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Dit boek werd samengesteld door: 

Bonne Bruinsma 
Rienk de Jong 
Hilly Lenstra 
Wout Nuiten 

De foto's van de elftallen achter in het boek 

zijn gemaakt door Fokke v.d. Meer. 
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Beste clubvrienden 
en vriendinnen 

Reeds in februari 1981 werden er door het 
bestuur en de jeugdcommissie van G.A.V.C. 
enkele suggesties op papier gezet met 
betrekking tot de viering van het 50-jarig 
bestaan van de jeugdafdeling en het 60-jarig 
bestaan van de club. 
Men was van mening dat als het even kon 
deze werkzaamheden moesten worden 
uitgewerkt en uitgevoerd door een 
jubileumcommissie. Door het bestuur 
werden hiertoe benaderd en bereidgevonden: 
Klaas de Boer, Bonne Bruinsma, Bauke 
Hooghiemster, Rienk de Jong, Hillie 
Lenstra, Wout Nuiten, Aukje Sjoerdsma en 
Teunie Visser. 

Namens het bestuur nam Fokke v.d. Meer 
zitting in de jubileumcommissie en namens 
de jeugdcommissie John Bakker. 

Veel werk is er sinds begin april '81, toen 
we voor het eerst in volle sterkte bijelkaar 
kwamen, verzet. Niet alleen moesten er 
programma's worden opgesteld voor 
speldagen, recepties en feestavonden, wat 
eigenlijk nog het minste werk was, maar de 
programma's moesten worden ingevuld, 
artiesten en zalen moesten worden 
gecontracteerd en er moest geld bijelkaar 
worden gebracht om een en ander financieel 
mogelijk te maken zonder de kas van de 
vereniging aan te spreken. 
Zo verkochten we shirtjes en stickers in de 
clubkleuren en stonden op midsimmerdei 
met een trapschot op het Grien. 
We leurden met potten ingevroren snert 
langs de deuren en hielden een loterij-aktie. 
Van diverse instellingen, verenigingen en 
bedrijven ontvingen wij bijdragen voor het 
jeugdwerk in onze club en voor het dekken 
van de algemene kosten van de beide 
jubilea. 
Tot slot was er een zeer geslaagde accept-
girokaart actie onder de leden en oud-leden 
van G.A.V.C. 
Iedereen, die aan het welslagen van de 
verschillende acties heeft meegewerkt door 
z'n persoonlijke inzet en niet in het minst 
de leden, oud-leden en de Grouwster 
bevolking door hun financiële bijdrage, zijn 
wij zeer erkentelijk. 
Vanaf het eerste moment waren wij allen 
ook van mening dat er een jubileumboekje 
moest verschijnen. Een aantal leden uit 
deze commissie heeft zich speciaal hiervoor 
ingezet. Wij verkeren niet in de mening dat 
alles historisch gezien juist zal zijn, omdat 
niet de hele geschiedenis van G.A.V.C. op 
papier stond en wij ook uit overleveringen 
moesten putten. Er zullen periodes overbe-
licht zowel als onderbelicht zijn. Wij hebben 
getracht een zo goed mogelijk en leesbaar 
geheel op papier te krijgen en hopen hier-
mee een bijdrage geleverd te hebben tot de 
onderlinge verbondenheid tussen leden en 
oud-leden van ons aller G.A.V.C. 

De jubileumcommissie 
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Het 60-jarig bestaan van een voetbalvereni-
ging is tegenwoordig niet meer een 
uitzonderlijk feit. Er zijn reeds vele die deze 
of nog een oudere leeftijd hebben bereikt. 
Maar het is wel een feit om even bij stil te 
staan en een feit dat reden geeft tot over-
peinzingen. 
En je probeert je dan te verplaatsen in de 
gedachten van degenen die in het najaar 
van 1922 besloten in Grouw een voetbal-
vereniging op te richten. 
Wat hen daartoe dreef is niet het 
belangrijkste; het zal de lust van een aantal 
jongelui tot ontspanning zijn geweest. Maar 
wat zij daarmee tot stand hebben gebracht 
en wat zij en hun opvolgers daarmee 
hebben bereikt, dat gaat ons allemaal wel 
terdege aan. 
Want GAVC is niet alleen uitgegroeid tot 
een voetbalvereniging van formaat die aan 
enige honderden meer of minder jeugdigen 
de gelegenheid tot gezonde ontspanning 
biedt, maar zij is in en buiten de plaats van 
haar vestiging geworden tot een steunpilaar 
van de gemeenschap. Het bestaan en het nut 
van sportverenigingen wordt dikwijls 
onderschat. Ze zijn er en dat wordt als een 
vast gegegeven ervaren. En -denkt men- ze 
zullen er ook wel blijven en dus behoeven 
we ons daar niet al te druk over te maken 
en kunnen we overgaan tot de orde van de 
dag. Maar men vergeet dan dat tot die "orde 
van de dag" juist de sportverenigingen 
behoren. Dat het juist die sportverenigingen 
zijn, die door een goede opvang en 
begeleiding van de jeugd één van de 
belangrijkste factoren zijn voor de 
instandhouding van een gezonde 
maatschappij. En men -met name de 
overheid- vertrouwt er op dat die 
sportverenigingen blijvend in stand kunnen 
worden gehouden door het tot dusver 
uitstekende vrijwilligerskader waarover zij 
nog steeds hebben kunnen beschikken. 
Dat is grotendeels waar, echter onder de 
voorwaarde dat men voor al die 
vrijwilligers gunstige omstandigheden 
blijft weten te scheppen en te behouden. En 
dat voor de jeugd het lid-zijn van een 
sportvereniging mogelijk moet blijven, 
mede gelet op de daaraan verbonden 
financiële verplichtingen. Daarom zal juist 
de overheid -de meest belanghebbende bij 
het blijven bestaan van gezonde 
sportverenigingen- er tegen moeten waken 
de financiële lasten voor de verenigingen zo 
hoog te doen worden dat velen het 
lidmaatschap daarvan zich niet meer zullen 
kunnen permitteren. 
Ik hoop dat de overheid in dezen zich van 
haar verantwoordelijkheid bewust zal 
blijven, zodat GAVC nog vele jaren haar 
voor de Grouwster gemeenschap zo 
belangrijke werk zal kunnen blijven doen. 

Mr. A. van der Werf, 
Voorzitter K.N.V.B., 
afd. Friesland. 
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Een woord vooraf 
Het 60-jarig jubileum van GAVC en het 50-
jarig bestaan van de jeugdcommissie; geen 
einddoel of eindpunt maar een mijlpaal op 
een, naar ik hoop nog lange weg! 
Omkijkend kunnen wij constateren dat 
GAVC door de jaren heen een vereniging is 
gebleken, waar leven in zit, met een groot 
saamhorigheidsgevoel en steunend op vele 
inspirerende medewerkers; die zich geheel 
belangeloos ingezet hebben en inzetten voor 
hun en onze club. Zonder hen zouden wij 
geen enkel jubileum hebben gehaald! 
Wat betreft de sportieve prestaties 
wisselden hoogtepunten en teleurstellingen 
elkaar af. Een rechtgeaard amateur zal 
echter minder kijken naar het resultaat dan 
naar het genoegen dat hij aan ,,zijn" sport 
beleeft. 
Daarom is het ook van belang dit plezier in 
de sport door te geven aan de jeugd en 
hierin heeft onze jubilerende 
jeugdcommissie een grote en mooie taak. 
GAVC mag zich gelukkig prijzen dat zij 
steeds weer mensen vindt, die deze taak op 
zich willen nemen. Daarom is het ook 
terecht, dat de schijnwerpers bij dit dubbel-
jubileum het meest gericht zijn op deze 
jeugdcommissie. Zij verdient dat tenvolle. 
Ik hoop, dat dit jubileum met alle 
aktiviteiten er om heen een succes mag 
worden voor alle leden en oud-leden en voor 
al diegenen die zich erbij betrokken voelen. 
In het bijzonder wil ik bedanken de dames 
en heren van de jubileumcommissie; door 
hun enthousiasme en inzet zijn de niet 
geringe werkzaamheden, die met een 
jubileum samenhangen, volbracht en zijn 
wij in de gelegenheid om daarvan te 
genieten. 
Tot slot wens ik de vereniging en haar 
Jeugdcommissie nog vele sportieve jaren 
toe en wens U allen een prettig jubileum. 

Harro Schippers 
Voorzitter GAVC 
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Beste sportvrienden, 
Er is mij verzocht om, als oudste erelid van 
GAVC, een stukje te schrijven in de 
jubileum-uitgave van het 60-jarig bestaan 
van onze vereniging. 
Toen ik in de zomer van 1927 in Grouw 
kwam wonen, had GAVC de kinderziekten 
al aardig overwonnen en wel voornamelijk, 
omdat een paar maanden er voor een ,,echt" 
voetbalveld zonder greppels in gebruik was 
genomen, n.l. het veld aan de wandelweg, 
dat later voor het nieuwe kanaal plaats 
moest maken. Al gauw werd ik lid van 
GAVC en de tien jaar, die ik in Grouw heb 
gewoond, zijn door mijn activiteiten bij 
GAVC allerplezierigst geweest, daar ik 
meteen opgenomen werd in de groep van 
vrienden, die allen bezield waren van de ge-
dachte GAVC vooruit te brengen. 
Nadat dus de terreinmoeilijkheden opgelost 
waren, werd in 1928 besloten toe te treden 
tot de F.V.B., zodat in competitieverband 
gespeeld kon worden. Van toen af ging het 
met de vereniging steeds beter, de 
resultaten waren knap en zo kreeg de club 
meer en meer de belangstelling en steun 
van een groot deel van de Grouwster 
bevolking. 
Om aan geld te komen voor de 
verwezenlijking van verschillende wensen 
als nieuwe goalpalen, een box op het 
terrein, netten achter de doelen enz., werd 
een bazar gehouden in de grote zaal van 
hotel Oostergoo, waarbij ook gooi- en 
smijtspelletjes en dergelijke beoefend 
konden worden om prijzen, die voor het 
grootste deel door inwoners, waaronder veel 
winkeliers, waren geschonken. Die bazar 
bracht aardig geld op; toen ik als 
penningmeester met het geldkistje naar 
huis ging, vond een stoere vriend van 
GAVC het tenminste nodig om me als een 
soort lijfwacht naar huis te vergezellen. 
In 1932 werd het jeugdvoetbal 
georganiseerd. Het was een genot om met 
de jonge knapen te oefenen en ze te 
vergezellen bij de wedstrijden. 
Al 45 jaar is het geleden, dat ik Grouw 
verliet, en nog altijd bestaat het contact 
tussen GAVC en mij, waaruit blijkt, dat er 
een hechte vriendschap is ontstaan: Eens 
GAVC-er, altijd GAVC-er. 
IK wens de club alle mogelijke succes toe 
en een prachtig jubileumfeest. 

P. van Ruik 
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De eerste jaren 
"Wie beseft hoe wilskracht, moed en 
vastberadenheid nergens beter leerschool 
kunnen vinden dan binnen de witte lijnen, 
wie zich rekenschap geeft van de duizenden 
en nog eens duizenden die met ongekend 
vuur, zelfs op hete zomeravonden, het spel 
beoefenen, wie de geestdrift weet te 
waarderen van de veelkoppige massa, die 
de grote wedstrijden luister bijzet, hij moet 
erkennen dat meer dan een spel de 
voetbalsport een machtige schakel is in de 
keten der volksontwikkeling". 
Aldus karakteriseerde oudminister Kan 
reeds in 1921 het voetbalspel. 
De historie verhaalt niet of deze uitspraak 
toentertijd in Grouw is doorgedrongen. 
Feit is echter dat een aantal jongelui ergens 
op een bank aan de Nesserdyk (thans Mr. P. 
J. Troeistraweg) op het idee kwamen een 
voetbalclubje op te richten. Maar hebben 

velen van ons niet in onze jeugd met veel 
geestdrift deelgenomen aan het oprichten 
van voetbalclubjes waarvoor we al een 
schitterende toekomst in het verschiet 
zagen? Velen gingen echter ook weer snel 
ter ziele. 
Maar in Grouw liep het anders. Ten huize 
van K. de Haan werd het plan nader 
uitgewerkt en op 22 oktober 1922 richtte 
men de voetbalclub ,,Victoria" op. 
Naast K. de Haan zijn hierbij vermoedelijk 
ook aanwezig geweest Klaas Sjoerdsma, 
Hette S. de Jong, Hans B. de Jong, Fedde 
Jansma en Fokke Jansma. Douwe de Haan 
was waarschijnlijk de eerste voorzitter. 

De jongens van 1922 van links naar rechts: Fokke 
Jansma, Jurjen Leeuwen, Roei L. de Jong, Gerrit J. de 
Jong, Bartele Bouma, Sybren van der Schaaf. 
Tweede rij: Hette de Jong, Pyt Eizinga, Andrys van der 
Meulen. 
Vooraan: Fedde Jansma, Hans de Jong, Douwe K. de 
Haan. 
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Over de eerste jaren is er voor wat de 	 maar het kasboek over 1923 geeft de 
voetbalprestaties betreft niet veel bekend 	ontvangsten en uitgaven als volgt weer: 

/-/- 	, 1y2 9. /f23_5t 

Men begon dus in februari 1924 met een 
kassaldo van f 1,50. Dat was maar goed ook 
want dan zien we de uitgaven snel stijgen. 

Hier een kleine bloemlezing: 

29 april 
14 juni 
18 juni 
30 juni 
15 augustus 
21 augustus 
27 september 
20 oktober 
22 oktober 
23 oktober 

voetbalreglement 
	

f 0,54 
10 postzegels 
	

f 0,10 
11 el band 
	

f 0,55 
1 binnen bal 
	

f 1,35 
2 palen 
	

f0,60 
1 fluitje 
	

f 0,40 
1 bal gemaakt 
	

f 0,25 
2 el fluweel 
	

f 0,90 
1 riempje (bal) 
	

f 0,07 
huren fiets 
	

f 0,30 

Dankzij "flinke" contributie-inkomsten 
werd 1924 afgesloten met een batig saldo 
vanf 9,53. 
Uit bovenstaande mag geconcludeerd 
worden dat er al vrij snel met een echte bal 
gespeeld werd. Van een veld was er echter 
nog geen sprake. 
De wedstrijden die in de beginperiode 
plaats vonden, moesten worden gespeeld in 
andere plaatsen. 
Geoefend kon er in Grouw wel worden. Men 
had namelijk de beschikking over een stuk 
weiland aan de Nesserdyk, welwillend 
beschikbaar gesteld door veehouder Pieter 
Boukes van der Wal. Later heeft men ook 
wel geoefend op een stuk weiland van 
Feitse de Haan (thans Geert Hosper). 
Na afloop van het seizoen ontvingen de 
boeren een kleine vergoeding in de vorm 
van een oranjekoek of een doos sigaren. In 
het kasboek van 1924 wordt er op 28 juni 
een kistje sigaren gekocht voor f 2,50. 
De reizen naar de velden ,,om utens" 

GROUW, 13 Sept. Zondag j.1. bad alhier 
een ,..tba)mateoh plaats tussehen 0. V. C. 
(Grouw) en N. V. C. (Nisuwebrug), op het 
tsrr.ii ven volksvermaken. G. V. 0. wist 
aan N. V. 0. een flinke nederlaag toe te 
dienen ei wel met 13-2 voor Grouw. 

Hierdoor is G. T. C. in het bezit gekomen 
van een door e.nlge spotliefhebbers uitge-
loofde zilveren medaille 

Tijdens de FFF feesten in 1925 speelde G VC tegen 
Nieuwebrug. Je zou kunnen spreken van een Merke-
partij. Frisia sept. '25. 
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werden soms te voet afgelegd, soms ook per 
fiets. Omdat dit vervoermiddel vaak nog 
een luxe was moesten deze ook wel gehuurd 
worden. 
Zoals gezegd had Grouw nog geen eigen 
speelveld. De min of meer officiele 
wedstrijden waren dan ook alle 
uitwedstrijden. 
Een van de eerste bekende uitslagen is die 
van de op 28 februari 1926 gespeelde 
wedstrijd Oldeboorn-Grouw, 3-1. 
De naam van de Grouwster vereniging was 
toen reeds GVC, nadat er intussen diverse 
namen waren afgekeurd. 
Nog enkele uitslagen uit 1926 zijn: 
7 maart 	Akkrum-GVC 	1-3 
2 mei 	Akkrum-GVC 	5-1 

(A. Bink redt de Grouwster eer) 
5 september Akkrum-GVC 	2-2 

Onderlinge competities 
Op 18 december 1926 kwamen 
afgevaardigden van De Knype, Akkrum, 
Oldeboorn en Grouw (L. Attema en D. v. d. 
Schaaf) bijeen om een onderlinge 
competitie te organiseren. 
Deze competitie is nooit voltooid, 
vermoedelijk door de toch te grote 
reisafstanden. GVC speelde toen de 
thuiswedstrijden in Akkrum. Enkele 
uitslagen zijn bewaard gebleven. 
Oldeboorn-GVC 	 0-4 
De Knype-GVC 	 1-4 
De Knype-Oldeboorn 	 8-1 
Enkele oudleden menen zich te herinneren, 
dat de reis naar De Knype reeds met de bus 
van Germ Palstra werd gemaakt. 
In maart 1927 wordt er in het kasboek f 12,-
geboekt aan "uitschot" autobus. 
Van mei 1927 tot september 1928 zijn nog 
een aantal wedstrijden gespeeld, waarvan 
de volgende bekend zijn: 
22 mei 1927: GAVC-Akkrum 5-1, (entree 
f 7,10); 26juni1927: GAVC-Frisia5 1-6 (entree 
f 3,85); 5 november 1927: GAVC-Oldeboorn 
10-1; 10 juni 1928: Oldeboorn-GAVC 3-3. 
Volgens het oude kasboek moet men in 
september 1927 thuis gespeeld hebben tegen 
Oldeboorn, in mei 1928 thuis tegen De 
Knype en in september 1928 thuis tegen 
Akkrum. Uitslagen hiervan zijn niet 
bekend. 



Een eigen voetbalveld 
Op 9 mei 1927 werd het eerste sportterrein in 
Grouw in gebruik genomen met de 
wedstrijd GAVC-De Knype, uitslag 1-3. 
Weliswaar puntenverlies, maar aan entree 
ontving men de niet onaanzienlijke som 
van f 17,25. 
Het nieuwe veld was gelegen aan de 
wandelweg nabij het Pikmeer op de ,,2e 
Mar-seize". Dit perceel was eigendom van 
dokter van der Meer en in gebruik bij boer 
Steneker, ,,koumelker" te Grouw. 

De bus van Pal stra. Hij zou 40 jaar lang de voetballers 
vervoeren. 

Aan vergoeding betaalde men een bedrag 
van f 75,- per jaar. 
We zien ook voor het eerst de naam GAVC. 
De letter A duidde aan dat men zicht naast 
voetbal ook toelegde op athietiek. Bij de 
statutenwijziging in 1976 is aan de letter A 
de betekenis amateur gegeven. 

2e elftal 1927/28 aangevuld met enkele spelers van het 
eerste elftal. P. Eizinga, S. de Jong, R.A. Wijbenga, M. 
de Leeuw, D.v.d. Schaaf, J. Duiker, G. Vollema, M. 
Adema, H. Kleefstra, Sj. Vissia, A. Adema. 
Op de achtergrond R. de Jong, P. de Haan, H. de Jager, 
D. de Jong en Tj. Feenstra. 
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Het le elftal uit ± 1927-28. 
Staand: S. v. d. Schaaf, H. de Jong, J. v. d. Made, R. de 
Jong, Sj. Vissia. 
Voorste rij: F. Leistra, H. de Jong, D. v. d. Schaaf, D, de 
Haan, P. Elzinga, L. Attema. 

In de F.V.B. 
Tot september 1928 had GAVC niet anders 
dan wedstrijden in onderling verband 
gespeeld. Men was tot dan toe geen lid 
geweest van een bond. Men speelde 
wedstrijden of hield athletiekdagen naar 
beste vermogen. 
Tijdens de algemene vergadering van 
september 1928 wordt besloten met' éen 
elftal in de Friese Voetbal Bond (FVB) uit te 
komen. 
De FVB was opgericht op 18 december 1904 
met in totaal 4 clubs en 110 leden. De bij de 
oprichting toegetreden verenigingen waren 
Lycurgus (Sneek), Olympia (Leeuwarden), 
I.P. (Leeuwarden) en H.S.C. (Harlingen). 
Begonnen werd in de laagste klasse, de 2e 
klasse A, waarin naast GAVC verder 
uitkwamen FVC 4, Rood Geel 3, Leeuwarden 
6, Friesland 5, Achdoeth 2 (een Joodse club 
uit Leeuwarden) en C.I.N. 1. De eerste echte 
officiële wedstrijd werd gespeeld op 1 
oktober 1928. Totaal aan entreegelden 
f 11,20. 

GAVC 1-Leeuwarden 6 3-0 

Zondag j.l. speelde GA VC haar eerste 
competitie-wedstrijd in de F. V.B. (Friesche 
Voetbalbond) 2e klasse A, tegen 
Leeuwarden 6, die in een 3-0 overwinning is 
geëindigd. 

Klokslag 2 uur blaast de scheidsrechter de 
elftallen in het veld. Leeuwarden wint den 
toss en verkiest met den vrij sterken wind 
in den rug te spelen. 
Geholpen door den wind zitten de Rood-
Witten al dadelijk voor het Grouwster doel, 
doch doelpunten blijven uit. 
Door slecht schieten van Leeuwarden en 
taai verdedigen van GA VC weet Atema zijn 
heiligdom schoon te houden. 
Langzamerhand weet GA VC het spel te 
verplaatsen en gaat de strijd meer gelijk op. 
De geel-zwarten krijgen de eerste 
hoekschop te nemen, doch de bal gaat over. 
Beide elftallen ondernemen dan beurtelings 
een reeks aanvallen, doch verdedigingen 
blijven meester van het terrein. 
Toch weet van der Made na 25 minuten 
spelen, na gezamenlijk opbrengen van den 
bal met een kalm schot GAVC de leiding te 
geven, 1-0. Leeuwarden trekt dan weer ten 
aanval doch Bouma en de Jong bezweren 
het gevaar. 
Een Vrije schop buiten het beruchte gebied 
wordt door de Leeuwarder rechtsbinnen 
ingeschoten doch de doelman redt. 
Even wordt wegens een hagelbui het spel 
gestaakt. 

Na de hervatting weer hetzelfde spel met 
afwisselende kansen voor beide partijen 
doch tot doelpunten komt het voor de rust 
niet meer, zodat met 1-0 in het voordeel van 
GAVC de eerste speelhelft is afgeloopen. Na 
de thee zijn de rollen verwisseld. 
Leeuwarden speelt tegen de wind in en 
brengt het zelden verder dan de middellijn. 
Een andere opstelling in de roodwitte 
gelederen brengt ook geen succes. 
Behoudens enkele doorbraken van 
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Leeuwarden zijn de geelkragen thans 
voortdurend in den aanval en ondergaat het 
Leeuwarder doel soms een formeele 
belegering. 
Talloze kansen voor GA VC worden echter 
door buitenspel om hals gebracht. Het duurt 
geruimen tijd voordat de Grouwster 
middenvoor de voorsprong weet te 
vergrooten tot 2-0. 
Een schot van de Grouwster spil verdwijnt 
even daarna over een kluwen van spelers in 
het doel doch wordt wegens buitenspel 
geannuleerd. 
Heel Leeuwarden is thans bezig aan het 
verdedigen. Buitenspel redt keer op keer de 
situatie voor de rood-witten. Toch weet 
N.N. uit een voorzet van rechts de bal 
buiten bereik van de keeper in het doel te 
plaatsen: 3-0. 
Kort daarop blaast de scheidsrechter 
Verhoef, die correct leidde; inrukken. Door 
deze overwinning heeft GA VC dus haar 
eerste 2 winstpunten geboekt. 
Laten we hopen dat a.s. zondag tegen 
Friesland 5 met dezelfde animo wordt 
gespeeld. 
Een talrijk publiek woonde de wedstrijd bij. 

De op 8 oktober 1928 gespeelde wedstrijd 
tegen Friesland 5 werd met 5-4 gewonnen. 
Standen achtereenvolgens: 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 
3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4. Scheidsrechter was H. 
J. Slotboom, secretaris van de bezoekende 
club Friesland. 
Dat het ook in die tijd wel eens mis kon 
gaan blijkt o.a. op 21 oktober, toen men de 
eerste uitwedstrijd tegen Achdoeth 2 moest 
spelen en men onverrichterzake terug 
kwam, daar er geen scheidsrechter 
opkwam. Op 18 november is het nog 
erger: de uitwedstrijd tegen Achdoet 2 kan 
niet doorgaan omdat de thuisspelende club 
niet thuis is! 
Dat men uiteindelijk toch nog een keer 
tegen Achdoet 2 speelde, blijkt uit het feit 
dat op 18 april 1929 twee GAVC-spelers, n.l. 
J. v. d. Made en A. Bink, voor de 
strafcommissie van de FVB moesten 
verschijnen. Dit naar aanleiding van 
ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen 
genoemde club. 

Naast v.d. Made -Bink komt niet opdagen 
woont het bestuurslid D. v. d. Schaaf de 
zitting bij. De commissie besluit aanvoerder 
De Wrede te ontheffen van zijn 
aanvoerdersschap, terwijl v.d. Made en 
Bink tot september 1929 niet in FVB 
wedstrijden mogen uitkomen. 
Het is ons niet bekend om wat voor 
ongeregeldheden het hier ging. 
Aan het einde van de eerste competitie staat 
GAVC op een keurige 2e plaats achter 
kampioen FVC 4, dat de Grouwsters met 
slechts 1 punt de baas bleef. 
Ook gedurende de zomermaanden werd er 
gevoetbald, hoewel niet in 
competitieverband. Men organiseerde dan 

zogenaamde ,,Inmaakwedstrijden". De 
vereniging, die de organiserende vereniging 
met het grootste doelpuntenverschil klopte, 
was winnaar van een medaille. 
Tegenwoordig zou men van 
,,Nederlaagwedstrijden" spreken. 
In de zomer van 1929 speelt GAVC drie 
„Inmaakwedstrijden" tegen respectievelijk 

Akkrum 1, Friesland comb. en Heerenveen 3. 

Inmaakwedstrijd 
G.A.V.C. 1 - AKKRUM 1. 2-4. 

G.A.V.C. heeft een viertal clubs uitgenoo-
digd hier te komen spelen, alle le klas F.V.B. 
Voor de vereeniging, die de Grouwsters met 
het grootste doelpunten-verschil slaat, is een 
medaille beschikbaar gesteld. Daar degasten 
.én klasse hooger spelen dan O.A.V.C. lig-
gen dus nederlagen in de lijn der verwach-
ting. De wedstrijden zijn bestemd voor oefe-
ning van de thuisclub voor 't volgende 
seizoen. 

