Na de
presentatie aan het publiek werden de
ballonnen losgelaten.
Geel Wit heeft gekozen voor een uniforme
kledinglijn. Dat betekent dat, van het eerste

elftai tot de jongste jeugd, iedereen in
eenzelfde tsnue voetbalt. Een tenue dat is
ontworpen door Muta Sport in
l,eeuwarden. Vanzelfsprekend zijn geel en

wit de overheersende kleuren, maar er is
ook een vleugje blauw waar te nemen.

Blauw en geel zijn immers de kleuren van
Ameland en op deze manier draagt GeeI
'Wit 

zijn steentje bij in de promotie van het

eiland. Niet zonder trots dragen de Geel-

lYitters de naam van Ameland in de kraag.
Voorop prijkt vanzelfsprekend het
clubembleem. Het logo heeft een restyling
ondergaan en is over het hele shirt terug te
vinden.
Iedereen voetbalt in eenzelfde tenue. Ja,

maar toch is er een verschil. Voor de

diverse elftallen zijn verschillende
sponsoren. Er prijken dus verschillende
namen op de shirts. De vier seniorenteams
dragen de naam van hoafdsponsor
bouwbedrijf Kienstra uit Nes op de borst.

Ook de A-junioren hebben een
bouwbedrijf als sponsor: Jan Kooiker uit
BwenlB allum. De drie E-papillenteam§
voetballen met hempjes waarop de naam

van bakkerij Rijpstra prijkt. .

Alleen de B- en C-junioren en de E- en F-
pupillen moeten nog even wachten op hun
nieuwe outfit. Zij hebben namelijk net

nieuwe shirts van hotel De Klok uit Buren
en restaurant De Drie Balken uit Nes

gekregen en het zou zonde zrjn die kleding
nu al voorgoed in de kast te leggen. Geel

Wit is vanzeH zeer ingenomen met zulke
sponsors, alsmede met die bedrijven die

adverteren om het veld en in het clubblad.

't VAN IIEECKEREN h.tys
* galerie - brasserie - restaurant -
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Het gaat over de gehele linie goed met
GeeI Wit. Het eerste elftal speelt voor het

tweede seizoen in de derde klasse, zo hoog
hebben de eilanders niet eerder gevoetbald.
Het tweede elftal komt voor het tweede
jaar uit in de reserve tweede klasse, en ook
dat is uniek. Di[ jaaÍ staat het derde
ongeslagen bovenaan en houdt uitzicht op
promotie naar de reserve derde klasse, en

ook dat is uitzonderlijk.
De A's en B's spelen in de eerste klasse en,

we vallen in herhaling, voor een relatief
kleine club als Geel Wit is dat een prima
pre§tatie. De aanwas zit'm in de jongste
jeugd. Voor het eerst doen liefst drie E-
pupillenteam aan de competitie mee.

Verder beschikt Geel lVit over een groot
leger F-pupillen, waarvan een team voor de

competitie is ingeschreven. De rest doet
ervaring op in de zaal. Maar let op, zij
komen er aan!
De flinke aanwas heeft gevolgen voor de

vereniging. Hoog op de wensenlijst van
Geel Wit staat de uitbreidin! van de

accommodatie met onder meer twee
kleedkamers. Yolgend jaar wordt
begonnen met de aanleg van het derde
speelveld annex oefenterrein aan de
oostkant van het hoofdveld.

Advefteren
A1 enkele jaren tracht de redactie van het
Geel Wit nieuws om zoveel mogelijk
adverteerders de kans te geven om hun
bedrijf onder de aandacht te brengen bij de
lezers van dit orgaan. Eerlijkheidshalve
moeten we toegeven dat het de redactie in
eerste instantie natuurlijk gaat om de
geldelijke bijdrage aan dit blad, zodat dit
clubbald kan blijven bestaan.
lVe vinden echter wel dat de adverteerder
ook waar voor zijn geld moet krijgen.
Daarom bieden we de adverteerder de
mogelijkheid om de advertentie, die er
vaak aljarenlang in staat, eens te
veranderen of te moderniseren.
Interesse? Neem even contact op met Henk
Roemers.
Ook nieuwe adverteerders zijn natuurlijk
van harte welkom.
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Hotel Nes **
Strandweg 39 - 9163 GL l{es Ameland
ïel. {0519) 542í 83 - Fax. (0519) 5421 83
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GEEL IMIT
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Medewerkers:

Meinte Bonthuis
Jan Epping
Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Rudy Bloem
Dolf Kienstra
Frans ter Schure
JozefBrouwer
Ida Kiewied
Coty Tiernan
Luc van Tiggelen
Niels Oud
Nico Oud
WillemBeiiaard
Peter Former
Frans Kiewied
lVessel Brouwer
George Molenaar
Jetse Nagtegaal

Het GW nieuws versc§int 8 tot 10 keer
per jaar.

Oplage : 350 exemplaren.
Kosten abonnement:
F 15,-- perjaar. ( 7 euro)
Kosten adverteatie:
F 60,-- perjaar ( 27 euro)
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