Akkrum 1 was de eerste die binnen de 
lijnen trad Donderdag 6 Juni j.l. Over den 
wedstrijd het volgende: 

Tegen 8 uur trappen de gasten tegen den 
zwakken wind in af. De thuisclub neemt 
den aanval over, doch de verdediging werkt 
weg. Wanneer de A. linksbuiten het teer te 
pakken krijgt zet hij fraai voor doel en de 
midvoor doelpunt onhoudbaar voor Atema 
0-1. G.A.V.C. komt er dan wat beter in. 
De midvoor schiet buiten bereik van den 
A. doelman juist over. Het spelgaat thans 
vlug op en neer. Een voorzet van de A. links-
buiten wordt rakelings over gekopt. Wan-
neer de bal ,ver naar voren wordt gespeeld 
krijgt de 0. rechtsbinnen een fraaie kans, 
welke- hij benut 1-1. Aan den anderen 
kant redt Atema kort daarop door uitloopen. 
Weer volgt een aanval van A. De hieruit 
ontstane corner belandt achter. Vanaf dit 
oogenbtik is de thuisclub het meest aan-
vallend. De fortuin is echter niet met haar. 
Wanneer de midvoor alleen voor de keeper 
komt denken we hem te zien doelpunten, 
doch hij schiet recht tegen den doelverde-
digcr aan. De druk op het A. doel blijft 
aanhouden. De rechtsbinnen krijgt den bal 
toegespeeld,gaat er alleen tusschen uit en 
scoort 2-1.. Daarna breekt de rust aan. Na 
de hervatting zijn de rollen omgedraaid. 
Akkrum hepft thans het beste van 't spel. 
De meeste hunner aanvallen worden door 
den linksbuiten geleid. Al spoedig zien de 
gasten kans den gelijkmaker te scoren 2-2. 
Een regenbuitje brengt dan wat verkwikking. 
Nadat de G. rechtsbinnen den A. keeper nog 
eens aan den tand heeft gevoeld komt er 
nog een succes aan den kapt der gasten, 
wanneer Atema verzuimt uit te loopen 2-3. 
Het spel wordt er tegen het einde niet 
mooier op. Het gladde veld, de weersom-
standigheid, en het forsche ingrijpen mogen 
hiervoor als factoren gelden. Toch ziet A. 
kans voor het eindsignaal nog énmaal te 
doelpunten, zoodat het einde komt met een 
4-2 overwinning der gasten. - 

Verslag uit de "Frisia" 
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P. Buwalda 
R. de Wal 
S. Nijdam 

Geen lid 
der FVB. 

Beneden 16 jaar: 
A. Adema 
M. de Leeuw 
H. Kleefstra 

Als scheidsrechters voor dergelijke 
wedstrijden moeten de heren Hylke van der 
Molen en Jan de Vries uit Akkrum worden 
genoemd. Ook in vriendschappelijke 
wedstrijden waren deze heren GAVC wel 
van dienst. Dat er dan inderdaad 
vriendschappelijk gespeeld werd blijkt wel 
als men hoort dat strafschoppen uit 
sportiviteit met opzet worden 
naastgeschoten. 
Tijdens competitiewedstrijden was het nog 
niet zo eenvoudig het publiek te laten 
betalen voor een wedstrijd. Oorzaak hiervan 
was de Wandelweg, welke tussen het 
Pikmeer en het voetbalveld liep. Deze 
wandelweg, eigendom van VVV, betekende 
voor veel mensen een ideale staanplaats. 
Na veel moeite is later met VVV de 
afspraak gemaakt dat de Wandelweg op 
zondagmiddag tussen twee en vier uur voor 
het "wandelend" publiek was gesloten. 
Ook scheidsrechters hebben het in die jaren 
niet altijd even gemakkelijk gehad. Naar 
aanleiding van een FVB-vergadering werd 
namelijk een bord gemaakt, waarop stond 
dat het publiek vriendelijk verzocht werd 
zich niet met de leiding te bemoeien. Met 
behulp van een later ingestelde ordedienst 
werd geprobeerd hieraan de hand te houden. 

Hoewel het afgelopen seizoen als tweede 
gëeindigd in de 2e klas A ging GAVC toch 
naar de 3e klasse A, vanwege een nieuwe 
indeling en het invoeren van die klasse. 
Met ingang van dit seizoen (1929-1930) komt 
GAVC met twee elftallen in de FVB uit. 
Klasse 3A: Rood Geel 3, GAVC 1, FVC 4, 
Frisia 4, Aristides (Lwd), Zwaluwen 
(Schalsum), Dokkum 2, Leeuwarden 6. 
Klasse 3B: Friesland 5, GAVC 2, Akkrum 2, 
Rood Geel 4, MKV, Leeuwarden 7, Achdoeth 

Op 11 oktober 1929 ziet de ledenlijst van 
GAVC er als volgt uit: 
Boven 16 jaar: 
L. Atema 	J. van der Pal 
P. Eizenga 	Joh. Okkema 
H. S. de Jong 	S. de Jong 
B. Bouma 	G. Vollema 
D. v. d. Schaaf J. Sixma 
H. v. d. Schaaf P. v. Kuik 
S. Vissia 	A. v. Huizen 
H. de Wrede 
A. Bink 
J. v. d. Made 
R. de Jong 
H. B. de Jong 
J. Huitema 
R. Adema 
R. Wijbenga 
K. van der Pal 

Met 23 leden boven de 16 jaar en 3 junioren 
moest men dus twee elftallen in het veld 
brengen. 
Dat leverde ook weer andere problemen op. 
In de notulen van de jaarvergadering, 
gehouden op 11 oktober 1929 in Hotel van 

Stralen (thans Siderius), lezen we dat naar 
aanleiding van vragen van A. v. Huizen de 
verhouding tussen de elftalcommissie, er 
was dus toen voor twee elftallen al een 
commissie, en de elftallen naar voren komt. 
Het tweede elftal dreigde met niet te willen 
spelen als het spelers aan het eerste elftal 
moest afstaan. 
Het tweede elftal ging zich namelijk 
beschouwen als een in meer of mindere 
mate op zichzelf staande ploeg. 

Wie verre reizen doet kan veel verhalen! 
Het eerste elftal moest nu niet alleen naar 
Schalsum, maar ook naar Dokkum. 
Over een voorval in Dokkum vertelt Durk 
van der Schaaf het volgende: 

Om bij het voetbalveld te komen moesten de 
spelers te voet door de stad langs de 
grachten. Het waaide die dag nogal hard. 
Voor de spelers uit liep een deftige meneer 
met een hoed. Door een rukwind verdween 
de hoed plotseling in het water. Piet 
Eizenga, gau beret, pakte van één van de 
voor de wal liggende schepen een pikhaak 
stak deze door de hoed en bracht aldus de 
kletsnatte hoed op het droge. "Alstublieft 
meneer' zei Piet Eizenga en liep verder 
met zijn maten. De Dokkumer meneer was 
te verbaasd om ,,Dank je wel" te zeggen. 

Ook toen waren er kennelijk wel eens 
problemen tussen publiek en 
scheidsrechters. Hierbij moeten we dan 
bedenken dat het speelveld niet voorzien 
was van een afrastering en dat de doelen 
niet waren voorzien van netten. Naar 
aanleiding van de minder vriendelijke 
stemming tussen publiek en scheidsrechter 
tijdens de op 17 november 1929 gespeelde 
wedstrijd GAVC 2-Friesland 5 (uitslag 1-1), 
wordt door de secretaris van GAVC het 
volgende communiqué uitgegeven: 

,,Teneinde de vereeniging niet in 
moeilijkheden met het FVB-bestuur te doen 
geraken en den goeden naam der 
vereeniging niet in discrediet te brengen, 
wordt het publiek beleefd, doch dringend 
verzocht, zich niet met de beslissingen van 
den scheidsrechter in te laten, ook al zijn 
deze huns inziens foutief. 
In geen geval dient men zijn meening en 
gevoelens op de wijze te uiten als dat bij de 
wedstrijd GA VC 2 het geval was." 

Vanaf dat moment werd er ook een bord bij 
de ingang van het veld geplaatst met het 
opschrift: "U gelieve zich niet te bemoeien 
met de beslissingen van de scheidsrechter!" 

14 



Kontakt met bedrijfsleven 
Een belangrijke wedstrijd, belangrijk voor 
de relaties, is zeker geweest de op 9 maart 
1930 gespeelde wedstrijd tussen GAVC 1 en 
N.V. Halbertsmafabrieken voor 
Houtbewerking te Leeuwarden (5-0) met 
scheidsrechter D. de Haan. 
Voor de overwinnaar van deze wedstrijd 
was een medaille uitgeloofd door de 
Weledele Heer H.B. Halbertsma. 

Het verslag over deze wedstrijd zegt o.a. het 
volgende: 
"In de Leeuwarder ploeg, waarvan enkele 
spelers individueel wel aardig spel lieten 
zien ontbrak ten enen male het nodige 
verband om tegen de hechte Grouwster 
verdediging succes te hebben. 
Dat de nederlaag niet groter is geworden 
dankt men hoofdzakelijk aan het stugge 
verdedigen waarin vooral de rechtsback en 
de keeper uitblonken. Door het taaie 
volhouden van de Leeuwarder ploeg bleef 
de wedstrijd van het begin tot het einde 
aantrekkelijk". 
De thuisclub kan op de verguld zilveren 
medaille, uitgeloofd door de Weledele Heer 
Halbertsma, beslag leggen. 

Vooruit 
Dat de prestaties steeds beter werden toont 
het eerste elftal door via een 
beslissingswedstrijd op 13 april 1930 tegen 
Rood-Geel 3 kampioen van de 3e klasse A 
(FVB) te worden. 
Toen in deze wedstrijd op het Black-Boys 
veld te Sneek na 90 min. de stand nog gelijk 
was, 3-3, moest er twee keer 71/2  minuut 
verlengd worden. 
Het verslag van die wedstrijd zegt hierover 
het volgende: 
,,Het spel wordt dan hoe langer hoe ruwer 
en aan beide kanten vallen waarschuwingen 
en gewonden. De verdedigingen blijven 
meester van het terrein zoodat de stand na 
een keer 71/minuut gelijk is. In de tweede 
helft van de verlenging krijgt de Rood Geel 
rechtsbinnen een kans, doch Bink stopt 
prachtig. 
Grouw trekt dan nogmaals ten aanval, 
geleid door Van Kuik, die Vissia heeft 
vervangen. Hij zet mooi voor het doel, van 
der Made vangt het leer op en plaatst het 
onder daverend applaus van de talrijke 
Grouwster supporters in het net, 4-3. 
Rood-Geel protesteerde na afloop tegen het 
niet toekennen van een penalty. 
Deze strafschop wordt in een doelpunt 
omgezet! 
Het door Rood Geel ingediende protest 
tegen het niet toekennen van de strafschop 
wordt door de FVB op 17 mei 1930 
afgewezen. GAVC had zijn eerste 
kampioenschap binnen. 
Het tweede elftal eindigde op de derde 
plaats achter Friesland 5 en Akkrum 2. 

Foto's van vôÔr- en achterkant van de van Halbertsma 
ontvangen medaille. 
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In de ledenvergadering van 26 mei 1930 
werd besloten een reglement ,,aan te 
schaffen" (een soort statuten). Als 
voorbeeld diende het Reglement van ,,De 
Kooi" te Joure. 
Dat werd op de vergadering even 
voorgelezen, een paar kleine wijzigingen 
werden aangebracht en de zaak was rond. 
Gerrit Eizenga wordt in de vergadering 
aangehaald als ,,erelid", waarschijnlijk 
hiertoe benoemd vanwege zijn aktiviteiten 
als grensrechter. P. Kleinhuis volgt hem als 
zodanig op. 
Dat het toen met de sportiviteit weer eens 
mis ging mag blijken uit het volgende: 
Na de op 11 mei gespeelde wedstrijd GAVC 
1-Akkrum 2 (1-2), het ging hier om pomotie 
naar de 2e klasse FVB, schijnt 
scheidsrechter S. de Wolf dusdanig 
gemolesteerd te zijn dat J. Sixma voor drie 
en J. v. d. Made voor twee wedstrijden werd 
geschorst. 
Bovendien werd de vereniging GAVC 
voorwaardelijk gestraft met het spelen van 
twee wedstrijden zonder publiek, met een 
proeftijd vanéen seizoen. 

De eerste box 
Om de nodige gelden bijeen te krijgen voor 
het bouwen van een eenvoudige houten box 
wordt tijdens de septembervergadering 
besloten een bazar met loterij te houden in 
Oostergoo. Het geheel wordt voor die tijd 
een enorm succes. De verloting bracht netto 
f 260,45 op en de bazar, gehouden op 
zaterdag en zondag 22 en 23 november 1930, 
het bedrag van f 436,261/2. 

De box zou inclusief aanleg van 
waterleiding, uiteindelijk f 875,01 kosten. 
De afrekening kwam nogal wat hoger uit 
dan de uiteindelijke begroting en hiermede 
was het hek helemaal van de dam. 
Uit de clubkas moest f 178,291/2  worden 
bijgepast en eind december 1930 was er nog 
slechts f 5,98 in kas. Arme penningmeester 
H. de Jong, om zich hiermee te redden! 
Het gevolg van deze perikelen was dat een 
en ander zodanig uit de hand liep dat er een 
bestuurscrisis ontstond en er zelfs een 
bestuurslid door de algemene vergadering 
geschorst werd. 
In het begin van de crisisjaren moest er nu 
eenmaal nauwkeurig op de centjes gepast 
worden bij een club die in hoofdzaak toch 
uit arbeiders bestond. 

Slechte tijden 

Dat er slechte tijden waren blijkt uit een in 
februari 1931 gehouden buitengewone 
algemene ledenvergadering, waar de 
volgende contributies worden vastgesteld. 
Gehuwden betalen f 0,30 per maand aan 
contributie. Ongehuwden betalen f 0,50 per 
maand aan contributie. Werkelozen betalen 
geen contributie. 
Gehuwden en ongehuwden betalen de 
reiskosten. 
Werkozen betalen geen reiskosten. 
Pas anderhalf jaar later, in juli 1932, wordt 
er voor werklozen weer een contributie van 
f 0,10 per maand ingesteld. 
Tezelfdertijd, eind 1930 begin 1931, wordt er 
gesproken over het verzekeren van spelers, 
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Tien Geboden 

Deze 'Tien Geboden' dateren uit 1931 

1. Eerbiedig Uwe tegenstanders. Betracht rechtvaardigheid en billijk-

heid. Een onsportief optreden -al Uw eigen genoegen in het spel bederven. 

2. Wees niet uit Uw humeur na een nederlaag, noch overmoedig of 
hoovoardig na een overwinning. 

3. Respecteer de beslissingen van den scheidsrechter, ook indien gij 

meent, dat zij onjuist zijn. Een scheidsrechter die nooit fouten maakt, moet 

nog geboren worden. 

4. Volg de aanwijzingen van Uw aanvoerder zonder meer op. Bedenk, 

dat het zijn plicht is leiding ie geven aan het spel van Uw ploeg. 

5. Wees loyaal ten opzichte van de ploeg. waarin ge speelt. Geeft U ren 
volle gedurende den heelen wedstrijd, en zijt gij niet in goede conditie, dan 
bevoordeelt gij Uw ploeg door Uw plaats aan een ander af te staan. 

6. Ver-wacht betere resultaten van Uw spel, alleen door meer oefening, 
meer opofferingen en een beter inzicht in het voetbalspel. 

7. Stel er een eer in moeilijkheden te overwinnen, mopper nier op 

omstandigheden, waaraan toch niets te veranderen valt (slechte weeesge. 
steldhei4 slecht terrein, onvoldoende leiding), doch neem de dingen zooals 

ze zijn. 

& Draag er toe bij de goede stemming onder Uw ploeggenooten te 

onderhouden en te bevorderen en bederf Uw eigen genoegen en dat van 
anderen niet door te klagen. 

9. Weest stipt in Uw afspraken. 

/0. Sportman te zijn is een eerenaam. Toon dus ook buiten her voetbal-
veld zelfbeheersing. 

Seizoen 1931. Van links naar rechts: rechtsbinnen Hans 
de Jong; linksbuiten Jan van der Made;spilHettede Jong; 
keeper Auke Bink; rechtshalf Roel de Jong; midvoor 
Klaas van der Pal; linksbinnen Siebe de Jong; linkshalf 
Rinze Adema; rechtsbuiten Johannes Okkema; rechts-
back Jelke van der Pal; links back Piet Eizinga. 

die tijdens de wedstrijden erg geblesseerd 
raken. De verzekering komt er uiteindelijk 
niet, maar wel een besluit om een extra 
contributie van f 0,20 per speler te heffen 
om diegenen die als gevolg van een 
ongeval, tijdens een wedstrijd opgelopen, 
niet meer konden werken, financieel 
tegemoet te komen. 
De financien waren zo slecht dat 
gerenommeerde spelers als lid bedankten 
en dat het om de centen niet mogelijk was 
voor het seizoen 1931-1932 een 
adspirantenelftal voor de competitie te laten 
inschrijven. 
Ook van terreinverbeteringen moest men 
om dezelfde reden afzien. 

Eerste trainer 
De eerste officiele trainer van GAVC was de 
heer Sj. v. Zuilen uit Leeuwarden. Hij 
trainde alleen tijdens de zomermaanden en 
zijn vergoeding bedroeg! 2,10 per training 
exclusief reiskosten per spoor 3e klas. 
Het eerste jaarverslag in het notulenboek is 
over het seizoen 1930-1931 en geschreven 
door secretaris H. S. de Jong. De Jong was 
hiervoor niet alleen penningmeester maar 
ook voorzitter geweest. Het zou blijken dat 
hij hier zijn juiste plaats gevonden had 
want hij bleef dit werk tot 1951 doen. 

Het seizoen 1931-1932 was wat 
voetbalprestaties betreft weer prima te 
noemen. Het eerste elftal werd kampioen 
van de 2e klasse A (FVB), het tweede elftal 
eindigde op een vijfde plaats. 
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SPORTIVITEIT! 

Dat de verstandhouding tusschen Akkrum 
en Grouw niet bepaald van de beste soort 
is, is een onbetwistbaar feit, maar dat het 
zoover zou komen, is wel een beetje al te erg. 

Nee, v. d. Molen, uw leiding was Zondag 
j.l. ver beneden peilt 

De scheidsrechter kan niet alle fouten 
zien, dat staat vast, maar u zag te weinig 
en toch ook weer te veel. Dt zulks en op 
de spelers en op het publiek inwerkte, is 
wel te begrijpen en u moet het hen dan 
ook niet ten kwade duiden, dat zij protes-
teerden; de een met z'n armen, de ander 
met z'n tong, al komt het laatste iaiet te 
pas. Mocht u ons nog eens leiden, dan 
hopen wij, dat u, op z'n zachtst uitgedrukt, 
een ietsje meer met de belangen van beide 
partijen rekening zult houden. 

R. BINNEN. 

Uit eigen Gewest. 

VOETBAL. 
Wisten de G. A. V. C. adspiranten Zondag 

voor een week van de Akkrum 1 adspiranten 
te winnen met 3-1, met de tweede editie 
der roodhemden hadden de geelkragen Zon-
dag j.l. minder moeite. Met de rust had de 
thuisclub reeds drie maal gescoord. In de 
tweede helft werd de score geleidelijk tot 
10-0 opgevoerd. 

De adspiranten hadden ook "een heele 
goede competitie" gestreden en eindigden 
als tweede. 
Een promotie van het eerste elftal naar de 
eerste klasse FVB zat er echter niet in. 
In de promotiewedstrijden, die gespeeld 
werden tegen Leonidas T, Aristides T en LSC 
III werden de Grouwster geelkragen terug 
verwezen. Men verzocht achteraf de FVB 
wel schriftelijk om overschrijving naar de 
eerste klasse, maar dat lukte helaas niet. 

Geboorte van 
de Jeugdcommissie 
In de op 24 augustus 1932 in hotel Van 
Stralen gehouden ledenvergadering wordt 
gestart met het jeugdvoetbal. 
De adspiranten hadden in 1931-'32 een 
kleine "competitie" gespeeld tegen Akkrum, 
Oldeboorn, Voorwaarts (Terwispel) en Vios 
(Beets). In genoemde vergadering vraagt 
de heer Bijlsma of er niet eenige leden zijn 
die zich zouden willen belasten met de 
leiding der Adspiranten gedurende hunne 
oefentijden. 
De heren K. v.d. Pal, J. v.d. Made en R. de 
Jong nemen op zich, zich met de leiding der 
adspiranten te belasten. 
Dit is dus de reden geweest waarom we dit 
jaar, 1982, het 50-jarig bestaan van het 
jeugdvoetbal in Grouw kunnen vieren. 
Mogelijk als gevolg van dit besluit steeg 
het aantal adspiranten toen van 48 naar 72. 
De senioren handhaafden zich constant op 
47. 

Het tien-jarig bestaan 
Financieel waren er wel redenen om hier 
weinig aandacht aan te besteden, maar toch 

werd besloten deze dag niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan. 
"Het tien-jarig bestaan der sportclub GA VC 
op den 22sten oktober werd herdacht met 
een feestdag. Dezen feestdag werd des 
middags begonnen met een 
vriendschappelijke wedstrijd tussen GA VC 
I-LSC 2, welke door GA VC met 6-4 werd 
gewonnen. 

Frisia, 25 november 1932 
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gehouden in Hotel van Stralen en was zeer 
druk bezocht." 

Hier een verantwoording van de baten en de 
kosten: 
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Frisia, 28 oktober 1932 
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Het feestprogramma waaraan medewerkten 
den heeren Y. van Zandbergen (professor 
Bergini), Johannes van der Schaaf en 
enkelen leden onzer sportclub was dien 
avond goed verzorgd! Deze avond werd 

Feestavond 0. A. V. C. 
Zondag herdacht de Sportclub 0.A.V.C" 

op de bovenzaal van Hotel van §traien het 
feit, dat zij tien jaar bestaan had. Te ruim 
8 uur heette de voorzitter F. Smit, de aan-
wezigen welkom, in 't bijzonder de gasten 
van „L.S.C.", Sneek en sprak de wensch 
uit, dat de avond naar aller genoegen mocht 
verloopen. In 't kort schetste spreker de 
levensloop der vereeniging, die ook den weg 
naar het 25 jarig jubileum wel zou vinden, 
want G.A.V.C. was z&o zachtjesaan voor 
Grouw reeds een onmisbare vereeniging ge-
worden. Hij bracht dank aan de L.S.C.-ers 
voor het sportieve spel dat zij gespeeld 
hadden en hoopte, dat G.A.V.C. ook L.S.C. 
eens een dienst kon bewijzen, waarvoor zij 
altijd klaar zou zijn. Vooral het sportieve 
moest volgens spreker goed in het oog wor-
den gehouden, hieraan mochten ook de sup-
porters wel eens goed hun aandacht 
schenken. Niet voor niets staat een bord 
aan den wandelweg. Welwillende mede-
werking werd verleend door een sextet, 
terwijl ook de heer Van Zandbergen voor 
een aangename afwisseling zorgde. Felici-
taties waren ingekomen o.a van den Frieschen 
Voetbalbond, Aristides, H. de jong, jonkman 
e.a. terwijl tevens enkele bloemstukken waren 
gezonden. 

Na nog een opwekking zooveel mogelijk 
donateur te worden, opende de voorzitter 
den avond. 

De heer S. Zandstra bracht namens L.S.C. 
mondeling de hartelijke gelukwenschen over. 
Hij hoopte dat de sportieve verhouding tus-
schen Q.A.V.C. en L.S.C. zou blijven voort-
bestaan en zeide dat G.A.V.C. zijn weg in 
de voetbalwereld wel zou vinden. Maar, de 
voorzitter had in zijn openingswoord iets 
vergeten en wel hetgeen juist voor de ver-
eeniging de grootste waarde had, de jeugd. 
Want, mocht de vereeniging later in hooger 

afdeelingen spelen, dan zouden eerlang jonge 
spelers de plaatsen der ouderen moeten in-
nemen. Daarom ook meende L.S.C. aan de 
jeugd te moeten denken en offreerde G.A.V.C. 
een jeugdvoetbal. 

De voorzitter bracht Zandstra vervolgens 
dank voor 't gesprokene, waarna de heer 
Van Zandbergen het publiek tot de pauze 
vermaakte met goed geslaagde goocheltoeren. 

Na de pauze werd een film gedraaid, ter-
wijl de heer v. d. Schaaf enkele voordrachten 
ten beste gaf, die zeer in den smaak vielen. 
Tegen elven sloot de voorzitter tenslotte 
den avond, na allen, die meegewerkt hadden 
den avond te doen slagen, woorden van 
dank te hebben gebracht. 

Een gezellig bal was het slot van den 
avond. 

Voor het eerst zien we bij GAVC ook een 
derde elftal, niet ingeschreven in de FVB, 
wat eigenlijk een veteranenelftal was. Men 
speelde in een OVB (Onderlinge Voetbal 

Het was maar een kleine competitie in het 
seizoen 1932-1933, want er namen slechts 
zeven clubs aan deel. Met GAVC zijn er 
ingedeeld: Lemmer 2, CAB 2, Black Boys 2, 
Akkrum 1, Sneek 4 en LSC 3. Toen men op 
12 maart uitgespeeld was stonden GAVC 1 
en CAB 2 in punten gelijk. De op het Black 
Boys terrein gespeelde beslissingswedstrijd 
werd door CAB 2 met 2-1 gewonnen. 
Ondanks deze nederlaag mocht Grouw toch 
overgaan naar de le klasse. 

Naar de le klasse FVB 
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Uit eigen Gewet 

VOETBAL. 
OrU\W. Zondag hebben de Grouwsters 

zich weer danig geweerd. 
Van de vier wedstrijden drie gewonnen. 
G.A.V.C. I. heeft zich van de nederlaag 

tegen C.A.B. II. gereh'abiliteerd, het tweede 
is, na een rustpri"ode van eenige weken, 
begonnen met een berwinning, terwijl de 
adspiranten de/  AkkruMer dito's met 3-1 
hebben vers)gen. Minder gelukkig was 
G.A.V.C. 111/dat met 7-1tegen Irnsum 11 
verloor. 9f het van de conernatie, door 
het ong1uk veroorzaakt kwam (Een der 
spe1er"brak zijn been). 	\ 

O/A.V.C. 1. — Black Boys 1.L\4_2.. 
G. wint de toss en kiest tegen d' wind, 

die schuin over het veld staat, in te s'elen. 
Direct ondernemen ze een aanval oi\het 
B. doel, doch deze stuit op de B. verdèçii- 
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Even op de foto voor de beslissingswedstrijd tegen CAB. 

Bond) samen met Warga 2, Roordahuizum 2 
en Irnsum 2. 
In dit eerste jaar speelde men drie 
thuiswedstrijden en één uitwedstrijd op 13 
november 1932 tegen Irnsum, waarin A. 
Pietersma zijn been brak. Niet alleen werd 
de wedstrijd dik verloren, maar naast het 
persoonlijke ongemak voor Pietersma 
moest er ook nog diep in de beurs getast 
worden om ziekenhuis en dokter te betalen, 
zoals blijkt uit onderstaande fotokopie. 

Uit Frisia 18 november 1932 

De OVB werd door de FVB al gauw 
verboden. Wilde men toch doorgaan, dan 
moest dit onder een andere naam als een 
afzonderlijke vereniging en dat werd te 
moeilijk. 
Tijdens de vergadering van 17 mei 1933 
werd de oud-Leeuwarder speler H. 
Schaafsma, bijgenaamd "Bokkie", 
aangesteld als trainer. Volgens oud-GAVC-
ers is vooral hij het geweest, die de 
Grouwsters het voetballen heeft 
bijgebracht. Opgemerkt moet worden dat 
Schaafsma alleen gedurende de 
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Sneek —O.A.V.C. 1-3. 
Op een hard bevroren terrein verschljnn 

de ploegen binnen de lijnen. G.A.V.C. pro-
beert een andere opstelling in de middellinie, 
die aardig heeft voldaan. De rechtsback-
plaats wordt op schitterende wijze verdedigd 
door den rechtsachterspeler uit het tweede. 
Sneek is aanvankelijk het meest aanvallend, 
doch slecht schieten is oorzaak dat Bink 
weinig te doen krijgt. Aan den anderen kant 
levert een corner geen resultaat. Voor het 
0.-doel blijft de bal uit een cornergefuimec 
tijd gevaarlijk rondzweven. Gaandeweg 
komen de bezoekers er beter in, en het is 
de 'G.-rechtsbuiten die met een mooi schot 
via de paal scoort. 0-1. De Sneeker achter-
hoede zet met succes de buitenspelval op, 
waar de G.-linkervleugel herhaaldelijk inloopt 
Voor bçide doelen ontstaan nog eenige ge-
vaarlijke momenten, doch tot doelpunten 
komt het niet meer. De rust gaat in met 
1-0 voor de bezoekers. 

Na de thee zijn de bezoekers het ir 
aanvallend. Toch wordt het den " 
keeper niet bijzonder lastig gema 
vele aanvallen door de Sneek-bac 
afgeslagen of door buitenspel te 
Door een blunder van de Snee 
ontstaat, door toedoen van c' 
binnen het tweede Grouwst 
Sneek komt dan verwoe 
rechtsbinnen Scoort fr- 
gasten behouden 
het einde br,  

he  

zomermaanden de training verzorgde en de 
eerste jaren niet bij de wedstrijden van het 
eerste elftal op zondag aanwezig was. 
Het ging opeens op voetbalgebied met het 
eerste elftal zoveel beter, dat het het tweede 
jaar in de eerste klasse FVB de deur op een 
kier zag staan naar de KNVB. Het was 
Bergum, dat de Grouwster geelkragen nog 
juist het kampioenschap afsnoepte. 
Bergum promoveerde in 1934. GAVC 
meende het in de KNVB wel aan te kunnen 
en richtte zich in een schrijven tot deze 
bond om toch te worden toegelaten. Het 
verzoek werd afgewezen, maar de goede 
prestaties leden er niet onder. Het jaar 
daarop, in 1935,. zag men toch kans door te 
dringen tot de grote landelijke KNVB. 
Dat GAVC zich wat het kunnen betreft 
lichtelijk overschat had, zal blijken uit de 
resultaten van de volgende jaren. 

VOETBAL. 
Bij de Maandag j.l. te Leeuwarden gehou-

den seriewedstrijden door Aristides, ter ge-
legenheid van haar vijfjarig bestaan, behaalde 
G.A.V.C. 1 een derde prijs, een beker, terwijl 
haar tevens een plaquette werd toegekend 
voor het sportiefste spel van den dag. 

De uitslagen waren als volgt: 
Rood Geel - Aristides 3-2 
Nicator - G.A.V.C. 4-1 

Verliezersronde: G.A.V.C. - Aristides 1-0 
Finale: 	Rood Geel - Nicator 2-1 

Laatste jaar FVB met promotie KNVB 1934-1935. 
Staande v.l.n.r.: Tjeerd Sijtema; Sietse v.d. Schaaf, 
Johannes Okkema; Hotse Kleefstra; Piet Eizinga; Anske 
Adema; Siebe de Jong; Jan v.d. Made; Roei de Jong; 
scheidsrechter L.S. de Groot, Leeuwarden. Middelste rij 
v.l.n.r.: Rinze Adema; Hette de Jong; Jan Buwalda. 
Onderste rij v.l.n.r.: Gerben Dijkstra, Hendrik v.d. Schaaf; 
Klaas v.d. Pal; Jelle Huizinga. 
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In de K.N.V.B. (1935-1936) 
Doordat de belangstelling voor de 
voetbalsport bleef toenemen, konden ook nu 
weer de competities worden uitgebreid. In 
1935 werden tot de KNVB toegelaten: 
Nicator, GAVC, Thos (Beerta), Hunsingo 

Elftalop gave september 1935, ontleend 
aan de officiële mededelingen van de 
FVB: 
GA VC 1: G. Dijkstra, H. S. de Jong, G. van 
Stralen, R. Adema, R. de Jong, S. de Jong, 
J. Okkema, K. v.d. Pal, A. Adema, J. 
Buwalda, K.J. de Jong. 
GA VC 2: W. Jonker, J. Bokma, Sj. v.d. 
Wijk, A. Steneker, A. Hoekstra, 0. v.d. 
Pol, E. Wester, P. Bijlsma, K. Kerkhof, 
Jan Brouwer, J. Spoelstra. 

(Winsum), Valthermond, Attila (Assen) en 
Hoogeveense Boys. Dit had tot gevolg dat er 
een derde klasse D gevormd kon worden. De 
indeling van de derde klasse A met de 
rangvolgorde aan de einde van het seizoen 
1935-1936 was als volgt: 

Gorredijk 
HZC (Harlingen Zeevaartschool 
Combinatie) 
LSC 
Lemmer 
Bergurn 
Nicator 
Noordwolde 
SSC (Steenwijk) 
Olyphia 
GAVC 

De Grouwster geelkragen schoten dus 
duidelijk in kracht tekort en kwamen met 
slechts tien punten op de onderste plaats. 
Olyphia had twaalf punten terwijl Nicator, 
Noordwolde en SSC (Steenwijk) ieder 
dertien punten hadden. Aan spanning dus 
geen gebrek. 
"Door een beetje meer geluk en door het 
achterwege laten van kankeren in de 
wedstrijden hadden wij, geloof ik, niet de 
onderste plaats hoeven te bezetten. Met 
kankeren is nog nooit een wedstrijd 
gewonnen", aldus de secretaris in zijn jaar-
verslag. 
Het tweede elftal eindigde op een derde 
plaats met veertien punten. Het derde elftal 
was vijfde. 
De trainingen van de senioren stonden 
onder de goede leiding van de heer 
Schaafsma. 
De adspiranten, getraind door de voorzitter 
P. van Kuik, werden kampioen. Ten huize 
van Jaap Jonkman werd een gezellige 
avond gehouden, waar ieder een clubinsigne 
kreeg als herinnering aan het behaalde 
kampioenschap. Voor de onkosten van deze 
avond boekt men op 18 mei 1936 een uitgave 
van f 3,56. 

De toetreding tot de KNVB had voor die tijd 
dusdanige financiële gevolgen, dat er op 2 
september 1935 een afzonderlijke 
ledenvergadering belegd moest worden om 
het te verwachten tekort op de begroting 
weg te werken. 
Er moesten, zeker voor die tijd, verre reizen 
gemaakt worden, waardoor deze kosten 
enorm gingen oplopen. 
Doordat enkele dames van bestuursleden 
zich beschikbaar stelden om in de rust thee 
te schenken kon er twee gulden per 
thuiswedstrijd bezuinigd worden. 
Ook op de controle bij de toegang werd be-
zuinigd door minder controleurs in te 
zetten. 
De entreeprijs voor een KNVB-wedstrijd 
wordt met f 0,10 verhoogd. 
Ook bleef de huur van het veld aan de 
wandelweg in deze crisisjaren zwaar op de 
verenigingskas drukken. 
Het lukte tenslotte aan Tjeerd Sijtema en 
Jaap Jonkman na drie uren zweten, bij G.W. 
v.d. Meer de huur tot de helft (f 250,- per 
jaar) terug te brengen. 
Ook besloot men kortere reizen zoveel 
mogelijk, als het weer dit toeliet, met de 
fiets te maken. Van der Stelt meent echter, 
dat er wel aan de gezondheid van de 
jongens gedacht moet worden. 
Mede als gevolg van bovengenoemde maat-
regelen sloot men het jaar af met een voor-
delig saldo van f 23,971/2. 

Het hinkende paard 
(1936-1937) 
In vele opzichten was dit voor GAVC een 
moeilijk seizoen. Door teruglopen van het 
ledental, er waren zelfs te weinig leden voor 
een derde elftal, en afname van het aantal 
donateurs, waarschijnlijk als gevolg van de 
verhoogde bijdrage, zien we de inkomensten 
in z'n totaliteit dalen met 20%. Door op 
bestuurlijk niveau de uitgaven hiermee in 
de pas te laten lopen, had men uiteindelijk 
over het seizoen nog een batig saldo van 
f 1,63. 
Doordat de heer Bekema gratis raam-
biljetten aanbood en voorzitter en penning-
meester kans zagen middels advertenties 
hierop f 24,- binnen te halen, werd een ver-
wacht tekort omgezet in het gewenste 
genoemde positieve resultaat. 
Hieruit blijkt dat de vindingrijkheid ver-
hoogd wordt als de dwang daartoe groter 
wordt. 
De contributies worden aangepast en 
gebracht op f 0,60 per maand voor leden, 
f 0,25 per maand voor werkloze leden en 
f 0,10 per maand voor adspiranten. 
Door de spelers zullen er dan geen 	- 
vervoerskosten betaald hoeven te worden. 
De bijdrage van de donateurs kwam op 
f 2,50 per jaar. 
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Piet van Kuik die aan het einde van het 
voorgaande seizoen de voorzittershamer 
had overgedragen aan L.v.d. Stelt, maar nog 
wel bestuurslid was gebleven, vertrekt naar 
elders, wordt benoemd tot erelid en krijgt 
van de leden een vulpen aangeboden. 
Het eerste elftal, dat voor het tweede 
seizoen in de KNVB uit kwam, eindigde als 
een hinkend paard achteraan. Met slechts 
vijf punten, 34 doelpunten voor en 105 
tegen, is ieder commentaar overbodig. 
Het tweede elftal echter, dat geen spelers 
met het derde elftal hoefde te delen, werd 
kampioen van de 3e Klasse F van de FVB. 
De promotiewedstrijden werden maar 
gedeeltelijk gespeeld, omdat Oldeboorn zich 
op het laatste moment terugtrok en 
zodoende haar tweedeklasserschap 
beschikbaar stelde. Hierdoor gingen Blauw-
Rood en GAVC 2 automatisch naar de 2e 
klas over. 
Voor het eerst kwam men dit jaar met twee 
adspiranten elftallen uit. Het tweede elftal, de 
"kleintjes", werden ongeslagen kampioen. 

Stok achter de deur 
(1937-1938) 
De strijd in de grote 3e klasse A van de 
KNVB, die twaalf clubs telde, zou dit 
seizoen bijzonder spannend worden. Bij de 
aanvang van het seizoen was bepaald dat 

men ook in het Noorden tot het instellen 
van een 4e klasse zou overgaan. 
Fel werd er dan ook tegen de dreigende 
degradatie gestreden. De twee clubs die het 
laatst eindigden, zouden automatisch 
degraderen. Langezwaag, net bij de 
aanvang van het seizoen toegetreden tot de 
landelijke bond en DOG zouden moeten 
degraderen. De bezwaren voor het instellen 
van een 4e klasse bleken aan het einde van 
dit seizoen nog te groot, zodat men genood-
zaakt was de zaak uit te stellen en op de 
oude voet door te gaan. Verschillende clubs 
schenen er namelijk weinig voor te voelen 
in de 4e klasse uit te komen en bleven de 
gewestelijke bond prefereren. De toeloop 
werd daardoor dan ook minder groot dan 
men had verwacht. 
Mede dankzij het vele werk van trainer 
Schaafsma, die dit seizoen voor het eerst bij 
de wedstrijden zijn ploeg leidde en mogelijk 
ook de stok achter de deur, eindigde GAVC 
in dit grote gezelschap op de zesde plaats 
met 18 punten. 
Het tweede elftal, het jaar daarvoor 
gepromoveerd naar de 2e klasse FVB, 
startte zeer goed, maar kon de eindsprint 
met DDD (Tijnje), niet volhouden en 
eindigde mooi als tweede. 
Het derde, dat dit jaar weer meespeelde, 
maar ingedeeld was in de 3e klasse FVB, 
eindigde voorlaatste. 

Seizoen 1937-1938, GAVC 1. Staand van links naar 
rechts: Hette de Jong, Klaas Kerkhof, Sjouke v.d. Wijk, 
Gerrit van Stralen, M. de Jong, Anske Adema, Siebe de 
Jong. Knielend van links naar rechts: Klaas v.d. Pol, Roei 
de Jong, Gerben Dijkstra, Lykle Kerkhof, Rinze Wester. 
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"De kleine adspiranten hebben het er, gezien 
hun lichaamsbouw en leeftijd, behoorlijk 
afgebracht". 
Ook de grote adspiranten hebben zich flink 
geweerd en bezetten de tweede plaats op het 
ranglijstje. 
Bij de aanvang van dit seizoen werd het 
bestuur uitgebreid van vijf naar zeven 
leden. De nieuwkomers waren R. Adema en 
A. Oostwoud. 
Ook dit jaar weer meerdere akties om de 
club gezond te houden. 
Zo werd het voetbalveld, waarvan de huur 
inmiddels f 150,- per jaar bedroeg, voor 
medegebruik onderverhuurd aan SSS, voor 

f 45,- per jaar en aan de gemeente 
Idaarderadeel voor f 15,- per jaar. 
Er werd overgegaan tot het plaatsen van 
renteloze aandelen om een afrastering te 
kunnen aanschaffen. Hiervoor wordt f 190,-
ontvangen. Een jaar later werd f 161,50 
afgelost. De rest was kennelijk kwijtge-
scholden. 
Een grote verloting, 3000 loten van f 0,10 
bracht netto f 237,45 op. De topverkoper 
was G. van Stralen met 340 loten. B. Mink 
was goede tweede met 280 loten. 

Deze foto is genomen in 1939 voor de wedstrijd GAVC-
Harlingen (2-1). Hier is duidelijk te zien hoe het terrein 
was afgeschermd om de inkijk van het publiek te 
voorkomen en daardoor meer betalende bezoekers te 
krijgen. 

Is er nog hoop? (1938-1939) 

De drie seniorenelftallen, die aan de 
competitie deelnamen, eindigden allen op de 
onderste plaats. Ondanks deze (slechte) 
resultaten, stond vooral dit seizoen de 
clubgeest op hoog peil. De historie vermeldt 
niet, of er sprake was van enige zwart-
galligheid, maar besloten werd na dit 
seizoen de zwarte broek te vervangen door 
een witte. 
Terwijl er vorig jaar al voorzichtig ge-
sproken werd om eens naar een andere 
trainer om te zien, worden dit jaar de 
stemmen luider. Trainer Schaafsma neemt 
na vijf seizoenen afscheid van GAVC. 
Het enige adspirantenelftal werd, vooral 
dankzij de uitstekende leiding van de heer 
Sijtema, kampioen. 
Er is dus nog hoop voor de toekomst. 
Rangvolgorde aan het einde van dit seizoen: 

Ie kies,., 	2e kl. A 	2, kl. 0 	3e 6!. A 	3, kl. B 	3e kl. C 	3e kl. 1) 
1. Achilles 	G.R.C. 	W.V.V. 	C.A.B. 	Gorredijk Zuidbroek 	Aoser Boys 
2. G.V.A.V. Frieslund 	Ernst,,, 	Niostor 	Oost,!. Boys Noordpool 	Nieuw Buis,n 
3 H'- 	LS.C. 	BstoFI.Z.C. 	V.V.K. 	Thos 	Zwurterneer 
4. Sneek 	Alcids 	E.E.C. 	S.S.C. 	Crono 	Appingedom 	Geerounicus 
5. H.S.C. 	Prins 	\Volter,om Lemmer 	Drachten 	Bel!isgwolde 	Stadskanaal 
6. Lwardes B!sck Boyn HeIprns 	Harlingen Houtigehsgc Heiligerire 	N.A.B. 
7. Be Quiok Steenwijk F.V.V. 	D.O.G. 	T.F.S. 	Scheeondu 	Gieten 
0. Velocitos De Kooi 	Hoogezond .Arintide 	Noden 	Wildervssk 	Vuitheronond 
9. Veendam. M.S.C. 	Muntendas, Freso 	Helias 	NSchans 	Musselkanaal 
10. F.V.C. 	Rood.Geel Noordster Olyphin 	Lsngezwaag Warffurn 	C.V.C. 
II. 	 G.A.V.C. Beegam Hoosingo Dalen 
12. 	 De Vogels Ten Post 

De zes voor degradatie in aanmerking 
komende clubs, namelijk: GAVC, Bergum, 
De Vogels, Hunsingo, Ten Post en Dalen 
ontspringen de dans omdat de invoering 
van een 4e klasse weer wordt uitgesteld. 
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SPORT. 
VOETBAL 

Wedstrijden van a.s. Zondag. 
Grouw. Zondag a.s. werkt het voetbal-

rad op bijna volle kracht. Speelde Zondag j.l. 
G.A.V.C.'s eerste elftal, thans moeten ook 
de lagere elftallen in het veld. 1-let tweede 
elftal speelt om twee uur te Roordahuizum 
tegen v.v. Roordahuizum. Thuis spelen om 
11 uur dè G.A.V.C.-Adsp. 1 (er zijn dit jaar 
twee elftallen) tegen Warga-Adsp.; ze kunnen 
dan laten zien of ze nog even sterk zijn 
als verleden Jaar. 

1-let eerste elftal speelt eveneens thuis, 
om 2 uur, en wel tegen Drachten, een ge-
heel nieuwe tegenpartij dus. Na de goede 
verrichtingen van verleden week, geven we, 
mits er goed aangepakt wordt, de thuisclub 
een kansje. 

1-let bestuur hoopt, dat de publieke be-
langstelling dit seizoen zeer groot mag zijn. 
Juist nu de vereeniging onder bekwame 
leiding van den heer Dalhuysen zulke goede 
vorderingen heeft gemaakt, is de mobilisatie 
zeer ongelegen gekomen en de nood-
competitie vraagt grootôr uitgaven dan.de  
gewone competitie. Grouwstrs, toont uw 
medeleven t 

O.A.V.C. 1—Heerenveen 2. 
G.A.V.C. heeft Zond 'g paar eersten, In de 

noodcompetitie K.N.V.B. uitgeschreven wed-
strijd, verdiend gewounenntet 4-1. 

Als ' arbiter aantreden blaast, blijkt het, 
A.V.C.-ploeg geheel verjongd is. 

gaan wat op erkenning ui(. 
vorD 	At sterker 

It op de 
'ri a 

Mobilisatie en oorlog 
(1939-1940) 
Het seizoen leek aanvankelijk onder 
tamelijk normale omstandigheden te 
beginnen. Op 28 augustus 1939 werd de 
algehele mobilisatie afgekondigd. Alle niet 
in werkelijke dienstplicht zijnde 
dienstplichtigen, behorende tot een der 
lichtingen tussen 1924 en 1939, moesten zich 
met ingang van dinsdag 28 augustus naar 
hun garnizoenen begeven. 
In het gehele land ging het om ruim 140.000 
militairen. Daarnaast moesten nog eens 
circa 15.000 paarden, gevorderd door de 
landmacht, naar de respectievelijke 
onderdelen. 
Secretaris Hette de Jong vertrok en Jaap 
Jonkman nam zijn werk over. Twee leden 
van de elftalcommissie plus de bode die de 
contributie inde, moesten ook onder de 
wapenen en met hen vele leden. 

Frisia, 22 september 1939. 

- 	 ar 
voorw., 

1 Zet zand en s.... 	amers Water 
klaar. Brandbom zet, .een met zand 
bedekken. Water doet hem feller branden. 
Zeer goed is de zolder verven met 
brandwerende verf. 

4. Verduisteringsmiddelen gereed leggen. 
Wat le doen,  bij (dreigende) luchtaanval: 
1. 	Voor alles kalm blijven, zieken en hulp- 

behoevenden helpen. 
'2. Vuur dooven; electrische apparaten 

(strijkijzer, keteltje enz.) afzetten. Hoofd-
kraan waterleiding niet afsluiten. 

3. 	In schuilplaats rustig blijven zitten, niet 
rooken, geen vlam of vuur gebruiken. 

Als men op straat is: 
Bescherming zoeken achter vooruit-
springende muren, in portieken, kuilen, 
greppels. Geen dekking aanwezig, dan 
plat op den grond liggen. 

Bij gasgevaar: 
Tegen den wind In of loodrecht op 
de windrichting rustig het veld ingaan, 
echter niet in groepen. Rustig en op-
pervlakkig ademhalen, vochtige doek 
voor neus en mond (gas geeft een lichte 
geur als In een apotheek). Met gas be-
smette plaatsen of voorwerpen niet 
betreden of aanraken. 

In het vrije veld: 
Achter dijkjes of In slootswallen gaan 
liggen. 

Geeft u op als fld van de Nederlandsche 
vereeniging voor luchtbescherming. Deze 
geeft alle voorlichting. (Adres de gemeente-
secretarie). 

De Burgemeester van idaarderadee!, 
C. N RENKEN. 

KNIP DIT UIT. 

Frisia 8sept. 1939. 

Het werd vooral een drukke tijd voor het 
bestuur. De FVB en de KNVB stelden 
noodcompetities in en met vooral de weinig 
geografische indeling van het eerste elftal 
kan GAVC zich niet verenigen. Zo moest 
het o.a. naar TFS (Drachtster Compagnie), 
Houtigehage en Drachten. Lange 
ledenvergaderingen en protesten aan de 
bestuurders van afdeling 5 hielpen niet, 
ofschoon men bij diens voorzitter wel 
begrip ontmoette. Het GAVC bestuur bukte 
tenslotte en er werd gevoetbald. 
Penningmeester G. van Stralen, ook 
aanvoerder van het eerste elftal ging, naast 
het vele werk dat hij al had, ook zelf de 
contributie nog innen van leden en dona-
teurs. 
Roel de Jong ging eiftalcommissiewerk doen 
en trok zo nu en dan weer de voetbalschoenen 
aan om zijn club, als gevolg van een 
spelerstekort, in benauwde momenten te 
helpen. Hij zou aan het einde van het seizoen 
benoemd worden tot lid van verdienste. 
Tjeerd Sytema kon gelukkig op zijn plaats 
blijven en zich inzetten voor de beide 
adspirantenelftallen. 
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DE INTERNATIONALE 
TOESTAND 

Voormoblitsatle In Nederland. 
De regeeringspersdienst meldt: 
De ontwikkeling van den Internationalen 

toestand heeft de regeering tot het Inzicht 
gebracht, dat - hoewel ons land geenszins 
Is blootgesteld aan eenlge bedreiging van 
welke zijde ook - het niet is uitgesloten, 
dat in de naaste toekomst ter handhaving 
van de neutraliteit tot mobilisatie van de 
zee- en landmacht moet worden overgegaan. 

In verband hiermede heeft de regeering 
besloten tot eenige maatregelen (zoogenaam-
de voornobilisatie), welke de strekking 
hebben de legering en verpleging van hen, 
die eventueel hij mobilisatie zullen worden 
opgeroepen, voor te bereiden. 

- De ontknooping nadert In 
snel tempo. 

De N.R.C. van hedenmorgen schrijft: 
Volgens berichten uit betrouwbare, doch 

niet officieele bron* zijn Duitschland en Rus-
land tot overeenstemming gekomen over een 
verdeeling van Polen. Rusland zal, volgens 
het Duitsch-Russische plan, het Poolsche 
grondgebied tot aan de ,,Wilson-lijn" in 
Oost -Polen krijgen en Duitschland zal Dantzi, 
den Corridor en Poolsch West-Silezie krijgen, 
aldus meldt de Berlijnsche 1'imes-correspon-
dent 

twee landen oefenen den grootst moge- 
- 'd)cmeniC uit, om zich los te 

'sfront, maar als koning 
"'tgeren, dan zal 

Men had juist voor de mobilisatie A. 
Dalhuysen gecontracteerd als trainer. Voor 
ons een dure trainer, want hij verdiende 
f 10,- per trainingsavond en begeleidde op 
zondag het eerste elftal niet. Dat het een 
goede trainer was blijkt uit het feit, dat hij 
enkele jaren later de hoofdtrainer van 
Heerenveen zou zijn. 
Begin december viel de lange en zeer 
strenge winter in, die duurde tot in maart. 
Sommige leden behaalden goede successen 
op de schaats. Fokke Jansma en Otto v.d. 
Pal werden op 27 januari tweede in Bergum 
in een koppelwedstrijd voor voetballers en 
op de kortebaan behaalden Willem en Anske 
Adema, vooral Anske was een der snelsten, 
mooie successen. 
Toen dan in mei ook hier echt de oorlog 
losbarstte, in september was Duitsland 
Polen al binnengevallen en een paar 
maanden daarna trok Rusland ten strijde 
tegen Finland, was de competitie nog niet 
afgelopen. Alle aktiviteiten werden toen 
gestaakt. Het eerste elftal was net klaar en 
was als derde geëindigd. Het tweede elftal 
had toen nog goede kansen op het 
kampioenschap en het eerste 
adspiranteneiftal was er vrijwel zeker van, 
omdat het tot op dat moment nog geen 
enkele wedstrijd verloren had. Toch was er, 

Frisia 25 augustus 1939. 

naast alle ellende in de wereld, ook sprake 
van een zekere dankbaarheid. Alle leden 
waren namelijk behouden uit de oorlog 
teruggekeerd. 

Orde? (1940-1941) 
De "Nieuwe Orde" wilde de hele 
Nederlandse maatschappij ordenen. Ook in 
de voetbalwereld werkte dat door. Al in het 
begin werden de Protestants Christelijke 
Nederlandsche Voetbalbond en de 
Nederlandsche Katholieke Voetbalbond 
gedwongen op te gaan in de Nederlandsche 
Voetbalbond; het "Koninklijke" was er door 
de bezetter afgehaald. Ook de zogenaamde 
erkende bonden, waaronder de FVB, gingen 
op in de grote NVB. Voortaan waren zij 
slechts afdelingen van de Centrale Bond. Zij 
zijn het nu nog. 
De maatregelen van de Duitse bezetters en 
ieder die zich daarmee verwant voelde, 
hadden ook consequenties voor de afzonder-
lijke verenigingen. Er moest voor alles en 
nog wat toestemming gevraagd worden. 
Ook voor vergaderingen en bijeenkomsten. 
Het leek er in het begin van het seizoen op 
dat er van een voetbalcompetitie weinig zou 
komen. Toch lukte het de NVB om dit bij de 
bezettingsautoriteiten gedaan te krijgen. 
Dalhuysen was weer verzocht de trainingen 
voor zijn rekening te nemen, ofschoon hier, 
gezien de kosten, lang over gedisucussieerd 
moest worden. 

In de zomer van 1940 was er van het 
gemeentehuis een schrijven ontvangen over 
de onteigening van het huidige speeldveld. 
Voorzitter Van der Stelt en Jonkman 
hadden echter op het gemeentehuis een 
gesprek, waaruit bleek dat er in de toe-
komst mogelijkheden voor een sportterrein 
waren. 
Ze konden zich met de voorstellen wel 
verenigen. 
GAVC 1 zakte na een goede start geducht af 
en hoewel het bij vele wedstrijden in het 
veld niet de mindere was, werden er op het 
laatst nogal wat punten verloren. 
GAVC 2 deed het prima, maar moest na een 
spannende race aan de V.V. St. Anna 
Parochie het kampioenschap laten. 

Sijtema start weer met twee 
adspiranteneiftallen, maar slechts één haalt 
de finish. Om te voorkomen dat adspiranten 
zouden opzeggen als lid, omdat ze veel te 
hoog waren ingedeeld en pogingen tot 
indeling in een lagere afdeling geen 
resultaat hadden bij de FVB, werd door het 
bestuur besloten het eerste 
adspiranteneiftal uit de inmiddels begonnen 
competitie terug te trekken. 
Het tweede adspiranteneiftal, dat inmiddels 
ook te zwak gebleken was, kon hiermee 
aanmerkelijk versterkt worden, maar moest 
toch met een op één na laatste plaats 
tevreden zijn. 
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Het jeugdelftal uit dit seizoen. Staand van links naar 
rechts: Gerrit Duiker, Sake Brouwer, Gjalt Jellema, 
Willem de Lang, Merk Postma, Albert Wester, Henk 
Wedman, Wouter Hobma en leider Tjeerd Sijtema. 
Zittend v.l.n.r.: Joch. v.d. Pal, Piet Veenstra, Piet 
Adamse, Jelle Bijlsma, Ate Keidel, Wiebren Postma. 

Spijtig is het dat Sijtema aan het eind van 
dit seizoen als leider van de adspiranten 
bedankt. Hij wordt opgevolgd door een 
adspirantencommissie, waarin Jaap 
Jonkman, Rinse Adema en Piet Hoen zitting 
namen. 
Ondanks de oorlogstijd werd er in februari 
een gezellige avond gehouden voor leden 
met hun dames. 
"Op dezen avond werden we nog door de 
familie Jonkman getracteerd. De Heeren 
kregen een fijne sigaar en de dames ieder 
een reep chocolade". 
In een koppelwedstrijd voor voetballers op 
de schaats, behaalde GAVC in Bergum een 
tweede plaats. 

Het wordt moeilijker 
(1941-1942) 
Het is niet gelukt voor de zomermaanden 
een trainer te engageren. Er zal geoefend 
worden onder G. van Stralen, die al enkele 
jaren de jeugd getraind had. 
Voetbalschoenen komen op de bon, evenals 
kleding. Materiaal zoals ballen en netten 
worden steeds schaarser. Het maken van 
reizen naar uitwedstrijden begint moeilijker 
te worden. 

Frisia, 6 februari 1942. 

- Clubavond G.A.V.C. 
GROTJW. Vrijdagavond j.l.hield G.A.V.C. 

in . café ,  Bierhalle haar jaarlijksche club-
avond,, welke zeer druk bezocht was. 
Evenals vorig jaar waren ook thans de 
dames aanwezig, hetgeen niet weinig de 
gezelligheid verhoogde, en toen de dames 
bij het kegelbiljarten hun kunsten ver- 
toonden op het groene laken, daverde 
de zaal om de snedige gezegden en de 
fraaie kunetstooten. Te spoedig was het 
sluitingsuur aangebroken -en voorzitter 
v. 1. Pal kon zeer terecht in zijn slui- 
tingswoord spreken van een prachtig 
geajaagde avond. Voordat hij aan de 
winas de prijzen uitdeelde, sprak hij 
een kort Woord tut keeper Sj. Witteveen, 
die GA.\t.0 gaat verlaten en zich in 
Den Raag gaat vestigen. G.A.V.C. ver-
Heet in hem een trouw lid. 

De uitslagen waren: 
Schutjassen: 1. G. van Stralen en Jan 

v. d. Pal; 2. A. Oostwoud en G. Boon- 
stra. Troostri.jzen: '1. L. Kerkhof en 0. 
Wieringa; 2. A. Adema en KI. 't. d..Pal. 

Sjoelen: 1. L. 't. d. Stelt, 2. Jac. Vis-
ser, 3.' II. de Wrede, 4. B. Oosterhout, 
5. F.' Jansma. 

Dames: Kegelbiljarten, J. Mink— v. d. 
Berg. Sjoelen, A. de Jong—v. d. Berg, 
2. A. Jonkman—Epema, 8. Janke v. d. 
Brug, 4 J, Pal—Pij!, 5. A. de Wrede—
v'. d Zwaag. 
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Het adspirant enkampioenselftal. V.l.n.r. staand: Otto 
Schuurmans, Sjoerd Veenstra, Jaap Jonkman, Piet 
Veenstra, Heert Zijlstra, Gerrit Duiker, Wiebren Postma, 
Gerrit Boorsma, Piet Hoen, Hidde Wester, Geert v.d. Bijl 
en Sake Meijerhof. Voorste rij: Joch v.d. Pal, Gerben 
Jonker, Gjalt Keidel. 

De competitie ging door, ondanks grote pro-
blemen. Het bestuur van de FVB adviseerde 
in het voorjaar van 1942, dat er voor een 
verre tocht zo nodig maar een paard en 
wagen gehuurd moesten worden, indien er 
een gebrek aan fietsen was. Voor GAVC 
blijft Paistra nog steeds rijden, maar in het 
kasboek komen we wel steeds meer uit-
gaven voor fietsenhuur tegen. 
Het ledental loopt voor en tijdens dit 
seizoen op van 55 naar 69. Het aantal adspi-
ranten steeg van 24 naar 34. 
Hadden zij zich eerder, voor de aanvang 
van de competitie opgegeven, dan had er 
een derde elftal kunnen worden 
ingeschreven. 
Na een slechte start van het eerste elftal, 
geen enkele overwinning in het begin van 
de competitie, werd dankzij een goede 
eindspurt de laatste plaats overgelaten aan 
Aristides. Ook bleef men nog net HZC de 
baas. 
Het tweede elftal miste de overgang naar de 
le klasse FVB. 
De nieuwbenoemde adspirantencommissie 
had al dadelijk succes. Het eerste adspi-
rantenelftal werd met slechts één verliespunt 
ongeslagen kampioen. Het 2e deed het 
behoorlijk. 
Met alle adspiranten werd de 
kampioenswedstrijd Heerenveen-E indhoven 
bezocht. Totale kosten van dit uitstapje 
f 36,60. 
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Tijdens de wintermaanden januari en 
februari doet GAVC onder leiding van De 
Bock voor het eerst aan indoortraining. 
Een samengesteld derde elftal speelde toch 
nog enkele vriendschappelijke wedstrijden, 
o.a. tegen Terhorne. 

Eindstand 3e klasse KNVB 
Nicator 
Rood Geel 
Bergum 
CAB 
Freno 
Harlingen 
GAVC 
HZC 
Aristides 

27 punten 
26 punten 
18 punten 
17 punten 
17 punten 
17 punten 
11 punten 
10 punten 
1 punt 

Voorzitter V.d. Pal vertrok tijdens dit 
seizoen naar Duitsland. Bouma neemt 
voorzittershamer over. 

Geen klompen meer 
1942-1943 
Gezien het ledenbestand van juni 1942 
moest er met drie senioren- en twee 
junioren elftallen aan de competitie kunnen 
worden deelgenomen. 
Nog voor de aanvang van de competitie 
moesten meerderen naar Duitsland 
vertrekken om daar te werk te worden 
gesteld. 
Ook tijdens de competitie vertrokken er nog 
meer zodat het nog zeer moeilijk werd alle 
wedstrijden te spelen. 

41- 9 
30-11 
34-28 
39-52 
41-34 
32-27 
26-44 
27-39 
11-57 
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Zo moesten er in de laatste wedstrijd van 
het 2e elftal nog adspiranten worden 
opgesteld, terwijl deze jongens 's morgens 
al een wedstrijd hadden gespeeld. 
Ondanks het feit dat voetbalschoenen steeds 
moeilijker verkrijgbaar werden, werd bij de 
aanvang van dit seizoen besloten tijdens de 
trainingen geen spelers op klompen toe te 
laten. Het schaarser worden van ballen en 
dan vooral de binnenballen, waar soms 
prijzen van f 25,- voor geboden werden, 
was hier de reden van. 
In augustus 1942 gaf de FVB een reeks 
aanwijzingen voor de behandeling van 
voetballen. Na de wedstrijd moest men de 
bal laten leeglopen, de binnenbal eruit 
halen, evenals de buitenbal laten drogen 
(niet bij de kachel), waarna de buitenbal en 
dan vooral de stiksels moesten worden 
ingevet en de binnenbal met 
speksteenpoeder worden ingesmeerd. 
Voor het eerst moesten de spelers ook, als 
zij aan actief voetbalspel wensten deel te 
nemen, medisch onderzocht worden. 
Gelegenheid hiertoe werd geboden bij het 
Medisch Sportkeuringsbureau te 
Leeuwarden. 
H. Schaafsma had de trainingen overge-
nomen van G. van Stralen. Toch waren de 
resultaten van GAVC binnen de lijnen niet 
slechter dan voorgaande jaren, ondanks het 
feit dat spelers en materiaal steeds schaar-
ser werden. Zo had het eerste elftal op 
tweederde van de competitie nog een goede 
kans op een eerste plaats. Op het laatst 
zwakte men erg af en een derde plaats 
achter Houtigehage en HZC was 
uiteindelijk het resultaat. Men had totaal 25 
punten uit 20 wedstrijden. 
Het tweede elftal werd lantaarndrager in 
zijn afdeling. 
De twee adspirantenelftallen speelden een 
goede competitie. Het eerste werd bijna en 
het tweede werd ongeslagen kampioen. 
Het 20-jarig bestaan in oktober 1942 werd 
niet gevierd. 
Indoortrainingen vonden niet plaats, omdat 
het een bijzonder zachte winter was. 

Het wordt echt moeilijk 
1943-1944 
Ondanks alle oorlogsgeweld wordt er toch 
nog een competitie afgewerkt. 
"De zomer- en wintertraining van onze 
spelers was dit jaar toevertrouwd aan de 
heer Tj. DeiGrosso, die zeer zeker een 
woord van dank toekomt. De manier waarop 
hij met de jongens omging en de bespre-
kingen welke door hem voor de wedstrijden 
werden gehouden, vielen zeer te loven". 
Een elftalcommissie was er niet meer en het 
betreffende werk werd door het dagelijks 
bestuur samen met de trainer verzorgd. 
Voor de grote uitgaven welke de zomer- en 
wintertraining eiste, moest het bestuur naar 
middelen zoeken. 

Er werd besloten een toneeluitvoering te 
laten verzorgen door de sportmakkers van 
de korfbalclub "Hermes" uit Beets. Het 
opgevoerde stuk "De nijboer van 
Lycklamastate", was, wat zowel de 
uitvoering betreft als financieel, een groot 
succes. 
Voor het eerst wordt er dit jaar door GAVC-
leden op het voetbalveld gekaatst. 
De omstandigheden waaronder geleefd en 
gevoetbald moest worden in aanmerking 
genomen, kon men beslist tevreden zijn 
over het wel en wee van de vereniging. Er 
konden enkele nieuwe leden worden 
ingeschreven, terwijl tevens de 
belangstelling bij de wedstrijden gunstiger 
was dan voorgaande jaren. Dit kon 
natuurlijk ook komen, omdat men toch 
nergens anders heen kon. 
Het eerste elftal bereikt zelfs in een grote 
competitie een goede zevende plaats. 
Men spreekt in het jaarverslag zowel bij 
senioren als junioren, van een uitstekende 
geest van sportiviteit en saamhorigheid. 
Aan de trainingen werd ook met meer 
animo deelgenomen dan in voorgaande 
jaren. Was het toch mogelijk dat het 
onzekere gevoel of de angst voor erger 
dingen die nog werden verwacht, de mensen 
dichter bij elkaar bracht? 
De adspiranten onder J. Jonkman, hij moest 
het dit jaar praktisch zonder de steun van 
de andere commissieleden doen, bleven zeer 
enthousiast voetballen, ondanks het feit dat 
het tweede elftal hoofdzakelijk bestond uit 
jongens die voor het eerst in bindende 
wedstrijden uitkwamen. 

Eindstand competitie 1943-1944 

GAVC1 	24 9 4 11 22 	64-62 
7e plaats 

GAVC 2 	10 2 1 7 5 	16-41 
6e en laatste 

le adspiranten 10 7 1 2 15 	60-13 
2e plaats 

2e adspiranten 10 1 1 8 3 	11-42 
6e en laatste 

Het laatste oorlogsjaar 
Als gevolg van de oorlogstoestand vinden 
er dit jaar geen competities plaats. 
Vele leden werden gedwongen voor de 
vijand graafwerk te verrichten, maar even 
zo velen doken onder en konden zich als 
gevolg hiervan en de angst voor de bezetter 
om alsnog opgepakt te worden, niet meer in 
het openbaar vertonen. 
De trainingsavonden onder DelGrosso 
werden tegen alle verwachtingen in goed 
bezocht. Dit was dan ook zo ongeveer het 
enige contact dat de leden onderling nog 
hadden. 
Er waren tijdens de lange en harde winter 
geen indoortrainingen. Zelfs de jaarlijkse 
schutjasavond werd niet gehouden. Dat 
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De Canadezen in Grouw (Nieuwe Kade. Rechts het huis van Dr. Schoustra). 

tijdens deze winter alles op zijn rug lag 
blijkt ook uit de financiële cijfers. 
Van oktober tot en met mei werden zelfs 
geen contributies opgehaald, zodat de totale 
inkomsten in dit seizoen slechts f 245,80 
bedroegen, terwijl de uitgaven als 
terreinhuur (f 160,-) en trainingen (f 41,20) 
gewoon door gingen. 
"Zo dreef dus de sportclub GAVC op de 
golven, doch niet stuurloos, waardoor 
schipbreuk werd voorkomen". 
"Een onzer leden zouden we echter nimmer 
terugzien, hij die z'n jonge leven met zoveel 
anderen heeft moeten geven voor de vrijheid 
van ons allen. Het was ons lid Bouke van der 
Pal". 
Van de voorgenomen toneeluitvoering met 
eigen leden, voorgesteld om toch nog iets 
samen te ondernemen, kwam zoals velen 
onder U kunnen begrijpen ook niets meer. 
Het was het laatste jaar dat GAVC, in 
verband met het graven van het Prinses 
Margrietkanaal, de beschikking had over 
het terrein aan het Pikmeer. 

De na-oorlogse jaren 
1945-1951 
Op zondag 15 april 1945 vond hier de 
bevrijding plaats. Voor hen die dit niet, of 
niet bewust hebben meegemaakt is het 
nauwelijks te begrijpen wat dit betekende. 
De spanningen waren vooral de laatste 
jaren erg groot geweest en mede hierdoor 

was de gretigheid groot om van het bevrijde 
leven te genieten. 
Met de voetballers was dit niet anders. Er 
werden weer wedstrijden gespeeld! 
Voor Grouw begon dit al op 27 mei 1945 tegen 
een elftal van hier ingekwartierde bevrijders. 
Op 3 juni vond de returnwedstrijd plaats. 

Alleen de materiaalvoorziening was nog 
zeer onvoldoende. In 1946 wordt er onder 
senioren van GAVC een aktie gehouden 
oude voetbalschoenen beschikbaar te stellen 
voor de jeugd. Pas toen de bonnen voor 
voetbalschoenen wat ruimer beschikbaar 
kwamen, de distributie van heel wat 
artikelen zou nog geruime tijd blijven 
bestaan, leverde dat wat minder problemen 
op. Hetzelfde gold voor voetballen. 
Daarentegen was in de eerste naoorlogse 
jaren de textielpositie zorgwekkend, zoals 
in het FVB verslag van 1946-1947 stond. 
"Shirts zijn nog niet te krijgen en het is zo 
langzamerhand onmogelijk de spelers een 
beetje netjes gekleed in het veld te doen ver-
schijnen ". 
Pas drie tot vier jaar na de oorlog begon een en 
ander weer een beetje normaal te worden. 
Toen echter bleek dat we nog bezig moesten 
een geschil in Indië uit te vechten, 
waardoor er weer een grote uittocht van 
voornamelijk jongelui plaats vond. We zien 
dan ook GAVC maar heel geleidelijk aan 
groeien. In 1945 was men nog net in staat 
om twee seniorenelftallen en twee junioren-
elftallen in het veld te brengen. 
In 1946 werd gestart met drie senioren- en 
drie junioreneiftallen en dit aantal blijft dan 
ook voorlopig constant. 
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De gezamenlijke elftallen van GAVC en de Manitoba 
Dragoons (Canada) zoals zij op 3juni 1945 tegen elkaar 
uitkwamen (7-4) 

Het le elftal van 1945. v.l.n.r. staand: K. Kerkhof, 
P.v.d. Veer, scheidsrechter, A. Zijlstra, S. Meijerhof, G. 
Jonker, S. Pijlman. Voorovergebogen: Piet Veenstra, A. 
Adema, W.Postma. Gehurkt:Sj.v.d. Wijk, W.AdemaenM. 
Postma. 



Trainer Klein uit Groningen die slechts één jaar in 
Grouw trainde met het le elftal (1947-1948). Staand 
v.l.n.r.: Heart Zijlstra, Hidde Wester, Sake Meijerhof, 
Anske Adema, Geert Jonker, Douwe Leen, trainer Klein. 
Tweede rij v.l.n.r.: Piet Veenstra, Jaap Jongstra, Wiep 
Postma. Hurkend v.l.n.r.: Sjouke v.d. Wijk, Willem 
Adema, Merk Postma. 

Het eerste elftal ziet echter, in tegenstelling 
tot de vooroorlogse jaren, kans in de 3e 
klasse goed te blijven meedraaien. In al 
deze jaren komt men zelfs niet lager dan 
een vijfde plaats op de eindranglijst. Geen 
zenuwen dus voor degradatie naar de, met 
ingang van het seizoen 1947-1948 gevormde, 
4e klasse die, zoals wij eerder schreven, 
reeds jaren in de lucht hing. 
Het tweede elftal had het aanvankelijk veel 
moeilijker, mede door wisseling van spelers 
omdat er nog geen derde elftal was. Toen 
dat er dan ook definitief in 1946 kwam, 
waren de problemen voor het tweede 
opgelost en bleef men in de 2e klasse prima 
meedraaien. 
Het derde elftal zien we het eerste jaar, dat 
het een volle competitie speelde (1946-1947), 
promoveren naar de 2e klasse FVB. Het jaar 
daarna echter volgt weer degradatie naar de 
3e klasse en ook hier had dit elftal het, 
gezien de resultaten, erg moeilijk. Of de 
resultaten van de seniorenelftallen mede 
afhankelijk waren, of onder invloed stonden 
van de elkaar Vrij snel opvolgende trainers, 
konden wij niet in de jaarverslagen vinden. 
Maar nadat er nog twee jaar door Tj. 
DeiGrosso getraind was, die in 1945 als 
gevolg van reismoeilijkheden pas in juli 
kon starten, zien we voor een jaar de heer 
A. Klein uit Groningen. 
Klein werd na een jaar ontslagen, omdat hij 

zijn verplichtingen, in de zomermaanden te 
trainen, niet nakwam. Hierna wordt de heer 
Langendijk uit Leeuwarden aangezocht als 
trainer. 
Terwijl het, gezien de resultaten bij de 
senioren niet onverdienstelijk ging, zien we 
bij de adspiranten of junioren een echte 
bloeiperiode, die voornamelijk te danken 
was aan de inzet van jeugdleiders als 
G. Dijkstra en W. Deelstra. 
Ook hier zien we, nadat er een jaar slechts 
twee elftallen waren, constant drie elftallen 
aan de competities deelnemen. 
In deze periode behaalde de jeugd van 
GAVC in totaal niet minder dan zes 
kampioenschappen. Voorwaar een 
grandioos resultaat. 
Voor het eerst sinds het toetreden tot de 
KNVB wordt er door GAVC aan 
bekerwedstrijden deelgenomen, zij het met 
zeer wisselend succes; slechts éénmaal 
dringt men door tot de 2e ronde (1947), maar 
wordt dan onmiddellijk door Velocitas uit 
Groningen uitgeschakeld door met 3-0 te 
verliezen. 
De junioren spelen in deze periode nog geen 
FVB bekerwedstrijden, omdat dit 
onverenigbaar is met de opkomende 
zeilsport. 
De toestand van het veld is in deze jaren 
zeer zorgelijk. Als gevolg van het graven 
van het Prinses Margrietkanaal moet er 
worden uitgezien naar een ander veld en 
komt men terecht aan de Stationsweg op 
een stuk grond van veehouder Hosper. Men 
spreekt dan ook van een noodsportterrein, 
wat een grote flop blijkt te zijn. Toen het in 
1946 zover was dat de competitie moest 
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2e adspiranten elftal 1948 kampioen. V.l.n.r.: scheids-
rechter Jelke Pijl, Johannes v.d. Meer, Gerben 
Tiinstra, Sietse de Jong, Douwe v.d. Meer, Tjitze 
Uilkema, Gerben Dijkstra (leider). 2e rij: Marius 
Stobbe, Tjeerd Andringa, Fokke v.d. Meer; le rij: 
Simme Schrage, Kees Kleinhuis, Sietse Postma. 

GA VC Adspiranten 1 ± 1950. Kampioen. Staand v.l.n.r.: 
Gerben Dijkstra (leider), Wouter Stellingwerf, Frits de 
Jong, Jelke Pijl, Simme Schrage, Douwe v.d. Meer, 
Fokke v.d. Meer, Marius Stobbe. Zittend: Gerben 
Tuinstra, Rudi Feenstra, Tjitse Uilkema, Jelle Holtrop, 
Tjeerd Andringa. 



K.N.V.B AFD. FRIESLAN}. 
PROGRAMMA ZONDAG 8 FEBR. 52. 
le klasse A: 

Irusuin—Stiena 	 2.00 u. 
Foart—Warga 	 1.80 

Ree. 2e klasse 0: 
War ga 2—Houtigehage 8 

ftes.8eklaseE: 
O.A.V.C. 3—Foarit 2 
junioren A: 

Ze klasse B: 
G.A.V.C.—Frieia 2 	 12,00 u. 

BELANGRIJK. 
Iidien de K.N.V.B. in de dagbladen of 

ip andere wijze bekend maakt: Alle 
wédtrijden afgelast", geldt dit tevens 
voor de .deling Friesland, waarbij door 
me met District 5, van de K.N.V.B., één 
ijn wordt getrokken. Alle programma's 
worden aan automatisch een week ver-
Ichôven. 

2.00,, 

	 1.80 

beginnen was er nog geen speelmogelijk-
heid en startte men door alleen de uitwed-
strijden te spelen. 
Vooral in het voorjaar bleek het, als gevolg 
van de slechte terreingesteldheid, zeer 
moeilijk de kompetitie normaal af te 
werken. Men besluit echter wel de oude box 
van de 2e Meersweg over te plaatsen naar 
de Stationsweg. Het kost echter wel enig 
uitzoekwerk en discussie of het nu een plat 
of een puntdak moet worden. Uiteindelijk 
blijft alles bij het oude. 
Het in 1947 plaatsvindend 25-jarig jubileum 
van de club wordt op bescheiden, maar 
gepaste wijze gevierd. Op 1 november wordt 
er 's middags een receptie gehouden, 
die door een flink aantal belangstellenden 
wordt bezocht. 's Avonds was er een 
feestavond voor leden en genodigden waar 
L v.d. Stelt en J. Jonkman benoemd worden 
tot ereleden. Aan secretaris Hette de Jong 
wordt door voorzitter Bouma een 
schrijfbureau aangeboden. Op de 2e 
feestdag (2 november) spelen de GAVC-
veteranen, samen 414 jaar oud tegen de 
veteranen uit Akkrum, 418 jaar samen, 
uitslag 5-2. 
Het Grouwster elftal was als volgt 
samengesteld: 

A. Bink 
H.S. de Jong P. Eizenga 

H.B. de Jong D. v.d. Schaaf R. de Jong 
Joh. Okkema J. v.d. Pal S.P.deJong B. Bouma 

K.v.d. Pal 

's Middags is er verder nog de 
jubileumwedstrijd GAVC 1-Black Boys 1 
gespeeld, uitslag 1-3. De beide feestavonden 
werden verzorgd door de Grouwster Toneel 
Vereniging die zeer veel succes oogstte. Dat 
feesten geld kost blijkt wel uit het 
financieel overzicht van dit jaar. Er werd 
maar liefst f 549,79 meer uitgegeven dan er 
was ontvangen (f 4611,79 tegen f 4062,-). 

Opening nieuw sportterrein 
seioen 1951-1952 

Sportlievend Grouw is ongetwijfeld grote 
dank verschuldigd aan de stichting "Het 
Sportcentrum". Na vele inspanningen en 
legio besprekingen is, dankzij de stichting, 
het nieuwe veld een feit geworden. 

Het is misschien wel goed om even dieper 
op het bestaan van dit lichaam in te gaan. 
De stichting Het Sportcentrum beoogt 
krachtens artikel 1 van haar Statuten het 
behartigen van de sport in Grouw, in de 
ruimste zin des woords. 
Zitting hebben voor de verenigingen GA VC, 
SSS en Athieta ieder twee personen, voor de 
gezamenlijke zeilverenigingen, de volley-
balclub en de ijsclubs ieder één persoon. In 
totaal dus 9 personen, die worden voorge-
zeten door een onpartijdige voorzitter. 

Dat deze stichting in de afgelopen jaren 
haar bestaan heeft bewezen, zal zonder 
meer duidelijk zijn. 
We hoeven slechts te wijzen op de accomo-
datie van ons nieuwe veld, de restauratie 
van de aanlegsteigers en het Grooteiland. 
De stichting tracht dit alles te bereiken door 
het organiseren van een jaarlijkse loterij. 

Aan ons 1B-elftal viel de eer te beurt om het 
nieuwe veld in te wijden. 
Men speelde een wedstrijd tegen de 
Leeuwarder Zwaluwen 1B. De wedstrijd 
werd met 1-0 gewonnen door GAVC. Het 
doelpunt werd uit een strafschop gemaakt 
door Klaas de Vries. 
Op de nationale boomplantdag werden er 
door de lagere schooljeugd o.l.v. master 
Sybren de Jong, bomen geplant rondom het 
sportveld. 
Ter gelegenheid hiervan werd er een fles 
begraven met hierin een oorkonde, onge-
veer tien meter van het toegangshek. (Nu 
ongeveer achter het doel van het B-veld). 
Met medewerking van de gemeente is het 
sportcentrum er toe over gegaan om een 
motorgazonmaaier aan te schaffen. 
Voor de verzorging van het veld is een 
terreincommissie in het leven geroepen 
bestaande uit de heren; A. Bouma, J. 
Rozema, P. Sixma, G. v. Stralen en A. 
Zijlstra. 
Tot terreinknecht wordt benoemd ons lid K. 
Kleinhuis. 
Jammer is het, dat juist nu de moeilijke 
naoorlogse periode ons de rug scheen toe te 
keren, secretaris Hette de Jong wegens 
vertrek naar elders voor GAVC verloren 
gaat. Van Hette, die gedurende bijna 30 
jaren aan de vereniging zijn beste krachten 
heeft gewijd, werd op 22 oktober tijdens een 
feestavond in hotel van Stralen afscheid ge-
nomen. Een stukje GAVC ging heen. 

Frisia 1 febr. 1952. 
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KLUBLIET G.A.V.C. 
to Grou. 

Yn it Grouster wetterlân 
Kaem jierren lyn in klub ta stân 
Dy klub dy joech oan jong en âld 
In nu fortier wer yn de wrâld, 
It wie de fuotbalklub G.A.V.C. 
Eits libbe mei yn wol en wé. 

N eisang. 

Swarte truien, giele kragen 
Wte broekjes kreas en fris 
Bin' de Grouster fuotbalkleuren 
Hwêr t eitse jonge greatsk op Is 
Foar dy kleuren sil' wy stride 
Eits syn part en eits syn diel 
Hwat de tiden tis ek bringe 	) 
Heech hâlde wy It, wyt, swart giel. twaris. 

By Marseize kaem in fjild 
Dêr hat de rie doe swier oer tild 
It laei sa moal by mar en dyk 
En ek mei 't skoppen goun 't net bryk 
Men reisge faek nei Ljouwert en Boarn 
En kaem op ien nei boppe oan. 

Jierren rigen oan ien wei 
Mei 't skoppen roun 't net altyd mei 
In fêste bAn bleau dochs bistean 
Al wie 't in kommen en in gean. 
Dy bAn bistiet oant hjoed de dei 
Dat 't jimmeroan sa bliuwe mei. 

Us earst fjild dat makk' Cis great 
Doe kaem er troch dat fjild in feart 
Wy kamen oan 'e Grouster dyk 
En skopten faken yn it slyk. 
It wie in taflechts-oard yn 'e need 
Dochs wiene wy der nea op gleed. 

Oan de âlde Nesserdyk 
Dêr bin' wy nou in Sportpark ryk 
In hiel moai fjild, dat (is wer bynt 
En sa 't men 't op gjin doarp hast fynt 
Doch nou jim bêst, it komt jim fan pas 
Yn koarten nel de twadde klas, 

Grou Des, 1953. 
J. Jonkman. 

In toepasselijke woorden bedankte voor-
zitter Bouma Hette voor het vele werk dat 
hij voor de voetbalsport heeft gedaan. Als 
aandenken werd hem een vulpen 
aangeboden, terwijl mevr. de Jong in de 
bloemetjes werd gezet. 

Het 2e elftal wordt kampioen en speelt 
komend seizoen in de reserve eerste klasse. 
Tijdens een gezellige bijeenkomst in de 
Bierhalle maakten velen van de gelegenheid 
gebruik de kampioenen geluk te wensen. 
Aanvoerder Visser werd namens de club 
bloemen aangeboden. 
Het 3e elftal wilde voor zijn hogere broer 
niet onderdoen, want onder de bezielende 
leiding van aanvoerder Van Stralen werd 
ook dit elftal kampioen, na een nek aan nek 
race met Irnsum 2. 

Kampioenen in het seizoen 
1952-1953 
Met 8 elftallen, waaronder 5 junioren-
ploegen, ging GAVC vol vertrouwen de 
competitie tegemoet, over het geheel met 
goede resultaten. 
Vooral de jeugd beet danig van zich af en 
kwam met twee kampioenschappen uit het 
strijdperk. 
Het eerste elftal boekte een teleurstellend 
resultaat. Na een zeer zwak begin wist men 
zich enigszins te herstellen door enkele 
ploegen gedecideerd te kloppen. 
Doch nadien viel men opnieuw terug. We 
mochten ons gelukkig prijzen dat we in 
Tijnje een zeer zwakke broeder hadden, 
anders zou het vierdeklasser schap een feit 
zijn geworden. 
Het 2e elftal is opnieuw kampioen, thans 
van de res. le klasse waardoor volgend 
seizoen een tweede elftal van GAVC zijn 
intrede in de KNVB zal maken. 
Aanvoerder Zijlstra had tijdens de gezellige 
bijeenkomst in de Bierhalle vele geluk-
wensen in ontvangst te nemen en terecht. 
Het derde elftal bleek door haar promotie 
in een sterkere afdeling terecht gekomen te 
zijn. 
Het begin was voor de spelers weinig hoop-
vol, maar in de tweede helft van de compe-
titie stelde men zich door enkele over-
winningen en gelijke spelen veilig. 
Zoals reeds opgemerkt waren de prestaties 
van de jeugd opvallend goed. 
Het eerste jeugdelftal behaalde op fraaie 
wijze het kampioenschap. 
Ook dit feit werd in de Bierhalle feestelijk 
herdacht, waarbij aan de spelers een speldje 
werd aangeboden als herinnering. 
Een kampioenschap bleek echter voor dit 
elftal niet genoeg. Op het FVB jeugdtoer-
nooi wisten deze jongens nog een wissel-
beker in de wacht te slepen. 
Het tweede elftal behaalde een zeer ver-
dienstelijke plaats, terwijl het derde elftal, 
(B-junioren) eveneens kampioen werden. 

Het vierde elftal heeft lange tijd kampioens-
kansen gehad, doch moest de eer tenslotte 
aan Warga 2 laten. 
Het vijfde elftal ondervond dat men ook op 
het voetbalveld leergeld moet betalen. Ook 
deze jongens zullen echter in de toekomst 
wel beter voor de dag komen. 

Op nieuwjaarsdag, 1 januari 1954, is in 
samenwerking met de heer Braam en met 
medewerking van Tetman de Vries, een 
echte GAVC-avond georganiseerd. Ter ge-
legenheid hiervan is GAVC verrijkt met een 
clublied, geschreven door de heer Jonkman. 
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Internationale contacten 

Het eerste internationale contact is gelegd 
in 1954 door ons 3e senioren elftal, dat 
mocht Spelen tegen de Franse club Warmer-
ville. In een halve competitie met Frisia 5 
en genoemde Franse club, werd GAVC win-
naar van de door de Grouwster VVV aange-
boden lauwertak. 
Na de wedstrijden werd een vaartocht 
gemaakt op het skûtsje van Bauke de Vries, 
onder leiding van Hielke de Vries, die zich 
zo ongeveer als enige verstaanbaar kon 
maken bij de Fransen. Na de vaartocht ging 
men gezamenlijk naar Leeuwarden, waar 
door Frisia een diner werd aangeboden, 
gevolgd door een bal. 

Bezoek van de "Birkenhead Youth" op 21 en 22 mei 
1956. Hier de jongens van GAVC. V.l.n.r. W. Bijlsma, 
G.v. Stralen, G. Klaassens, F. de Jong, W. Broekstra, B. 
Minderman, J. Knol, D.v.d. Mei, G. Postma, H. Stene-
ker, K. de Vries, J. Wagenmakers, F. Bottema en J. de 
Visser. 

Een der hoogtepunten van het jeugdvoetbal 
was ongetwijfeld het bezoek van de Engelse 
club de "Birkenhead Youth" aan Grouw, op 21 
en 22 mei 1956. 
Een bezoek dat in alle opzichten slaagde en 
waarbij de jeugdcommissie zich een 
uitstekende "gastvrouw" toonde. 
De Engelse jongens waren ondergebracht in 
gastgezinnen. De uitstekend gespeelde wed-
strijd welke in een gelijkspel eindigde (2-2), 
zal iedere speler als een prettige jeugd-
herinnering meedragen. 

Het elftal van Birkenhead met begeleiders. 
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Financiën 
Het boekjaar van 1953 wordt afgesloten met 
een nadelig saldo van f 348,51. Daarom 
wordt er besloten om een braderie te organi-
seren. Dankzij de voortreffelijke medewer 
king van de Theatergroep van het Grouw-
ster Gemengd Koor, kon de penningmeester 
na afloop een bedrag boeken van f 900,-. 
Het jaarverslag van de penningmeester in 
1955 geeft een somber beeld van de kas-
positie. 
De inkomsten hebben f 3357,45 bedragen, de 
uitgaven f 3623,47 hetgeen neerkomt op een 
nadelig saldo van f 266,02. 
Volgens het verslag moet nog een aan-
zienlijke nota wegens reiskosten over het 
afgelopen seizoen worden betaald, zodat 
dit tekort nog met enige honderden guldens 
zal worden verhoogd. 
Het is wel gebleken dat de huidige gang van 
zaken niet bestendigd kan blijven. 
De voetbalsport is nu eenmaal duur, vooral 
op het platteland, omdat practisch alle 
uitwedstrijden in andere plaatsen moeten 
worden gespeeld. Het streven is er altijd op 
gericht geweest om de contributies zo laag 
mogelijk te houden. 
Tot nu toe heeft men steeds, zij het soms na 
veel inspanningen, de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen, doch nu jaarlijks een 
bedrag van f 500,- huur voor het sportter-
rein moet worden opgebracht, wordt dit ten 
enen male onmogelijk. 
Het tekort zal in het gunstigste geval 
f 900,- belopen. Daarom is besloten per 1 
juli de contributies als volgt te wijzigen: 

Junioren laagste klas van f 0,15 op f 0,25 
per maand 

Junioren hoogste klas van f 0,30 op f 0,50 
per maand. 

Senioren gehuwd van f 0,50 op f 0,75 per 
maand. 

Senioren ongehuwd van f 1,00 op f 1,50 per 
maand. 

Een verhoging van ± 50%, hetgeen neer zal 
komen op een jaarlijkse vermeerdering van 
inkomsten van ± f 1000,-. 

Penningmeester Kerkhof neemt, na een 
lange reeks van jaren de club te hebben ge-
diend, afscheid. Hoewel het geen gewoonte 
is aan het vertrek van bestuursleden extra 
aandacht te schenken, heeft men toch ge-
meend hier een uitzondering te moeten 
maken. Namens de vereniging wordt de 
heer Kerkhof een electrische sigarettenaan-
steker met inscriptie aangeboden. Ook Jetze 
Brouwer neemt afscheid van de club. 
Zeventien jaar lang heeft Jetze de 
bodewerkzaamheden voor GAVC verricht. 
Aangezien hij de laatste jaren meer voor de 
athletieksport is gaan voelen, zijn de werk-
zaamheden voor de club hem te bezwaarlijk 
geworden. Als dank voor de bewezen 
diensten wordt hem een chronometer 
aangeboden. 

Teneinde de veelomvattende taak van de 
penningmeester enigszins te verlichten, 
wordt door het bestuur een contrôlecom-
missie ingesteld, die tot taak heeft de kaart-
verkoop en de contrôle bij de wedstrijden te 
regelen. 

Training 
De training van de senioren werd in het 
seizoen 1954-1955 nog verzorgd door de heer 
Langendijk uit Leeuwarden. Hij neemt, na 
zeven jaar lang de training van de senioren 
te hebben verzorgd, afscheid. 
De heer G. Dijkstra, die reeds jaren de 
junioren met groot succes traint, is tevens 
bereid gevonden de training van de 
senioren belangeloos ter hand te nemen. 
De training van de junioren zal in het ver-
volg worden verzorgd door de heer van 
Stralen. 

Sportterrein 
Het Sportcentrum heeft onlangs met het 
gemeente bestuur overeenstemming bereikt 
inzake de huur van het sportveld. 
Voor onze vereniging komt het hierop neer, 
dat jaarlijks een huur van f 500,- moet 
worden opgebracht, hetgeen voor onze, toch 
al niet bepaald rooskleurige financiële 
situatie, een zware belasting betekent. 
Het gehele onderhoud komt nu voor reke-
ning van de gemeente. 

Voetbalpool 

De voetbalpool, die vorig jaar naar aan-
leiding van de financiële problemen in het 
leven was geroepen, is een gouden idee 
geweest. 
Het resultaat na één seizoen is al f 500,-. 
De Organisatie van de Pool was in handen 
van de heren A. Achenbach, B. Bouma en 
S. Pijlman, alle drie bestuursleden. 
In de poolwereld is afgelopen seizoen (1956-
1957) heel wat deining geweest. Startte men, 
evenals vorig jaar met de "Alkmaar Pool", 
men eindigde, na enkele maanden met een 
eigen pool gedraaid te hebben, met de 
officiële KNVB Pool. 
Laatstgenoemde was geen onverdeeld 
succes, omdat daaraan uitsluitend bij de 
KNVB ingeschreven leden mochten deel-
nemen. 
De totale opbrengst van het afgelopen 
seizoen betekent echter voor de kas een 
flinke stimulans. 
De bruto opbrengst bedroeg f 895,00. De 
heer Achenbach, die de administratie steeds 
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IB Kampioen seizoen 1954-1955 
Boven v.l.n.r.: S.v.d. Vlugt (leider), Wv.d. Schaaf, H. 
Hemstra, L. de Jong, M Pijl, F. de Haan, J. de Jong, J. 
Visser, M. Bottema, G.v. Stralen (trainer). 
Onder v.l.n.r. W. Adema, G. Krist, S. Bruinsma, L 
Zwerver, Y.v.d. Veen. 28 Kampioen seizoen 1954-1955 

Boven v.l.n.r. J. Bijlsma (leider), J. Tichelaar, G. 
Adema, Dj. Leen stra, Joh. Kiemel, W. Feenstra, D. 
Jellema, G.v. Stralen (trainer). 
Onder v.l.n.r. M. Bouma, G. de Vries, M. Kleinhuis, Y. 
Sytema, J. Oostwoud. 
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WEEK 

E 1 
24-2-57 

NAAM: 

ADRES: 

WOONPLAATS: 

VERENIGING: 1 

Ng 	2957 K.N.V.B. ALLEEN DIT FORMULIER BESCHRIJVEN 
z 

0 
0 

N.O.A.D.-M.V.V 	 
Ajax-Rapid J.0 	 
D.O.S.-Elinkwijk 	 
V.V.V.-Feljenoord 
P.S.V.-B.V.V. 	 
De Volewijckers-S.V.V. 
Roda Sport-Alkmaar 
Graafschap-Helmoridia '55 
Helmond-Vitesse 	 
Velocitaz-Be Quick 
Wilhelmina-Hilversum 
O.N.A.-Zeist 	 
Sparta-G.V.A.V. 	 
Blauw-Wit-E.D.O. 
Zwartemeer-Go Ahead 

1 2 3 4 5 6 - 	7 - 	6 

123123123123123123123123 

Het eerste tot oformulier. 

voor zijn rekening nam, heeft heel wat werk 
verzet. 
De formulieren konden in de bakkerij van 
voorzitter Bouma worden ingeleverd. 

Wisselingen 
Tijdens het seizoen '56-'57 werd er afscheid 
genomen van twee eerste eiftalspelers, te 
weten de heren P. Veenstra en H.v.d. Bij, 
wegens vertrek naar respectievelijk 
Oosterwolde en Drachten. 

Als aandenken kregen zij een asbak. 
Op 1 en 2 juni 1956 zijn de A-junioren in het 
raam van een sportuitwisseling naar het 
Drentse Sleen geweest, welke trip door de 
jeugd zeer op prijs werd gesteld. 
Begin augustus is door twee elftallen van 
Sleen een tegenbezoek gebracht. 
In het afgelopen seizoen meende terrein-
knecht Van der Veen zijn functie niet langer 

IB Kampioen seizoen 1957/58 toegesproken door G. v. 
Stralen. 
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alleen te kunnen vervullen. 
De heer P. Kleinhuis stelde zich toen spon-
taan beschikbaar om de velden wekelijks in 
orde te brengen, terwijl Jac. Betten in de 
box assisteerde. 

Malaise 
De elftalcommissie, die in het seizoen '57-
'58 bestond uit de heren Tj. Sijtema, W. 
Hazenberg, W.v.d. Berg, F. Jansma en J. 
Hooghiemster, heeft een moeilijk jaar 
achter de rug. 
Dit werk, dat altijd aan kritiek bloot staat, 
wordt des te ondankbaarder naarmate de 
resultaten van de diverse elftallen slechter 
worden. 
En wanneer dan de medewerking van ver-
schillende leden veel te wensen overlaat, 
wordt vaak het onmogelijke van de zitting 
hebbende leden gevergd. 
Bovendien was het met het beschikbare 
spelersmateriaal practisch niet mogelijk 3 
elftallen op de been te brengen. 
Dat men er in geslaagd is de elftallen steeds 
in het veld te krijgen, strekt de commissie 
zeker tot eer. 
Met de competitie ging het ook al met zo 
goed. De resultaten van de senioren waren 
over het algemeen bedroevend. Het eerste 
elftal wist zich slechts via een beslissings-
wedstrijd tegen Steenwijker Boys in veilig- 

Eerste elftal seizoen 1957/58 
Boven v.l.n.r. J. Holtrop, leider G. Dijkstra, J. Wagen-
makers, G. Tuinstra, Tj. Uilkeina, A. Achenbach, W. 
Stellingwerf, W. Broekstra, F.v.d. Meer. 
Onder v.l.n.r. D. Leen, G. Jonker, M. Postma. 

heid te brengen, terwijl het tweede elftal 
op de laagste plaats eindigde en zodoende 
voor degradatie in aanmerking kwam. 
Gelukkig behaalde het 3e elftal een draag-
lijker resultaat. 
Ook de training deelde dit seizoen in de 
malaise. Moest trainer Dijkstra wegens 
ziekte het grootste deel van het jaar verstek 
laten gaan, ook de animo onder de leden, 
vooral van de lagere elftallen was zeer 
gering. 
De heer Langendijk was bereid gedurende 
de zomermaanden de leiding te nemen, ter-
wijl gymnastiekleider G. de Jong gedurende 
de wintermaanden de indoortraining leidde. 
De training van de junioren werd geheel 
verzorgd door leider Van Stralen. 
Het 1A-elftal wist zich in de zware hoofdafde- 
ling zeer goed te handhaven, terwijl ook het 
2A-elftal, meestal het zwakke zusje, zeer 
behoorlijk voor de dag kwam en zelfs lang 
kampioenskansen heeft gehad. 
De drie B-elftallen hebben een voortreffelijk 
seizoen gehad; 1B, 2B en 3B zijn allen 
kampioen geworden. 
De malaise zette zich ook door in de financiën 
en wel zodanig, dat men genoodzaakt was de 
contributies voor enkele groepen wederom te 
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verhogen. Met ingang van 1 juli wordt het als 
volgt: 
Junioren van f 0,25 op f 0,50 per maand 
(laagste klas). 
Senioren van f 0,75 op f 1,00 per maand 
(gehuwd). 

De jeugdcommissie bestaat in augustus 25 
jaar. Aan dit feit is verder geen aandacht 
geschonken. 
Op 22 oktober bestaat de vereniging 35 jaar. 
Ter gelegenheid hiervan is een feestavond 
gehouden in Hotel Oostergoo. Een en ander 
met medewerking van "De Westra's" uit 
Stiens. 

Jeugd animeren 
Een verslag van de jeugdcommissie over 

het seizoen 1958-1959 

"Nu het seizoen 1958-1959 tot het verleden be-
hoort, is het gebruikelijk hierover verslag uit 
te brengen op de algemene vergadering en 
dit vast te leggen voor het nageslacht. 
Gaarne wil ik dit in zo kort mogelijke 
trekken doen en dan liefst op de wijze 
waarop wij ons doel proberen na te streven, 
namelijk de jeugd te animeren en leren 
voetballen, opdat de vereniging in de toe-
komst genoegen van hen mag beleven. 
Uit de cijfers zal blijken, dat het eerste 
punt, de jongens animeren, niet het 
moeilijkst is. 
De jeugdafdeling begon met 33 A-spelers en 
36 B-spelers. Dus een totaal van 69 jongens. 
In de loop van het seizoen kwamen er nog 
14 B-junioren bij, een totaal derhalve van 
83. 

Het tweede punt, de jongens te leren voet-
ballen, blijkt nog steeds de moeilijkste op-
gaaf te zijn. 
En om dan vergelijkingen te treffen worden 
meestal de competitiestanden nagegaan, 
hoewel ik weet dat deze niet zuiver de juiste 
verhoudingen weergeven en dat ten 
opzichte hiervan een meer diepgaande 
studie nodig is. 
De jeugdcommissie nu, probeert de jongens 
te leren voetballen, door ze per elftal één 
keer per week te laten trainen en wedstrijd 
te laten spelen. 
Dit is uiteindelijk ook het doel van elk 
aangesloten lid. Afgelopen seizoen zijn, 
dankzij het mooie voorjaarsweer en de 
vlotte organisatie van de FVB, de 
competities weer eens volledig uitgespeeld. 

GA VC 1A begon heel zwak, wedstrijd na 
wedstrijd werd verloren tot halverwege de 
competitie na enkele omzettingen de kansen 
keerden en zelfs na een felle eindspurt het 
elftal op 4 plaatsen van onderen eindigde, 
zodat dit elftal ook volgend seizoen weer 
zijn kansen in de Hoofdafdeling mag 
verdedigen. 
GAVC 2A werd ongeslagen kampioen. 
Dit gunstige resultaat beschouw ik als een 
algemene vooruitgang in ons jeugdvoetbal. 
GAVC 1B, voor het eerst in de hoogste 
klasse B uitkomend, eindigde in de midden-
moot, met alleen de elftallen van 
Leeuwarden IB, Heerenveon IB en Rood-
Geel 1B boven zich. 

IA seizoen 1958-1959 
Staand v.l.n.r.:P.v.d. Meer, D.v.d. Mei, G. Spoelstra,P.v.d. 
Berg, R. Bouma, H. Steneker, G.v. Stralen. 
Onder v.l.n.r.: J. Koopstra, B. Minderman, P. Prins, M. 
Leen stra, M. Pijl. 

41 



GAVC 2B moest in zijn afdeling genoegen 
nemen met de 3e plaats. 
GA VC 3B eindigde op de 3e plaats van 
onderen. 
De heren W. Boersma, G. Jonker, F.v.d. 
Meulen, W. Postma, G.v. Stralen en G. 
Zijlstra, die het werk voor de jeugd hebben 
opgeknapt, hebben een dankwoord van de 
jeugd en de hele vereniging zeker verdiend. 
En nu de toekomst! 
Volgend seizoen kan met 75 leden, 39 A-
junioren en 36 B-junioren gestart worden. 8 
Jongens gaan over naar de senioren en ik 
hoop van harte, dat ook zij daar hun plaats 
zullen vinden. 
Wordt de groep van 75 jongens in 6 elftallen 
ondergebracht, dan moet ook het aantal 
jeugdleiders worden uitgebreid. 
De commissie doet dan hierbij ook een 
beroep op de leden, zich hiervoor be-
schikbaar te stellen. 
Doch niet alleen de jeugdleiders, maar ook 
de scheidsrechters zijn onmisbare 
elementen bij een goed draaiende voetbal-
jeugdgemeenschap. 

oetbal- 
jeugdgemeenschap. 
Zij die interesse hebben, melden zich zo 
spoedig mogelijk. Voor ons jeugdvoetbal 
zou het van grote betekenis zijn wanneer 
een aantal leden zich door middel van een 
cursus voor jeugdleider zou kunnen 
bekwamen in de problemen van de 
opvoeding van en leiding geven aan de 
jeugd. 
Laat ons beginnen deze gedachte eens te 
realiseren ". 

Namens de jeugdcommissie 
Get. G.v. Stralen, voorz. 

2A Kampioen seizoen 1958-1959 
Boven v.l.n.r. J. Oostwoud, Job. Kleinhuis, Klaas de 
Groot, Jac. de Vries, L. de Jong, M. Bottema, L. Kom-
duur, G. Krist, W.v.d. Schaaf, K. Kiemel, H. Krist, M. 
Leenstra, J. Visser, J. Koopstra, Job. de Groot. 
Onder v.l.n.r. G. Zijlstra, Job. Hendriks, Y.v.d. Veen, S. 
Bruinsma, Jan de Vries, W. Adema, G.v. Stralen. 

In dit seizoen hebben we gewerkt met een 
vaste grensrechter, te weten de heer W. 
Bijlsma, met als plaatsvervangers W.G.v.d. 
Berg en J. Brouwer. 
Door de bereidwilligheid van 5 oud-spelers 
kon een derde elftal worden samengesteld, 
geheel uit ouderen bestaand. Ze werden 
zelfs met vlag en wimpel kampioen. 
Op het terrein werd langs de zuidzijde van 
het hoofdveld een verlichtingsinstallatie 
aangebracht uit de opbrengst van een ge-
houden loterij. 
Hierdoor is het ook mogelijk geworden dat 
we 's winters buiten kunnen trainen. 

Technisch leider 

In de herfst van 1959 werd de competitie 
begonnen met 4 seniorenelftallen, te weten 
het eerste elftal in de 3e klasse A van de 
KNVB, het tweede elftal in de res. 2e klasse 
van de Afdeling Friesland, het derde elftal 
eveneens in de res. 2e klasse en het vierde 
elftal in de res. 3e klasse van de genoemde 
afdeling. 
Helaas moest halverwege de competitie 
worden besloten een elftal uit de competitie 
te nemen, aangezien het niet meer mogelijk 
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IA Seizoen 1959-1960 
Boven v.l.n.r. G.v. Stralen (leider), F. de Haan, G. 
Spoelstra, P.v.d. Berg, G. Krist, L. Brandsma, R. 
Bouma. 
Onder v.l.n.r. B. Mindernian, P.v.d. Meer, M. Bottema, 
P. Veenstra, M. Pijl. 

De jeugdcommissie begin 60-er jaren 
V.l.n.r. Willem Boersma, Symen de Jong, Freddie v.d. 
Meulen, Eppie v.d. Veen, Sjouke v.d. Wijk, Wybren 
Postma en Gerrit van Stralen. 
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bleek ten allen tijde vier elftallen in het 
veld te brengen. 
De jeugd nam met 3 A-elftallen en 3 B-
elftallen aan de competitie deel. 3A Spande 
de kroon door het kampioenschap in de 
wacht te slepen, zij het na een nek aan nek 
race met het 1A-elftal van de Wâlden. 
Per 1 augustus 1960 komt de heer Dijkstra, 
voorheen 2e trainer van de v.v. Leeuwarden, 
bij GAVC in dienst. Het is namelijk 
gebleken, dat het gemis van een technisch 
leider op de wedstrijddagen wel heel erg 
werd gevoeld. 
De Voetbalpool mocht zich in een toe-
nemende belangstelling verheugen. 
Uit het financieel overzicht van administra-
teur de Jong blijkt dat in totaal 17881 
kolommen werden ingevuld met een totaal-
bedrag van rond f 4470,00. 
Het aandeel voor de vereniging bedroeg 
f 1450,00. 

Het ledenbestand bedroeg per 1 juni: 420, te 
weten 4 ereleden, 1 lid van verdienste, 284 
senioren, 117 junioren, alsmede 14 
donateurs. 

Brand Halbertsma 
Zaterdagavond 11 juni 1960; het is bijna 
negen uur en Grouw maakt zich op voor de 
zondag. 
Maar de rust wordt echter wreed verstoord 
als plotseling de brandsirene begint te 
loeien. Als daarna ook de fabrieksfluit van 
Halbertsma met korte stoten het sein van 
brand over het dorp bazuint, weet een ieder: 
"Het is bij Halbertsma", en wel aan de over-
kant van De Grou bij het houtstek. 
Een rode gloed begint de wolken boven de 
houtloodsen al te kleuren, een sleepboot 
sleept een coaster uit de gevaarlijke zône. 
Dankzij de inspanningen van de brandweer-
korpsen van Grouw, Warga, Oldeboorn, 
Heerenveen, Sneek, Leeuwarden, Harlingen, 
Bergum, Rauwerd, Akkrum en de vliegbasis 
Leeuwarden en een goede windrichting is 
het dorp Grouw aan een ramp ontsnapt. 

Koninklijk goedgekeurd 

In het seizoen 1960-1961 worden de statuten 
van G.A.V.C. koninklijk goedgekeurd. Dit be-
tekent dat de vereniging voortaan als rechts-
persoon kan optreden. Het belangrijkste is 
echter wel dat vanaf nu de bestuursleden niet 
meer hoofdelijk aansprakelijk kunnen wor-
den gesteld. 

De elftalcommissie maakt in hetzelfde sei-
zoen roerige tijden door. Het bestuur wil 
namelijk vaste leiders bij de drie senioren-
elftallen. 

De elftalcommissie, bestaande uit J. Hoog-
hiemster (voorzitter), W.v.d. berg (sekre-
tans), S. de Jong, W. Postma en H. Seldenrust 
is het hiermee niet eens en stapt op. Slechts W. 
Postma zal in het nieuwe seizoen terugkeren 
samen met Germ Jonker en Wietse Rood-
bergen. 

Hoogtepunten op sportief gebied waren het 
bezoek van de K.M.A. uit Breda en de Deense 
klub Högen, die als gast in Emmeloord ver-
toefde. 
Het eerste elftal speelde tegen beide ploegen 
een wedstrijd, die met flinke cijfers werden 
gewonnen. 

Aan de Deense spelers werd nog een zeiltocht 
met het Grouwster Skûtsje aangeboden, 
hetgeen bijzonder op prijs werd gesteld. 

De brand bij Halbertsma. 
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In de competitie boekte het eerste elftal 
geen opzienbarende resultaten. Wel had de 
ploeg een uitstekende start, maar na een 
gedwongen rustperiode in de winter-
maanden was het met de overwinningen-
reeks gedaan. Als goede middenmootpioeg 
werd geëindigd. 

De animo voor de training was wat het 
eerste elftal betreft goed te noemen, maar 
voor de lagere elftallen beslist onvoldoende. 
Desondanks werd het tweede kampioen na 
een nek aan nek race met Frisia 2. 
Over het derde elftal weet het verslag van 
de elftalcommissie uit dat jaar te melden: 

"De animo voor het derde elftal is ook dit 
jaar weer onvoldoende gebleken. Gezien het 
grote aantal junioren, dat telkenjare naar de 
senioren overgaat, is dit een betreurens-
waardig feit. De omstandigheid dat vele 
leden na hun juniorentijd worden opge-
roepen 

pge-
roepen ter vervulling van de militaire 
dienstplicht, zal hiermee debet aan zijn. 
In elk geval hebben deze omstandigheden er 
toe geleid, dat dit elftal wederom is afgezakt 
naar de derde klas van de K.N. V.B." 

Uit het verslag van de jeugdkommissie 
citeren we het volgende: 

"Volhardend trainen van de A-junioren had 
tot gevolg, dat 1A van hekkesluiter veran-
derde in een elftal dat over de sterkste 
tegenstanders zegevierde en met deze eind-
spurt de vijfde plaats voor zich opeiste. 
G.A.V.C. 2A had het genoegen zich kam- 

G.A.V.C. seizoen '60-'61 
Staand v.l.n.r. H. Dijkstra (trainer), Durk v.d. Mei, Piet 
Adema, Henne Sten eker, Sjoerd Veenstra, Wouter 
Stellingwerf, Jelle Holtrop, Jan Hooghiemster (voor-
zitter eiftalkommissie), Bert Minderman, Wietse 
Bijlsma (grensrechter). 
Zittend v.l.n.r. Rein Bouma, Sipke Bruinsma, Bertus 
Brandsma, Foppe de Haan. 

pioen te noemen. Bevredigend was het in 
zoverre niet, omdat dit kampioenschap tot 
stand kwam doordat een protest van no. 2 
Leeuwarden 4A niet in behandeling werd 
genomen. Het 3A elftal leverde een nek aan 
nek race met Warga 1A, welke door 
laatstgenoemde club met 1 punt verschil 
werd gewonnen. Van de B elftallen heeft 1B 
het beste resultaat geboekt. In het begin van 
de competitie mocht deze ploeg zich zelfs 
lijstaanvoerder noemen, maar tegen het 
einde, toen het elftal door ziekte en 
blessures niet op zijn sterkst uitkwam, 
kwamen enige verliespunten zodat een 2è 
plaats achter Heerenveen 2B werd bereikt. 
De beide andere B elftallen kwamen tot heel 
wat mindere prestaties en eindigden op de 
voorlaatste plaats. De competities werden 
volledig uitgespeeld en er bleef zelfs nog 
tijd over voor toernooien". 

Voorzitter en vice-
voorzitter treden af 
In 1961, vlak voor het jubileumjaar, treden 
voorzitter Bartele J. Bouma en vice-
voorzitter Sybren de Jong om privéredenen 
af. 
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De Jong was tien jaar bestuurslid. 
Bouma had vanaf 1937 zitting in het 
bestuur, waarvan de laatste negentien jaar 
als voorzitter. 
Na de tweede wereldoorlog was Bouma 
tevens vertegenwoordiger voor G.A.V.C. in 
het sportcentrum, waarin hij vooral veel 
strijd heeft gevoerd voor het huidige sport-
veldencomplex. 
Tijdens de jaarvergadering op 13 september 
1961 ontstond nochal wat tumult rond de 
opvolging van Bouma en De Jong. 
Het bestuur had twee kandidaten gesteld en 
zou conform de reglementen intern een 
voorzitter kiezen uit z'n midden. Een aantal 
leden was echter van mening, dat de 
voorzitter door de leden gekozen moest 
worden. Na een verhitte discussie en een 
dreigend opstappen van een nieuw gekozen 
bestuurslid, vond men elkaar uiteindelijk 
toch. 
Het nieuwe bestuur bestond toen uit: voor-
zitter Jan Hooghiemster, secretaris Sipke 
Pijlman, penningmeester Feike J. Hoekstra, 
Henny v.d. Bijl, (voorzitter elftalcom-
missie), Jetze Brouwer (materiaal beheer-
der), Jan v.d. Brink (pooladministrateur) en 
Jelte de Vries (financiële ledenadmini-
strateur). 
De vertrekkende trainer H. Dijkstra uit 
Leeuwarden wordt opgevolgd door diens 

stadgenoot Jan Bron, die voorheen louter 
handballers trainde. 
De training van de A-junioren berustte bij 
G. Dijkstra en G. van Stralen. De B- 	n 
junioren werden door G. van Stralen en S. 
Schrage onder handen genomen. 

40 Jarig jubileum 
Een van de hoogtepunten in 1962 was 
ongetwijfeld de viering van het 40-jarig 
jubileum op zaterdag 20 oktober. Tijdens de 
stijlvolle en drukbezochte receptie in Hotel 
Oostergoo wordt de vereniging de 
traditionele bondsvlag aangeboden. 
De oud-sekretaris H.S. de Jong en 
jeugdleider G. van Stralen worden 
onderscheiden met de zilveren F.V.B. speld. 
De feestavond met T.O.G. uit Leeuwarden en 
het dansorkest "The Midnight Swingers" 
was een groot sukses. Een en ander was 
dankzij een uitstekend geslaagde 
glazenaktie financieel mogelijk gemaakt. 

Sportief gezien was het seizoen 1962-'63 
goed te noemen. Het eerste elftal eindigde 
achter Frisia op een tweede plaats. Het 
tweede elftal werd kampioen en het derde 
elftal behaalde een tweede plaats. 

Op de foto: Trainer G. van Stralen onderwijst de 
jongens van 313. 
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Het jubilerende bestuur: staand v.l.n.r. Jelte de Vries, Jet-
se Brouwer, Jan v.d. Brink, Henny v.d. Bijl. Zittend 
v.l.n.r.: Feike Hoekstra (penningmeester), Jan Hoog-
hiemster (voorzitter) en Sipke Pijlman (secretaris). 

Keeper Van der Veen van GA VC springt tevergeefs naar 
het harde schot, afgevuurd door Frisia rechtsbinnen 
Hetty van Zwol (niet zichtbaar op de foto). Deze treffer 
bracht de stand op 1-2 voor Frisia en daarmee het 
kampioenschap. (Foto Leeuwarder Courant) 
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Wat de derdeklassers presteerden 

Frisia kampioen in 3A 
door 1-2 zege op GAVC 

In de derde klasse A in het pleit ton gunste van Frials beslecht. 11e Cnmbnu?- 
bewoners 

 
beslisten gister het belangrijke duel tegen concurrent GAVC met 1—F 

In hun voordeel en dat was voldoende voor de titel en het tweedeklaaenoha 
Onderaan kwam het ook tot een beslisnlng. Doordat De Kool slok duidelijk ut, 
ker toonde dan hel bezoekende Lemmer en Black Boys Oosterwolde geen w 
node (2-4) werd de degradatie zowel van Lemmer als van Oosterwolde 
it. Steenwijk hielp daarbij een handje door togen Stânlrlen beslag op 
leggen (3-1). Dat MKV Oorredijk snel 1-0 klopte en BES nleb n' 

(erker toonde dan Freno (2-1), was van geen belang meer 

lack Boys 2-3. Hel 	"- 

aanleggen van een oefenveld. Het zal 
overigens nog enkele jaren duren voor dit 
gerealiseerd zou worden. 

Eierzoeken bezorgt 
elftalcommissie overwerk 

'de 
op. op. 
de 

Leeuwarder Courant 24 mei 1963. 

De A-junioren wordt voor het eerst een test 
afgenomen op hun persoonlijke prestaties, 
aldus het jaarverslag van de secretaris. De 
onderdelen waren o.a. 100 m. hardlopen, 700 
m. hardlopen, 100 m. met hindernis, 25 m. 
behendigheidsoefening met bal en zuiver 
schieten. Bovendien nog een prestatietest 
op bal hooghouden op voet, op dijbeen en op 
hoofd. De oefeningen gingen op tijd en 
werden vanwege de opdooi gehouden bij de 
boerderij van B. de Leeuw. 

Doordat de trainingen altijd op het 
hoofdveld plaatsvonden, werd dit veld er 
niet beter op. Vooral de zuidkant van het 
veld heeft het 's winters zwaar te verduren. 
Dit heeft tot gevolg dat er in 1962 
activiteiten worden ontplooid voor het 

Voor het eerst na het seizoen 1959-'60 doen 
er weer vier seniorenelftallen aan de compe-
titie mee. Dat bezorgt de elftalcommissie het 
nodige werk. Niet wat de opstellingen 
betreft, maar wel de vele afzeggingen. 
Vooral in de eierzoektijd en tijdens de 
laatste competitiewedstrijden heeft het de 
kommissie veel extra werk gekost. 

De 1A-junioren kunnen het in de hoofdklas 
niet bolwerken en degraderen. Met de B-
junioren ging het beter. Lange tijd hadden 
zowel de 1B- als de 2B-junioren kampioens-
kansen. De zeilsport en de schoolreisjes 
gooiden aan het einde van het seizoen 
echter roet in het eten. De laatste wedstrijd 
van 2B werd pas op 21 juni gespeeld 

Seizoen 1962-63. De spelers van GA VC 1 en GA VC 2 bij 
restaurant 'Het Witte Huis' in Donkerbroek. In die tijd 
betaalden de spelers zelf nog de buskosten. 
V.l.n.r. Gerrie A dema, Durk v. d. Mei, Rein Bouma, Yme de 
Jong, Sipke Bruinsma, Yde v.d. Veen, Bertus Brandsma, 
Gerrn Postma, Karst Steneker, Ype Sijteina, Auke 
Witteveen. 
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GAVC 2—Zwaagwesteinde 3 1-3 
De Grouwster kampioenen moesten de 

afgelopen zondag in de promotiewed-
strijd tegen Zwaagwesteinde genoegen 
nemen met een 1-3 nederlaag. Gezien de 
verhouding over de gehele wedstrijd ge-
nomen, was deze uitslag wel juist. 

Echter in het begin van deze wedstrijd 
was het toch wel GAVC wat het beste 
van het spel had. Na 20 minuten spelen 
nam men zelfs de leiding toen Achenbach 
een zuivere pass van A. Brandsma be-
heerst inschoot: 1-0. Deze stand kon tot 
de rust worden bëhouden. 

Na de rust kwamen de ,,readsjes" fel 
terug. Men bleef nu in de GAVC defensie 
te ver achter hangen, waardoor een ont-
zettende druk op het Grouwster doel ont-
stond, doch de gelijkmaker bleef eerst 
uit. Toen echter stopper J. Atema onno-
dig hands maakte in het beruchte ge-
bied, werd de toegestane penalty door de 
linksbuiten feilloos benut: 1-1. Vlak 
daarna leidde een fraaie combinatie tus-
sen middenvoor en linksbuiten tot het 
tweede doelpunt, waarvan de middenvoor 
de maker was: 1-2. GAVC had nu geen 
antwoord meer terug ondanks enkele 
fraaie kansen die onbenut bleven. 

Toen vlak voor tijd de overigens uit-
stekend spelende invaller Kiemel de bal 
ook nog eens met de hand speelde en de 
strafschop weer door de linksbuiten in 
een doelpunt werd omgezet (1-3), was 
de eerste nederlaag voor een plaats in de 
KNVB een feit. Door deze nederlaag is 
de kans voor GAVC om te promoveren 
nog niet verkeken. Wanneer men in de 
returnwedstrijd een overwinning weet te 
behalen, hetgeen zeker mogelijk is, moet 
in ieder geval een beslissingswedstrijd 
worden gespeeld. 
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GAVC 2A kampioen. Staand vi .n.r.:Freddie v.d. Meulen 
(leider) Meine Woudstra, Tette Hofstra, Eeuwe Kooistra, 
Anne Peanstra, Cor v.d. Ham, Bauke de Jong, Bauke 
Hooghiemster. Knielend v.l.n.r.: Koos Gaastra, Douwe 
Hofstra, Geert de Vries, Jan de Jong, Jentje v.d. Schaaf, 
Jan Bron (trainer). 

Voor het eerst 
een trainingsveld 
In 1964 wordt een trainingsveld aangelegd 
op een stuk weiland naast het hoofdveld. 
Het betekent een grote vooruitgang. Het 
hoofdveld hoeft nu niet meer extra belast te 
worden. Tijdens de wintermaanden verkeert 
het trainingsveld echter in een miserabele 
toestand. Door de vele regen verandert het 
laaggelegen stuk land in een moeras, 
waarop trainen vrijwel onmogelijk is. 
Desondanks worden het tweede elftal en de 
2A-junioren kampioen. 
Door de grote toeloop van welpen wordt 
besloten de minimum leeftijd van 8 jaar op 
9 jaar te brengen,. Deze maatregel behoeft 
slechts van tijdelijke duur te zijn. Door 
uitbreiding van het kader kan dit na korte 
tijd weer ongedaan worden gemaakt. 
Het tweede elftal was in maart reeds 
kampioen, waarna het tot eind juni moest 
wachten voor het spelen van 
promotiewedstrijden. In de tussentijd 
speelde men nog wedstrijden tegen Stiens T 
en Oerterp T om het kampioenschap van 
Friesland. Tegen Stiens werd kansloos 
verloren met 6-1. Tegen Oerterp ging het 
beter en werd met 2-0 gewonnen. 
In de promotiewedstrijden lieten de GAVC-
mannen het echter afweten. Tegen 
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Zwaagwesteinde 3 ging men tweemaal ten 
onder, zodat de zo vurig verlangde promotie 
niet werd gehaald. 

Naast de gebruikelijke schutjasavond, die 
ditmaal alleen vôôr januari werd gehouden, 
organiseerden het bestuur en de elftal-
commissie in samenwerking met de actieve 
scheidsrechtersvereniging van Grouw een 
tweetal spelregelavonden. Tijdens de eerste 
bijeenkomst hield de heer G. Eeden, voor-
zitter van de Leeuwarder scheidsrechters-
vereniging, een inleiding over 
spelverruwing. 

Daverende eindsprint 
Sportief gezien was het seizoen 1965-'66 
bepaald geen hoogtepunt in de GAVC-
historie. Het tweede elftal, dat een jaar 
eerder nog kampioen was geworden, 
degradeert naar de 2e klas F.V.B. Het eerste 
dat op verzoek van J. Holtrop was 
overgegaan op het 4-2-4 systeem maakt een 
heel moeilijk seizoen door. Halverwege de 

In de zestiger jaren had Grouw een aktieve scheids-
rechterskommissie. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen 
GAVC4en descheidsrechtersverenigingop 30april 1965 
wordt even voor de fotograaf geposeerd. 
Staand v.l.n.r.: J. Mijnheer, A. Diepen broek, B.Jellema, M. 
Delgrosso, P. Slippens. Zittend v.l.n.r.: D. Stoker, J. 
Kleinhuis, M. Kleinhuis, J. de Leeuw, K. de Vries, W. 
Adema, G. van Stralen. 

kompetitie wordt zelfs een beroep gedaan 
op good-old Sjoerd Veenstra. Met een 
daverende eindsprint weet men nog net de 
degradatie te ontlopen. 
Een uitschieter was GAVC 2B, dat 
ongeslagen kampioen wordt met de 
geweldige doelcijfers 116-7. 

Het bezoek aan de jaarvergaderingen liet de 
laatste jaren nogal te wensen over. Reden 
voor Tj. Sijtema een voorstel in te dienen de 
afwezigen bij jaarvergaderingen een boete 
op te leggen. Het voorstel zou het niet 
halen. Op dezelfde jaarvergadering was 
evenals het jaar daarvoor niemand van de 
jeugdkommissie aanwezig. De minder 
goede verhouding tussen bestuur en 
jeugdkommissie schijnt hiervan de oorzaak 
te zijn geweest. 

Veteranen 
op zaterdagmiddag 
Nadat in 1965 een poging tot oprichting van 
een zaterdagafdeling was gestrand wegens 
gebrek aan animo, wordt in 1966 besloten 
het vierde senioreneiftal op zaterdagmiddag 
te laten spelen. Dit elftal zou dan als een 
veteranenelftal door het leven gaan. 
Om te voorkomen dat allerlei spelers 
zouden 'overlopen' naar de zaterdag, werd 
de volgende regeling getroffen: Alleen de 
spelers, die 30 jaar of ouder zijn mogen op 
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Het kampioenselftal van de veteranen in 1967. Staand 
v.l.n.r. Durk Wiersma, Fokke v.d. Berg, Jan Meester, 
Bareld de Vries, Sip Veenstra. Zitttend v.l.n.r.: Marius 
Delgrosso, Auke Achenbach, Jan Prange, Germ Jonker, 
Anne Feenstra, Ulbe de Vries. 

Naast de veteranen werden er in het seizoen 1966- '67nog 
drie elftallen kampioen. Hier een spelmoment uit de 
kampioenswedstrijd van GAVC. la  tegen CAB la, 
uitslag 7-0. Op de foto: Meine Wou dstra scoort. 
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zaterdag spelen. Een uitzondering wordt 
gemaakt voor hen, die om principiële 
redenen niet op zondag willen spelen. 
In de Seizoenen "66-'67 en '67-'68 worden de 
veteranen kampioen. 

In het seizoen '68-'69 zijn de 'oudjes' 
wederom dicht bij het kampioenschap. In de 
Friese hoofdstad weigert men evenwel aan 
te treden tegen Leeuwarden zin 5. Er is geen 
scheidsrechter aanwezig en veel 
vertrouwen in de leider van de thuisclub 
heeft men niet. Door dit incident worden 
aan GAVC twee punten in mindering 
gebracht en komt men één punt tekort voor 
prolongatie van het kampioenschap. 

GAVC 4 (vet.)—Foarut 3 	16-1. 
Het veteranenelftal van GAVC beleefde 

zaterdagmiddag weer een genoeglijke 
middag. In de wedstrijd tegen Foartit 3 
uit Menaldum konden de Grouwsters er 
maar weer naar hartelust op los schieten. 
Ze troffen daarbij niet minder dan zes-
tien keer de roos en Foartit daarentegen 
maar eenmaal, zodat een grandioze 16-1 
overwinning werd bereikt. 

Frisia van 26-9-1968. 

Met ingang van het seizoen '69-'70 wordt het 
veteranenelftal officieel GAVC zin 1. Dit 
had tot gevolg dat men in een andere klas 
wordt ingedeeld. 
Later bepaalt de F.V.B. dat standaard-
elftallen niet lager mogen spelen dan in de 
tweede klas F.V.B. Dit blijkt voor de, meest 
oudere, spelers een te zware opgave. 
Daarom wordt een verzoek tot de F.V.B. 
gericht om in een lagere klas te mogen uit-
komen. 
Momenteel speelt dit elftal nog steeds in 
een lagere klas en dat mag ook wel als men 
weet, dat de gemiddelde leeftijd van de 
achterhoede van dit elftal in het seizoen 
1981-'82 boven de vijftig jaar lag. 

Terug naar de vierde klas 
Het seizoen 1967-'68 zal voor GAVC slecht 
verlopen. Reeds tijdens de oefenwedstrijden 
voor de competitie blijkt dat GAVC een 
moeilijk seizoen tegemoet gaat. Als ook in 
het begin van de competitie slechte 
resultaten worden geboekt besluit het 
bestuur in te grijpen. Naast trainer Bron 
wordt een vaste leider aangesteld. Tevens 
wordt besloten dat op de zaterdagen 
voorafgaande aan de wedstrijd een lichte 
training wordt gehouden. Het zal allemaal 
niet veel helpen. Aan het einde van de 
kompetitie staat GAVC samen met C.A.B. 
uit Bolsward op de laatste plaats. Na een 
verblijf van 32 jaar in de 3e klas moet een 
stap terug worden gedaan naar de 4e klas. 
Het gevolg is dat trainer Bron ontslag 
krijgt, wat de leden in een buitengewone 

GAVC besprak nieuwe opzet 
training 

Vrijdagavond hebben ruim 50 aanwe-
zige leden van voetbalvereniging GAVC in 
een buitengewone ledenvergadering de 
voorstellen van het bestuur betreffénde 
een nieuwe opzet van de training bespro-
ken. 

Voorzitter Hooghiemster gaf in z'n ope-
ningswoord een overzicht van de proble-
men van een groeiende vereniging. En 
GAVC is een groeiende vereniging. De 
laatste jaren is er een bloeiende welpen-
afdeling ontstaan met een ledental van 
tegen de 100 jeugdige voetballers. Ook de 
adspirantenafdeling telt een 75 voetbal-
lers. 

Dit alles brengt met zich mee, dat er 
behoefte is aan kader, trainers, leiders, 
materiaalverzorgers enz. 

Het trainingsveld is onvoldoende, er 
zal iets aan gedaan moeten worden en er 
zal hierbij een beroep op de leden moe-
ten worden gedaan. 

De voorzitter was niet in mineur, maar 
hij gaf bovenstaande punten aan de aan-
wezigen mee, om voor de jaarvergadering 
te overdenken. 

Hierna kwam het belangrijkste, eigen-
lijk het enige punt voor 'deze avond aan 
de orde: De nieuwe aanpak van de trai-
ning. 

Na 5 jaren training o.l.v. de heer J. Bron 
uit Leeuwarden, aan wie de vereniging 
veel dank verschuldigd is, is het contract 
beëindigd en heeft het bestuur gezocht 
naar een nieuwe opzet en aanpak van de 
training. Men heeft hiervoor een beroep 
gedaan op drie clubmensen, de heer K. 
de Vries, die het technische gedeelte van 
de training voor zijn rekening zal nemen. 
Wat het tactische gedeelte betreft, hier-
bij zal De Vries worden bijgestaan door 
de heer- G. v. Stralen, die zijn sporen in 
GAVC al meer dan verdiend heeft. Als 
derde man is hieraan toegevoegd de heer 
W. Postma, die tot nu deel uitmaakte van 
de elftalcommissie. De heer Postma zal 
vooral belast zijn met het administratie-
ve gedeelte. 

Een van de belangrijkste veranderin-
gen zal zijn, dat er een selectiegroep zal 
worden gevormd, waaruit trainer K. de 
Vries in overleg met de beide andere le-
den van het driemanschap het le elftal 
zal samenstellen. 

Dit bestuursvoorstel viel bij de aanwe-
zigen op een enkele uitzondering na goed 
in de smaak en de plannen van het be-
stuur zullen dan ook zo snel mogelijk 
doorgang vinden. 

Voor de spelers, die buiten de selectie-
groep vallen zal nog een oplossing gezocht 
worden, wat betreft de training en be-
geleiding. 

De heer P. Hoen bepleitte in deze ver-
gadering nog de selectiegroep zo samen 
te stellen dat ieder kan en moet trainen, 
tevens spoorde hij alle werkende leden 
aan zoveel mogelijk op de training te ko-
men. 

o
men. 

De heer Van Stralen zou graag meer 
en betere communicatie in de vereniging 
zien. Dit punt zal op de alg. verg. terdege 
worden besproken. 9
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ledenvergadering op 17 mei wordt 
meegedeeld. 
Nieuwe trainer wordt Klaas Tj. de Vries, 
oud-voetballer van Freno uit Franeker, met 
assistentie van G. van Stralen. 

De welpen leveren in de strijd om de 
Friesland Cup een geweldige prestatie. 
Onder leiding van Anne Feenstra wordt een 
gedeelde 3e plaats behaald. 

pOT1È UW 

Friesland Cup nieuws 
GAVC—Tijnje 2-1. 

Afgelopen vrijdagavond werd de re-
turnwedstrijd tegen Tijnje gespeeld. Door 
een 2-1 overwinning plaatsten de pupil-
len van trainer A. Feenstra zich voor de 
halve finales. De overwinning welke wel 
verdiend was, gezien het overwicht in de 
tweede helft, kwam echter zeer benauwd 
tot stand. 

De Grouwsters hadden bij het begin 
een 1-0 voorsprong, doch na een kwar-
tier spelen schoot de uitstekend spelende 
Tijnje linksbuiten onhoudbaar in en was 
de strijd weer,  volkomen open. Deze stand 
bleef tot aan de rust zo. Na rust speel-
den de Grouwsters veel geestdriftiger. Er 
werd nu vlot gecombineerd en er kwamen 
enkele doelrijpe kansen. Na ongeveer 10 
minuten speelde Frans Meines linksbui-
ten Wim Woldendorp goed Vrij en deze 
schoot ineens hard in, 1-1. Even later 
werd het zelfs 2-1 voor GAVC toen Fr. 
Meines handig de Tijnje doelman pas-
seerde. Dit betekende voor een uitstekend 
spelend Tijnje de genadeklap. GAVC had 
zich geplaatst voor de halve finales. Na 
afloop toonden de Tijnje-spelers hun gro-
te sportiviteit, door hun Grouwster tegen-
standers te feliciteren met hun overwin-
ning en hun verder sukses te wensen. Dit 
waren sportmensen van de allerbovenste 
plank. 

Frisia van 6juni 1968. 

Winst en verlies 
Financieel was het seizoen 1968-'69 erg 
gunstig. Uit het verslag van de 
penningmeester blijkt dat er aan het einde 
van het seizoen f 1700,- meer in de kas zit 
dan het jaar daarvoor. Ook de toto-op-
brengst is metf 2900,- netto hoger dan een 
jaar eerder. 
Tegenover deze financiële winst staat een 
verlies van een aantal trainers en leiders. 
Een van hen is Gerrit van Stralen. 
Tijdens de jaarvergadering wordt hij 

Gerrit van Stralen. 

benoemd tot erelid, vanwege de vele 
verdiensten, die hij voor de vereniging heeft 
gehad. 
Na de 'periode Bron' volgen de trainers 
elkaar in snel tempo op. Wegens 
verandering van werkkring vertrekt Klaas 
Tj. de Vries uit Grouw en wordt M. 
Delgrosso diens opvolger. In 1969 wordt 
Flip Sooisma aangesteld als trainer. Ook 
deze zal slechts een jaar de hoofdmacht 
onder zijn hoede hebben. Hij wordt 
opgevolgd door het duo G. Dijkstra, 
L. Hoekstra, waarvan laatstgenoemde 
voornamelijk de konditietraining voor zijn 
rekening neemt. 

Nieuwe outfit 
In 1969 wordt overgegaan op een nieuw 
tenue. Het zwarte shirt met gele V wordt 
vervangen door een effen geel shirt met 
embleem. Het witte broekje moet plaats 
maken voor een zwarte en de zwart-gele 
kousen worden effen geel. Voorlopig zullen 
eerst alleen de senioren hierin spelen. Na 
een overgangsperiode zal ook de jeugd 
overgaan op de nieuwe outfit. 

Tijdens een buitengewone ledenvergadering 
op 21 december wordt afscheid genomen 
van consul Evert Paistra. Na veertig jaar de 
velden van GAVC te hebben gekeurd, meent 
de bijna 75-jarige Palstra hiermee te moeten 
stoppen. Namens de F.V.B. biedt 
afgevaardigde v.d. Werf de heer Paistra de 
zilveren F.V.B. speld aan. 

Na respectievelijk 14 jaar en 10 jaar in de 
jeugdkommissie aktief te zijn geweest, 
vinden Willem Boersma en Piet Hoen het 
welletjes en doen het wat kalmer aan. 
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De welpen scoren wederom hoog in de strijd om de 
Friesland Cup. Van de 126 deelnemende ploegen wordt 
een prachtige 3e plaats behaald. Hierboven het sukses-
volle team: staand v.l.n.r.: Tjerk Albertsma, Micky 
Delgrosso, Kees v.d. Brink, Frans Meines, Klaas de 
Vries (trainer-leider), Henk de Vries, Henk Brandsma, 
Henk Betten. Zittend v.l.n.r.: Han P. van Heereveld, 
Gerrit J. v.d. Meulen, Auke Boersma, Mike Pranger, 
Rudy Visser, Klaas Kooiker, Freerk Leistra. 

Willem Boersma (geheel links) als leider van 1B. Naast 
hem v.l.n.r. Henk Boersma, Jelle v.d. Schaaf, Hotse 
Tjepkema, Jan Sjoerdsma, Sietse de Boer, Gerard 
Ruysenstein, Henk Knobbe. Zittend v.l.n.r.: Hans 
Batstra, Siemon Kaastra, Theun Kooistra, Bauke de 
Jong, Uiltje Hosper. 
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Welpen rayonkampioen 
In 1971 bedroeg het aantal leden; 473: 69 
pupillen, 106 junioren, 75 senioren, 170 
ondersteunende leden, 26 ouden van dagen 
en 27 donateurs. 
Er werd met 3 elftallen deelgenomen aan de 
competitie zondagvoetbal. Het als veteranen 
elftal gestarte en nu officiëel als GAVC-zm 
aan de competitie deelnemende elftal kwam 
uit in het zaterdagvoetbal. 
De elftalcommissie bestaande uit Wybren 
Postma, Wietse v.d. Berg, Kees Kleinhuis en 
Jan Meester maakte de opstellingen van de 
elftallen. 
De jeugd deed met 7 elftallen mee aan de 
competitie n.l.; één A-elftal, twee B-
elftallen, drie C-elftallen, en een welpen-
elftal. 
Het 1C-elftal leverde een prima prestatie 
door 3e te worden in de hoofdklasse B en 
door te dringen tot de finale van de FVB-
cup. 
De leider van 1C, Klaas de Vries, had nog 
een troef die het goed deed in de competitie. 
Zijn welpen werden rayonkampioen en 
wonnen vervolgens de toernooien in 
Britsum en Tzummarum. 
In de eindronde te Jubbega eindigden ze op 
de 4e plaats. 

Jubileum 
Op 22 oktober 1972 bestaat GAVC 50 jaar. 
Het gehele jubileumfestijn werd geregeld 
door een jubileumcommissie bestaande uit 
de heren Bareld de Vries, (voorz.), Bauke 
Hooghiemster (seor), Sjouke v.d. Wijk 
(penn.), Gerrit van Stralen, Feike Hoekstra, 
Freddie van der Meulen, Jan van der Brink, 
Ype Sijtema. 
Tijdens de feestelijkheden werd een 
jubileumboekje aangeboden, geschreven 
door U.H. Brolsma. 
Dit boekje behandelt de voetbalsport in 
Friesland in het algemeen en GAVC in het 
bijzonder. 
Op de receptie in hotel Oostergoo bood de 
K.N.V.B. een wimpel in de kleuren van 
GAVC aan en van de FVB ontving de club 
een wandbord met inscriptie. 
Voor de jeugd werd een toernooi georgani-
seerd. De start van dit toernooi was een op-
tocht van alle elftallen in voetbaltenue door 
het dorp. 
's Avonds was er een koffietafel in 
"Noorse" stijl in het Theehuis, mogelijk 
gemaakt door sponsoring en medewerking 
van bakker/voetballer Reinder Bouma. Het 
onderwijzerscabaret voerde twee avonden 
de revue "Koning Voetbal", geschreven 
door Roel Bergsma, op. 
's Zondags was er een bloemlegging op het 
graf van oud-voorzitter en mede-oprichter 
L.v.d. Stelt. Hiermee werden symbolisch 

Ereleden en leden van verdienste v.l.n.r. P.v. Kuik, R. 
de Jong, Tj. Sijt erna, oud-voorzitter de Haan, S. de 
Jong, tijdens de receptie van het 50-jarig jubileum. 
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Bestuur; v.l.n.r. Benedictus Jellema, Jelle van der 
Schaaf, Wybren Postma, Jan Hooghiemster, Jelte de 
Vries, Jan Meester, Jelle Holtrop. 

ook alle oud-leden herdacht die dit jubileum 
niet meer mochten meemaken. Diezelfde 
dag stonden er ook nog twee voetbal-
wedstrijden op het programma, n.l. GAVC-
1A 1962 - GAVC-1A 1972 en GAVC-1 1962 - 
GAVC-1 1972. 

Om aan het benodigde geld te komen voor 
het jubileum, organiseerde de commissie 
een Vodden- en Oliebollenaktie. 
De voddenaktie werd een succes en de olie-
bollenaktie had een tumultueuze start. 
Vooraf had men bestelbriefjes rondge-
bracht in het dorp. Bij telling bleek dat er 
ongeveer 6000 oliebollen waren besteld. De 
oliebollen zouden worden gebakken in een 
patatkraam die op de hoek bij het huisje 
van de heer Jan Leistra stond, aan de 
Meersweg. 
De beide bakkers Freddie van der Meulen en 
Sjouke van der Wijk beslisten dat op 31 
december 's middags om 4 uur begonnen 
zou worden met bakken. 
Men had de beschikking over twee ovens 
met een capaciteit van 16 en 12 oliebollen 
per keer. 
Toen men de zaak eens goed ging na-
rekenen besloot men voor alle zekerheid 
toch maar om 'S middags 12 uur met bakken 
te starten. Na een uur kwamen de eerste 28 
(gelukte) oliebollen uit de olie. De eerste 
series oliebollen hadden een zodanig lang-
gerekte vorm dat er van bollen nauwelijks 
sprake was. 
Ondertussen stonden 20 pupillen voor de 
kraam in de kou te wachten voor het be-
zorgen van de oliebollen. Geduldig op hun 
beurt wachtend mochten ze telkens, 

wanneer er twee zakjes oliebollen opge-
leverd werden, deze naar het juiste adres 
brengen. 
Maar Freddie klutst en Sjouke lepelt 
enthousiast verder en om 4 uur is de 
Stationsweg afgewerkt. 
Om 3 uur kwamen mensen van Halbertsma 
langs de kraam en kochten meteen olie-
bollen. Daardoor bleven de bestellingen 
liggen. 
Langzamerhand begon men in de gaten te 
krijgen dat het wel eens vrij laat kon 
worden, voordat men de laatste oliebollen 
had rondgebracht. Om 8 uur oudejaars-
avond zat men nog in de vogelbuurten en 
moest de rest van het dorp nog afgewerkt 
worden. 

Bareld de Vries kwam langs de kraam en 
vroeg hoe de zaken er voor stonden. "Wy 
hawwe 't yn'e macht!" zei Freddie en klutste 
met een vermoeide hand verder. 
De pupillen waren ondertussen allang thuis 
en daarom gingen Jelte de Vries, Pieter 
Veenstra met Bareld de Vries die taak over-
nemen en bezorgden de oliebollen met de 
auto. Pieter Veenstra reed echter zo snel 
over de "Griene Brêge", dat alle 4 wielen 
van de grond waren. 
Al slingerend reed hij rakelings langs de 
verderop staande lantaarnpaal. "Wat kinne 
jo stjoere", zei Bareld de Vries en hield 
hierna het bezorgen met Pieter voor gezien. 
De telefoon bij Bareld de Vries en Jan 
Hooghiemster stond roodgloeiend door een 
groot aantal verontruste, naar oliebollen 
uitkijkende mensen. 
's Avonds om half elf bleken de suiker en 
het meel op te zijn en men besloot de aktie 
te beëindigen. Er waren 2800 oliebollen 
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GAVC 1A 1962 
Achter v.l.n.r. Marius Bouma, Jaap Tichelaar, Henk 
Hematra, Gerrie Adema, Willem Veenstra, Wypke v.d. 
Mei, Gerrit v. Stralen. 
Voor v.l.n.r. Luut Zwerver, Benedictus Jellema, Ype 
Sijtema, Addie de Jong, Gerrit de Vries. 

GAVC 1A 1972 
Achter v.l.n.r. Germ Jonker, Tjalling Boe rsma, Eeuwe 
de Jong, Jaap Wapstra, Jan Postma, Roe] Stienstra, Jan 
Schaafstal, Theun Stoker, Pieter Dam. 
Voor v.l.n.r. Kor W. Veenstra, Piet Kleinhuis, Bouwe 
Roodbergen, Ids van Dussen, Auke Friso. 
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GAVC 1 1962 
Achter v.Ln.r. Gerrit van Stralen, Reiner Bouma, Durk 
v.d. Mei, Jelle Holtrop, Bertus Brandsma, Douwe v.d. 
Meer. 
Voor v.l.n.r. Auke Achenbach, Sjoerd Veenstra, Geert 
Spoeistra, Yde v.d. Veen, Bert Minderman, Piet Adema. 

GAVC 1 1972 
Achter v.l.n.r. Germ Hoekstra, Luutzen de Jong, Thijs 
Braaksma, Otto Hoekstra, Neris Seinstra, Willy 
Schriemer, Siebe Provily, Frans Bakker, Bennje 
Bouma, Gerrit de Vries (trainer). 
Voor v.l.n.r. Bouke Hooghiemster, Bonne Bruinsma, 
Willem Wapstra, Sierd Dijkstra, Klaas Betten. 



Klaas de Vries en Jentje van der Schaaf in de olie-
bollen. 

verkocht en de overige 3200 zijn nooit uit de 
olie gekomen. 

Zowel de oliebollenaktie als de voddenaktie 
zijn blijven bestaan. De jaren daarna had 
men de zaakjes beter in de hand. 
De oliebollenaktie is zelfs uitgegroeid tot 
een prima draaiende onderneming onder de 
bezielende leiding van Klaas de Vries, die 
tot nu toe samen met o.a. Jelte de Vries, 
Bauke Hooghiemster, Sjouke van der Wijk, 
Freddie van der Meulen en Jan Hoog-
hiemster al meer dan tien jaar hebben 
samengewerkt. Met nog veel meer (vaste) 
medewerkers natuurlijk die meehelpen om 
de akties te doen slagen. 
Ook werd er tijdens het jubileum door de 
jeugdcommissie een beker aangeboden 
welke bestemd is voor het meest verdienste-
lijk lid. Deze beker mag niet tweemaal aan 
dezelfde persoon worden uitgereikt en ook 
niet aan bestuursleden. (Sinds 1981 mag de 
beker wél aan bestuursleden worden uitge-
reikt). 
Het bestuur reikte de beker uit aan de heer 
Gerben Dijkstra. In datzelfde jaar werd de 
heer Dijkstra door het bestuur voorge-
dragen om hem te benoemen tot erelid. Dit 
voor het vele werk dat hij voor de 
vereniging heeft gedaan. Hij heeft zowel de 
junioren als het eerste elftal getraind, is 
leider geweest bij verschillende jeugdelf- 

tallen, was voorzitter van de jeugdcom-
missie, runde samen met zijn vrouw de 
kantine en zette zich op alle mogelijke 
manieren in bij bouw of verbouw van 
kantine, boxen en opstallen. 

Lijst met meest verdienstelijke leden 
1973 Germ Dijkstra 
1974 Klaas de Vries 
1975 Anne Gutman 
1976 Janko de Vries 
1977 Roei de Jong 
1978 Wiebe Meester 
1979 Pieter van der Berg 
1980 Kantinecommissie 
1981 Roel Lenstra 

Damesvoetbal GAVC 

In de zomer van 1972 werd aan het GAVC-
bestuur door enkele Grouwster meisjes de 
vraag gesteld, of niet met een dames-elftal 
aan de competitie kon worden deelgenomen. 
Initiatiefneemsters waren o.a. Gâtske 
Lyzenga, Aaltsje Hazenberg, Corrie van der 
Pal en Liesbeth Engelsma. 
Op de jaarvergadering in juni 1972 werd dit 
voorstel aan de leden voorgelegd en dezen 
gingen akkoord met de inschrijving van een 
dameselftal in de competitie '72-'73. 
Er werd nog een bijeenkomst belegd o.l.v. 
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de heer Gerben Dijkstra, waarbij een tiental 
meisjes zich als lid opgaven. Dijkstra ging 
hierbij in op de voetbalsport en hield de 
meisjes voor dat er zonder training geen 
wedstrijdsport mogelijk was. 
Zodoende kon men dan ook reeds in 
augustus op het sportveld een vijftien 
meisjes zien trainen onder de bezielende 
leiding van Germ Dijkstra en Yde van der 
Veen. Dat deze training zijn vruchten af-
wierp bleek uit de resultaten van de compe-
titie '72-'73. Van de veertien gespeelde wed-
strijden werden er zes gewonnen, drie gelijk 
gespeeld en vijf verloren, waardoor een 
vierde plaats als eindresultaat werd bereikt. 
Dat er stevig getraind werd bewees het 
gebroken been dat Aaltsje Hazenberg daar-
bij opliep. 
Gedurende drie seizoenen werd met veel 
animo aan de competities deelgenomen. 
Totaal waren daarbij altijd nog 33 dames 
betrokken, waarvan een tiental deze drie 
jaren een vaste kern vormden. Bij de thuis-
wedstrijden werden de "froulju" altijd 
enthousiast aangemoedigd door de ook nu 
nog immer aanwezige (meest manlijke) 
zaterdagmiddagsupporters. 
Bij uitwedstrijden werd het vervoer ver-
zorgd door "onverschrokken" chauffeur 
Sietse Couperus, die met twaalf vrouwen 
Friesland, van Anjum tot Boiji, doorkruiste. 
Het einde kwam even snel als het begin. Het 
ledental liep tijdens het derde seizoen snel 
terug. Vertrek, trouwen en in verwachting 
gerakende dames verlieten het team en alle 
pogingen om nieuwe "krachten" te werven 
liepen spaak. 
Op de jaarvergadering in juni 1975 werd 
achter het damesvoetbal een punt gezet. 

Staande v.l.n.r. Aaltsje Hazenberg, Grietje de Vries, 
Jannie Hoekstra, Afke Lijzenga, Yde v.d. Veen (leider), 
Jantje Dijkstra. 
Zittend v.l.n.r. Gâtske Lijzenga, Doorke Dijkstra, 
Liesbeth Engeisma, leke Ganzinga, Adri Hoekstra-
Bakker, Agatha de Jong. 

GAVC mist de boot naar 
de 3e klasse '73-74 
In dit seizoen promoveerden niet alleen de 
kampioenen, maar ook een van de drie 
ploegen die als tweede zouden eindigen in 
hun 4e klasse KNVB. 
Tijdens het seizoen bleek Bergum veel te 
sterk en stevende recht op het kampioen-
schap af. GAVC streed duidelijk mee om de 
tweede plaats, maar enkele vreemde 
gebeurtenissen dreigden roet in het eten te 
gooien. 
In de wedstrijd tegen MKV had de scheids-
rechter een gekke bui en wilde op een ge-
geven moment alle 22 spelers een officiële 
waarschuwing geven. Bovendien wachtte 
hij tot de 50ste minuut in de tweede helft 
voordat hij een buitenspeldoelpunt goed-
keurde. 
Daarmee verloor GAVC met 0-1. 
In de wedstrijd tegen Bergum vertrok men, 
hoe is het mogelijk, zonder wisselspelers. 
Siebe Provily viel uit met een knieblessure. 
Thijs Braaksma, vaste eerste elftalspeler, is 
als toeschouwer aanwezig, maar is door een 
liesblessure nauwelijks in staat om te 
spelen. Hij neemt de kleren en schoenen 
over van Siebe en GAVC wint met 2-1 van 
kampioen Bergum. 
Aan het einde van het seizoen eindigden 
MKV, Dronrijp, WZS en GAVC met z'n 
vieren op de 2e plaats. Dat betekende dat 
men eerst beslissingswedstrijden moest 
spelen, om daarna eventueel nog promotie-
wedstrijden te moeten spelen. 
Zover kwam het echter niet, want GAVC-
WZS eindigde in 1-1. Men verloor tegen 
MKV en tegen Dronrijp liet men vele 
kansen liggen, terwijl Dronrijp maar één 
kans nodig had om met 0-1 te winnen. 

Het derde elftal, met als leider Johannes de 
Vries, werd kampioen en promoveerde naar 
de le klas FVB en speelde meteen in 
dezelfde klasse als het tweede elftal. 
Het tweede elftal wordt vaak het reserve-
elftal genoemd en dat kon dit jaar deze 
betiteling met glans in de wacht slepen, 
want niet minder dan 37 spelers kwamen dit 
jaar in het tweede elftal uit. 

Ook de jeugd deed het dit jaar erg goed. Van 
de negen elftallen werden er drie kampioen, 
n.l. 1A, promoveerde naar de hoofdklasse, 
2A, ongeslagen en met één gelijkspel en 
2C, o.l.v. Bonne Bruinsma. 

Een van de auto's, waarmee 1A op weg was 
naar Heerenveen voor een promotiewed-
strijd, had onderweg een ernstig ongeluk. 
De auto van Klaas de Vries met daarin Kees 
Kleinhuis, Jan Drewis Achenbach en Sake 
Meyerhof slipte en reed tegen een boom. 
Sake bleek ernstig gewond te zijn en in het 
ziekenhuis konstateerde men een schedel-
basisfraktuur, een gebroken schouder, 
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GAVC2C 1973-1974 
Achter v.l.n.r. Bonne Bruinsma (trainer/leider), 
Freddie v.d. Heide, Frits v. Duuren, Hans Brouwer, Wilt 
v.d. Kooi, Wim Kleinhuis, Mindert de Vries. 
Voor v.l.n.r. Sipke Schuurmans, Sybren de Jong, Harry 
v.d. Sluis, Fokke Bottema, Sjoerd Komduur, Kees 
Boersma, Jan de Vries. 

enkele gebroken ribben en een gescheurd 
bekken. 
De anderen waren lichtgewond. 
Sake zijn toestand ging langzaam vooruit 
en toen hij later uit het ziekenhuis was ont-
slagen bleek, dat hij toch nog nadelige ge-
volgen van het ongeluk ondervond. 
Zelfs op dit moment weet hij er nog van 
mee te praten maar hij vecht zich moedig 
door de problemen heen. 

(Uit de Frisia 1973) 

De oude voetbalbox afgebrand 
Maandagmiddag is er een eind geko-

men aan het bestaan van de oude voet-
balbox op het voormalige voetbalveld 
aan de Stationsweg. De box was destijds 
- toen het Pr. Margrietkanaal gegraven 
werd - overgebracht van het veld aan 
het Pikmeer. Toen ook het veld aan de 
Stationsweg niet meer gebruikt werd had 
de box een bestemming als opslag voor 
landbouwwerktuigen gekregen. Door de 
vele stormen was hij op het laatst wel zo 
slecht, dat boer Kaastra er de brand in 
heeft gestoken. 

de oude voetbalbox 
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Het eerste clubblad 
VOETBALVERENIGING 

GAVC 
OPGERICHT 22 OKTOBER 1922 

 

  

Clubblad 

In september 1973 kwam er voor het eerst 
een clubblad uit bij GAVC. De start was 
nogal moeizaam. Er was n.l. een kontrakt 
met een firma, die het drukken van de 
advertenties en copy zou verzorgen. 
Vlak voor het uitkomen van het eerste 
nummer ging de firma failliet. Gelukkig 
waren toen de advertenties reeds gedrukt. 
Na veel moeite gelukte het de gedrukte 
vellen in bezit te krijgen. 
Vanaf dat moment heeft men geprobeerd om 
alle werkzaamheden omtrent het clubblad 
in eigen vereniging te doen. 
Otto Hoekstra werd de nieuwe redacteur en 
zijn vrouw Adri deed het typewerk. Otto 
nam de copy mee naar zijn werk en 
stencilde het daar. Dit familiebedrijfje was 
nogal arbeidsintensief en daarom werd al 
spoedig een redactiecommissie gevormd, 
bestaande uit Otto Hoekstra, Gerben 
Hoekstra en Jan Sjoerdsma. 
Ook werd al gauw een stencilmachine 
aangeschaft, die betaald werd uit de op-
brengst van de reclamegelden. 
Een clubblad kan alleen bestaan wanneer er 
geregeld copy wordt ingestuurd door de 
leden. Vaak komt het er echter op neer dat 
de redactie practisch het gehele blad vol 
moet schrijven. Een van de drie redacteuren 

was Wout Nuiten, die het heeft gepresteerd 
gedurende enige jaren bijna in zijn eentje 
het blad te runnen. Zijn opvolger Bonne 
Bruinsma tobt ook met die problemen maar 
wordt gesteund door Rienk de Jong, Wout 
Nuiten, Harro Schippers en Klaas Betten. 

Een stap terug 
In 1974 deed GAVC verwoede pogingen om 
via promotiewedstrijden in de derde klasse 
KNVB te komen. 
Nauwelijks een jaar later, in 1975, werd het 
omgekeerde een feit en de degradatie naar 
de le klas FVB was daar. 
Het eerste elftal stond dit jaar onder leiding 
van trainer Veeneman. Vooral in het begin 
van het seizoen kon hij nauwelijks een vast 
elftal opbouwen. De vele blessures nood-
zaakten hem telkens weer het elftal te wijzi-
gen. Bovendien werd het trainingsbezoek, 
vooral na de winterstop, steeds minder. 
De oorzaak hiervan was dat men twee 
avonden achter elkaar trainde wegens 
schaatsaktiviteiten van Veeneman. 
Aan het einde van het seizoen benoemde het 
bestuur dan ook een nieuwe trainer, n.l. de 
heer Johan Erents uit Harlingen, die drie 
jaar lang de A- en B selectie zou gaan 
trainen. 

Sponsors 

Door de snelle stijging van de uitgaven 
werd het steeds moeilijker om een sluitende 
begroting te krijgen. 
De kontributies, de voddenaktie, de olie-
bollenaktie en de grote inbreng van lotto-
en totogelden waren ternauwernood toerei-
kend om niet in de rode cijfers te komen. 
Het bestuur is er in geslaagd om de firma 
Halbertsma tot onze sponsor te maken. 
Dat betekent dat GAVC elk jaar een bedrag 
van Halbertsma B.V. krijgt. 
Hiervoor worden een 16-tal trainingspakken 
gekocht met daarop het Halbertsma 
embleem en achterop de naam van de firma. 
Tot nu toe heeft er steeds één keer per jaar 
een bespreking plaats tussen het bestuur en 
Halbertsma om opnieuw het doorgaan van de 
sponsoring en de hoogte van het bedrag te 
bespreken. Later werd ook nog een bedrag 
toegezegd ter bestrijding van de onkosten 
van het jaarlijkse Halbertsma-toernooi voor 
jeugd-elftallen. 

Een andere bron van inkomsten is dat heel 
wat bedrijven een reclamebord langs het 
hoofdveld hebben laten plaatsen. Zodoende 
is de club ervan verzekerd dat elk jaar een 
bedrag aan reclamegeld binnenkomt. 

In 1981 diende zich nog een andere sponsor 
aan. 
Jacko Krist, de linksbuiten van ons eerste 
elftal, heeft een viszaak in de Hoofdstraat 
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Staand v.l.n.r. Griet de Vries, Wieb Postma, Pieter 
Veenstra, Wout Nuiten, Matty de Boer, Stien Kleinhuis, 
Kees Kleinhuis, Lina v.d. Berg, Pieter v.d. Berg, Bea 
v.d. Heide, Geertje Kooiker, Bauke de Boer, Anneke 
Terpstra. 
Zittend v.1.n.r. Lieuwe Terpstra, Johannes Kooiker, 
Jelte de Vries, Nel Nuiten. 
Op de foto ontbreken Pytaje en Bertus Breeuwsma. 

en deze speler schonk een 15-tal tassen aan 
de club voor de spelers van het eerste elftal. 
Maar ook binnen de vereniging laat steeds 
duidelijker een andere sponsor van zich 
horen, n.l. de kantinecommissie. 
Onder leiding van supervisor Jelte de Vries, 
exploiteert GAVC de kantine met eigen 
personeel. 
Een 20-tal dames en heren hebben bij toer-
beurt de kantine gedurende een week onder 
hun beheer. Vooral in de "zomertijd", 
wanneer er door de week ook wedstrijden 
gespeeld worden, spenderen deze vrijwilli-
gers vele uren van hun vrije tijd aan de 
kantine. 

Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie bestond in '74-'75 uit j4 
personen. Dit aantal moet echter voort-
durend worden verhoogd door de uit-
breiding van de taken en door de vergroting 
van het aantal jeugdelftallen. Als je met 
tien elftallen deelneemt aan de competitie 
dan heb je aan trainers en leiders nogal wat 
mensen nodig. 

De 1A junioren o.l.v. Ype Sijtema en Klaas 
de Vries hadden het moeilijk in de Hoofd-
klasse en behaalden 11 punten uit 24 wed-
strijden, wat degradatie betekende. 
Gerben Jonker en de 2A junioren grepen net 
naast het kampioenschap. Een tweede 
plaats met 19 punten uit 14 wedstrijden. 
Het 1B-elftal eindigde met Bonne Bruinsma 
en Dirk Steenge op een zesde plaats met 15 
punten uit 16 wedstrijden. 
Voor de 1C-junioren o.l.v. Klaas de Vries en 
Gerrit de Vries was er een tweede plaats 
met 22 punten uit 16 wedstrijden. 
Het 2C-elftal moest o.l.v. Wyb Postma met 
een zevende plaats genoegen nemen, met 9 
punten uit 15 wedstrijden. 
In februari deden zich moeilijkheden voor 
bij de trainingen van de 3C-junioren. Na een 
gesprek met de jongens bleven de moeilijk-
heden zich voordoen, waarna in maart werd 
besloten om dit elftal als strafmaatregel uit 
de competitie te nemen. 
De beste prestatie werd dit seizoen geleverd 
door de 1A-pupillen o.l.v. Klaas de Vries en 
Gerrit de Vries. Dit elftal presteerde het om 
ongeslagen kampioen te worden met een 
geweldig doelsaldo van 57-0. 
De 2A-pupillen pakten met Wybren Postma 
7 punten uit 16 wedstrijden. 
De 1B-pupillen namen dit seizoen voor het 
eerst deel aan de competitie. Klaas Betten 
was de leider en ze behaalden 12 punten uit 
14 wedstrijden. 
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1974-1975 A-pupillen ongeslagen kampioen 57-0 
Achter v.l.n.r. Andries Nuiten, Gerrit de Vries, Berend 
Feenstra, Bennie Belksma, Harry de Boer, Thom de 
Groot, Klaas de Vries. 
Voor v.l.n.r. Gerrit de Jong, Sjouke de Boer, Sieds 
Wiersma, Rien Diepenbroek, Marius A chenbach, 
Andries Andringa. 

Het kampioens-elftal 
Achter v.l.n.r. trainer Johan Erents, Klaas de Vries, 
Hans Flaman, Jan Drewis Achenbach, John Bakker, 
Piet Bloemsma, Henk Betten, Rienk de Jong, Otto 
Hoekstra, Germ Hoekstra, Sake Meyerhof (leider). 
Voor v.l.n.r. Sierd Dijkstra, Jan Kiemel, Klaas Betten, 
Janco de Vries, Bonne Bruinsma, Willem Wapstra, 
Willy Schriemer, Thijs Braaksma. 
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1975-1976 
GAVC terug in de KNVB 

Bij het ingaan van de winterstop stond 
GAVC op de tweede plaats met één punt 
achterstand op Bakhuizen. 
De eerste wedstrijden na de winter werden 
gelijkgespeeld en dat betekende meteen een 
vierde plaats. 
Dit jaar zouden er drie ploegen promoveren. 
Door de laatste wedstrijden te winnen en 
met medewerking van de v.v. Beetgum, die 
de laatste wedstrijd van Bakhuizen won, 
eindigden Read Swart, Bakhuizen en GAVC 
gelijk op de tweede plaats. 
Mildam werd kampioen. 
Deze drie verenigingen moesten door 
middel van een halve competitie uitmaken 
welke twee er zouden promoveren. De 
eerste wedstrijd Read Swart-GAVC werd 
onder tropische temperaturen gespeeld en 
eindigde in 0-0. Bakhuizen-Read Swart had 
dezelfde uitslag, 0-0. Hierdoor was Read 
Swart, gezien het doelsaldo in de compe-
titie, gepromoveerd. 

De laatste wedstrijd was dus belangrijk. 
Door een beter doelsaldo had GAVC vol-
doende aan een gelijk spel. In de wedstrijd 
tegen Bakhuizen toonde GAVC echter 
duidelijk wie de sterkste was en vooral 
dankzij een voortreffelijke eerste helft kon 
het talrijke publiek genieten van een 
uitstekende wedstrijd. 

Na 20 minuten spatte een hard schot van 
Piet Bloemsma voor de voeten van Jan 
Drewis Achenbach die meteen raak schoot; 
1-0. Even later maakte Piet Bloemsma er 2-0 
van en nadat John Bakker er 3-0 van 
gemaakt had, was de wedstrijd beslist. Na 
de rust kwam Bakhuizen nog terug tot 3-1. 
's Avonds was er feest in de Bierhalle met 
vele genodigden, afgevaardigden en sympa-
thisanten. 

In dit zelfde jaar traden Jelte en Grietje de 
Vries af als secretaris van GAVC. 
Jelte had toen al 16 jaar in het bestuur 
gezeten. We noemen ze beiden omdat ze alle 
werkzaamheden ook altijd samen hebben 
gedaan. Van al die jaren was Jelte de laatste 
7 jaren secretaris. 
Daarvoor was hij 6 jaar penningmeester en de 
eerste 3 jaar verrichtte Jelte allerlei losse 
werkzaamheden. Vooral het baantje als 
secretaris kost je enorm veel tijd. 
Door de week allerlei contacten leggen en 
dan het hele weekend stand by zijn, om de 
zaken af te handelen, eventuele afgelastin-
gen door te bellen, de uitslagen te 
verzamelen, enz. enz. 
Kortom. je bent het gehele weekend bezet. 
Bij zijn afscheid werd Jelte tot erelid be-
noemd en zijn broer Klaas nam de functie 
van secretaris over, zodat we zo langzamer-
hand van een familiebedrijfje kunnen 
spreken. 

Sportmasseur 
Om het toenemend aantal blessures wat 
directer en sneller te kunnen behandelen 
heeft het bestuur, mede op verzoek van 
trainer Erents en leider Braaksma, besloten 
een sportmasseur aan te trekken. 
Jos Valentijn, studerend voor fysiothera-
peut, bood zijn diensten aan en masseerde 
en verzorgde op deze manier honderden 
benen. 
Na dienst vertrek werd Tom van der Sloot 
uit Leeuwarden bereid gevonden deze 
functie bij GAVC uit te oefenen. 
Een hele goede keuze bleek achteraf, want 
zowel op medisch- als op mentaal gebied 
had Tom heel wat in zijn mars. 
Na drie jaar moest hij, wegens andere werk-
zaamheden GAVC verlaten. Ondertussen 
had Roel Lenstra, (hij pakt alles aan, niks 
is hem te veel) zijn diploma voor sport-
masseur behaald en sindsdien is hij de 
wonderdokter bij GAVC. 's Zondags gaat hij 
met het eerste elftal mee voor de behande-
ling van eventuele blessures en elke 
donderdagavond is hij in de kantine 
aanwezig en probeert iedereen door 
massage blessure vrij te maken. 

Ereleden 
In 1977 komt het bestuur met het voorstel 
om Jetse Brouwer tot erelid te benoemen. 
Gezien zijn staat van dienst bij GAVC heeft 
de vergadering daar geen enkele moeite 
mee. 

Toen Jetse Brouwer op 1 mei 1931 zijn 
beppe uit Irnsum van de bus haalde, kreeg 
hij van haar een dubbeltje. 
Jetse rende meteen met dat dubbeltje naar 
penningmeester Piet van Kuik en gaf zich 
op als lid van GAVC. 
Hij was toen acht jaar. In die tijd mocht je 
pas gaan voetballen als je twaalf jaar was. 
Betaalde je wel contributie v53r dat je 
twaalf werd, dan hoefde je geen entree te 
betalen als je naar thuiswedstrijden van 
GAVC ging kijken. 
Van 1938 tot 1943 was Jetse bode van 
GAVC. 
Dat betekende dat Jetse elke eerste zaterdag 
van de maand de maandcontributie persoon-
lijk bij elk lid vandaan haalde. Een junior 
betaaldf 0,10 per maand en een senior 
betaalde f 0,50 per maand. 
Donateurs betaalden toen f 2,50 per jaar. 
Dit kon in een keer betaald worden, maar de 
mogelijkheid bestond ook om vijf keer een 
zegel van f 0,50 te kopen. 
Door dit persoonlijke contact met de mensen 
verbreedde Jetse zijn kijk op de wereld en hij 
kreeg er vele kennissen en vrienden door. 
Bovendien maakte hij de totaal verschil-
lende levensomstandigheden in vele 
gezinnen mee. 

65 



Ook was hij in die tijd samen met Klaas 
Kerkhof kaartjescontroleur bij het voetbal-
veld. 
Ze stonden de hele zondag bij de ingang en 
gingen om de beurt naar huis om te eten. De 
entree voor de jeugd bedroeg f 0,10 en voor 
volwassenen f 0,25. 
Van 1947 tot 1952 had Jetse zitting in de elf-
talcommissie. Deze commissie kwam een-
maal in de week bijelkaar en stelde dan alle 
elftallen samen. 
Ook van het eerste elftal. Tegenwoordig 
doet de trainer dit. Dit kwam zo omdat men 
toen vaak trainers had die 'S zondags niet 
naar de wedstrijd kwamen kijken. 
Van 1948 tot 1973 werd Jetse weer bode en 
haalde trouw elke maand de contributie op. 
Toen echter steeds meer mensen het bedrag 
in een keer betaalden of geld via de giro 
gingen overmaken, verloor Jetse steeds 
meer het directe contact met de mensen en 
stopte ermee. 
Na de oorlog gingen spelers en supporters 
van GAVC samen met de bus naar uitwed-
strijden. Het was dan plaatsbespreken bij 
Jetse en zodoende werden er niet meer 
kaartjes verkocht dan er zit- en staan-
plaatsen waren. 
In 1960 werd Jetse bestuurslid en materiaal-
beheerder. Nog steeds heeft hij de super-
visie over totaal 150 ballen van de vereni-
ging. Hierbij geassisteerd door Roel de 
Jong, Lodewijk Meter en Gerlof van der 
Schaaf die elke dinsdag iedere bal per-
soonlijk aandacht gaven. 
Toen hij in 1966 uit het bestuur trad, begon 
hij met het regelen van het gehele toto- en 
lotto-gebeuren van GAVC. Sommige 
mensen leverden de lotto of toto persoonlijk 
bij Jetse in, bij anderen haalt Jetse de 
formulieren van huis of van het werk, zoals 
bij Halbertsma, Woningbouwvereniging en 
Gemeentehuis. Hier gaat heel wat tijd in-
zitten, vooral als de maandlotto er bij komt 
dan draait Jetse voor toto en lotto zo'n 30 tot 
40 uren per week. 
Hij doet het nog altijd met plezier en 
garandeert op deze manier de club een 
geweldige financiële steun, die 
tegenwoordig neerkomt op ongeveer 
f 6000,- per jaar netto. 
Daarnaast beheert Jetse nog het "kwartjes-
fonds". Hierin komt het geld dat de toto- en 
lotto deelnemers elke keer extra betalen; 
voorheen een kwartje, vandaar de naam. 
Zo nu en dan vraagt de vereniging om een 
bijdrage uit dit kwartjesfonds. Bijvoorbeeld 
de schietschutting op het trainingsveld, een 
nieuwe gaskachel in de kantine en de 
nieuwe goals zijn uit dit fonds betaald. 
Hoewel Jetse in 1962 het erelidmaatschap 
had geweigerd nam hij het nu aan. Boven-
dien kreeg hij op 22 oktober 1972, tijdens 
het jubileum de zilveren FVB-speld. 
Hij vindt het prachtig dat zijn activiteiten 
gewaardeerd worden, maar hij houdt er niet 
van om in het openbaar in het zonnetje te 
worden gezet. 

Lijst met ereleden en 
leden van verdienste 
1931 Gerrit Eisinga Erelid 
1936 Piet van Kuik Erelid 
1940 Boel de Jong Lid van 

Verdienste 
1947 Leendert van der Stelt Erelid 

1947 Jaap Jonkman Erelid 
1951 Hette S. de Jong Erelid 
1962 Bartele Bouma Erelid 
1962 Tjeerd Sijtema Erelid 
1962 Sijbren de Jong Lid van 

Verdienste 
1969 Gerrit van Stralen Erelid 
1970 Evert Palstra Erelid 
1973 Gerben Dijkstra Erelid 
1973 Jan Hooghiemster Erelid 
1976 Jelte de Vries Erelid 
1977 Jetse Brouwer Erelid 
1978 Gerben Jonker Erelid 
1978 Piet Hoen Erelid 

Onderscheidingen 
20 oktober 1962  in verband met 40 jarig 
bestaan G.A.V.C. 
Zilveren speld van de F.V.B. voor Hette S. 
de Jong en Gerrit van Stralen. 

21 december 1970  in verband met 40 jarig 
jubileum als consul van G.A.V.C. 
Zilveren speld van de F.V.B. voor Evert 
Palstra. 

20 oktober 1972  in verband met 50 jarig 
bestaan G.A.V.C. 
Zilveren speld van de F.V.B. voor, Jan 
Hooghiemster en Jetse Brouwer. 

In het seizoen 1977-1978 werden voor de 
eerste keer de wedstrijden voor de KNVB-
beker afgehandeld in een poule systeem. Dit 
gebeurde gedeeltelijk reeds voor de compe-
titie. 
Bovendien waren er ook al een aantal oefen-
wedstrijden vastgelegd. Zo kon het 
gebeuren dat GAVC binnen een maand 13 
wedstrijden speelde. 
GAVC was ingedeeld bij; HODO uit 
Hollandseveld 3e klas KNVB, Havelte 4e 
klas KNVB, Emmeloord 3e klas KNVB en 
Steenwijk le klas KNVB. 
Thuis speelde men tegen HODO en Havelte. 
Uitslag respectievelijk 1-0 en 2-0. Uit 
speelde men tegen Steenwijk en Emmel-
oord. 
Uitslag 6-1 en 2-2. 
Het derde elftal gebruikte dit seizoen maar 
liefst 45 spelers. En het vierde elftal vierde 
feest in de Bierhalle. De jongens van leider 
en aanvoerder Jan Oostwoud werden 
ongeslagen kampioen. 
Ze behaalden 27 punten uit 14 wedstrijden. 
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Het 4e elftal 
Achter v.l.n.r. Harm Knol, Sipke Bruinsma, Alex 
Nugteren, Bouwe de Jong, Gerard Bouma, Karst 
Steneker, Haaye Pijl, Wout Nuiten. 
Voor v.l.n.r. Bouke Tolama, Siep Leistra, Jan Okkema, 
Hans Knol, Jan Oostwoud. 

GAVC 1A 
Achter v.l.n.r. Pieter v.d. Berg (leider), Jan Kiemel 
(grensr.), Klaas de Vries, Willy v.d. Brink, Andres 
Nuiten, Siep Annema, Ronald Jonker, Freddie v.d. 
Heide, Klaas Meyerhof, Fokke v.d. Wal, Luut v.d. berg, 
Thom de Groot, Sjouke de Boer. 
Voor v.l.n.r. Erik v.d. Meer, Klaas Dijkstra, Johan v. 
Slooten, Dickey Ganzinga, Wietse Kaastra. 
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Drie jeugdkampioenen 
In het seizoen 1978-1979 was de jeugd erg 
succesvol. De 1A junioren onder leiding van 
Pieter van der Berg en trainer Geert 
Bergsma hadden een uitstekende 
kompetitiestart, kenden een lichte terugval 
na de winterstop, maar behaalden uiteinde-
lijk met grote voorsprong het kampioen-
schap en een plaats in de Hoofdklasse. 

De 1B junioren onder leiding van Roel 
Lenstra en trainer Klaas de Vries hadden 
slechts met één concurrent te doen, te weten 
Lemmer 1B. Winst in één van de laatste 
wedstrijden tegen deze ploeg leverde 
echter het felbegeerde kampioensschap op 
en eveneens plaats in de Hoofdklasse. 

Met leider Pieter Veenstra en trainer Klaas 
Betten werden de 1D pupillen ongeslagen 
kampioen met ruime voorsprong op de 
concurrentie. 
Je kunt echter niet allemaal kampioen 
worden. De 3E pupillen onder leiding van 
Bertus Breeuwsma en trainer Gerrit Hakze 
eindigden n.l. op de laatste plaats met twee 
punten uit 14 wedstrijden. Driemaal wist 
men de "vijandige" doelman te passeren, 
maar onze keeper moest 81 keer de bal uit 
het net halen. 
De 4E pupillen onder leiding van Gerrit de 
Vries en Piet Achenbach. Ook voor hen niet 
meer dan de laatste plaats. Uit 14 

wedstrijden werd één punt behaald. Het pro-
bleem lag vooral bij de voorhoede, geen 
enkele keer werd er gescoord. 

F-pupillen 
In het seizoen 1979-1980 konden de F-
pupillen voor het eerst in competitie-
verband uitkomen. (7- en 8 jarigen). 
Hiervoor werden speciale kleinere doelen 
aangeschaft uit de kwartjespot van Jetze 
Brouwer. 
De 1F-pupillen onder leiding van en ge-
traind door Willy Schriemer waren meteen 
succesvol en toonden zich de sterksten in de 
competitie. 
Ze waren dit jaar de enige GAVC-
kampioenen. Ter ere van dit kampioen-
schap maakten ze een rondrit door Grouw. 

Kampioen 

Eindelijk, na meer dan veertig jaar weer 
een kampioenschap voor GAVC. En wat 
voor een kampioenschap. Vanuit een ogen-
schijnlijk geslagen positie, wist de ploeg 
van trainer Geert Bergsma en leider Pieter 
van der Berg fantastisch terug te komen. Na 
de nederlaag tegen MKV, was de voor-
sprong met nog 6 wedstrijden voor de boeg, 
van MKV opgelopen tot 5 punten. 
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De kampioenen GA VC 1 
Achter v.l.n.r. Henk Delgrosso, Roei Lenstra (verzorger), 
Klaas Dijkstra, Jacko Krist, Erik v.d. Meer, Otto 
Hoekstra, Klaas Betten, Henk Betten, Wim Jellema, 
Pieter v.d. Berg (leider), Geert Bergsma (trainer), Anne 
Gutman (grensr.) 
Voor v.l.n.r. Kees v.d. Brink, John Bakker, Janco de 
Vries, Jan Kiemel, Rienk de Jong, Bonne Bruinsma, 
Epko Dalstra, Johan v. Slooten. 

In de volgende 5 wedstrijden pakte GAVC 
alle tegenstanders in en daarmee de volle 
winst. 
MKV daarentegen begon steeds kramp-
achtiger te spelen en verloor punten. Een 
andere reden voor dit grote puntenverlies 
was waarschijnlijk een nogal krasse op-
merking van de MKV-trainer aan het adres 
van andere clubs. 
Het gevolg hiervan was dat deze clubs, 
wanneer ze tegen MKV moesten spelen, tot 
het uiterste gemotiveerd waren om te 
winnen. 
In de voorlaatste wedstrijd won GAVC, 
dankzij twee strafschoppen benut door Otto 
Hoekstra, van Irnsum en kwam daarmee 
naast MKV. 
De laatste wedstrijd moest de beslissing 
brengen. MKV moest uit tegen Irnsum en 
GAVC speelde thuis tegen Oosterlittens. Na 
een zenuwachtig begin lukte het GAVC al 
spoedig om met 1-0 voor te komen door 
John Bakker. 
Ondertussen stond de telefoonlijn tussen de 
kantines van Irnsum en GAVC rood-
gloeiend om elkaar precies van alle 
gebeurtenissen tijdens de wedstrijd op de 
hoogte te houden. 
De stand in Irnsum bleef, ook na de pauze 
steeds 0-0. Ondertussen vergrootte GAVC de 
voorsprong tot 3-0 door Erik v.d. Meer en 

Epko Dalstra en dit werd ook de eindstand. 
Aangezien de wedstrijd in Irnsum nog niet 
afgelopen was wachtten spelers en 
supporters, staande op het veld, in grote 
spanning het einde af. Toen in de laatste 
minuten Irnsum nog een doelpunt maakte 
was GAVC kampioen van de 4e klasse A van 
de KNVB. 

Eindstand 
GAVC 
	

20-27 
MKV 
	

20-25 
Hallum 	20-24 
St. Anna 	20-24 
CAB 
	

20-21 
Irnsum 	20-21 
DTD 
	

20-19 
Oosterlittens 20-16 
Dronrijp 	20-15 
Trynwâlden 
	

20-15 
Geel Wit 
	

20-13 

Het kampioensfeest begon met een feeste-
lijke rondrit door het dorp. Spelers, bestuur 
en het muziekkorps Apollo werden door een 
met vlaggen versierde vrachtauto door 
Grouw gereden. 
's Avonds werd in de Bierhalle een receptie 
gehouden. Voorzitter Harro Schippers 
haalde in zijn openingswoord nog een 
stukje voetbalgeschiedenis aan. 
De secretaris van de FVB, de heer Bouw-
huis, huldigde bestuur en elftal en speldde 
vervolgens de FVB speld op bij aanvoerder 
Rienk de Jong van het eerste elftal en 
bovendien bij de aanvoerders van de 
pupillenkampioenselftallen 1E en 2D, 
respectievelijk Wietse v.d. Veen, Jan Feye 
Slauerhoff. 
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Heen en Weer 

Met dezelfde basisspelers van het vorige 
seizoen, aangevuld met Piet Achenbach en 
Huug Molendijk, startte GAVC met het 
spelen van een aantal oefenwedstrijden. Een 
groot succes werd dit niet, maar men begon 
vol vertrouwen aan de competitie. 

In de eerste wedstrijd werd door Nicator 
meteen goed duidelijk gemaakt op welk 
niveau er in de derde klasse KNVB werd 
gevoetbald. Het bleek dat GAVC tekort 
schoot in snelheid en felheid. Toen echter 
tegen Stiens gelijkgespeeld werd, was er 
dadelijk weer enthousiasme en motivatie 
voor de komende wedstrijden. Na zeven 
wedstrijden had GAVC slechts één punt en 
stond meteen onderaan de ranglijst. 
Daarna kwam er een zekere kentering in de 
speelwijze van het elftal. Er werd feller 
gespeeld en dat resulteerde in en na de 
winter in het behalen van enkele over-
winningen en gelijke spelen. Zelfs zoveel, 
dat de laatste plaats werd overgedaan aan 
Renado en dat BES en Stiens tot op drie 
punten werden genaderd. 

GA VC 2D 
Achter v.l.n.r. Fokke Postma, Fokke Pronk, Henk 
Busstra, Christiaan Popping, Gerlof van der Schaaf, 
Jan Feye Slauerhoff, Klaas de Vries (trainer), Hendrik 
van der Wal, Theo Busstra. 

In de slotfase van de competitie moest nog 
tegen beide clubs worden gespeeld. Deze 
twee thuiswedstrijden eindigden beide in 
een gelijkspel, zodat de afstand gelijk bleef. 

Het begon er donker uit te zien, maar 
plotseling was er die overwinning met 4-2 
op Zwaagwesteinde en GAVC was terug in 
de race, met een achterstand van twee 
punten op BES. 

In de voorlaatste wedstrijd, tegen de latere 
kampioen Steenwijkerwold werd GAVC na 
een sterke eerste helft met een 6-0 nederlaag 
naar huis gestuurd en daarmee was de 
degratie een feit. 

Het tweede elftal werd dit seizoen met grote 
overmacht kampioen en kwam na een 
éénjarig verblijf in de reserve 2e klasse 
FVB, terug in de reserve le klasse FVB. 
Het vijfde elftal wist in een rechtstreeks 
duel naaste belager Gersloot te verslaan en 
pakte de titel in de 5e klasse FVB. Ter ere 
van dit kampioenschap bood Siep Grasman, 
directeur van een voeg- en aannemings-
bedrijf in Grouw en zelf speler in het vijfde 
elftal, de hele ploeg een nieuw trainingspak 
aan. 

Voor v.l.n.r. Edwin Hovinga, Piet Hogewerf, Jan Peter 
Heidsma, John Hoekema, Peter van Buuren, Hennie de 
Vries. 
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1922 	 1982 

Van jaar tot jaar 
Aangegeven is slechts het beginjaar van 
ieder seizoen. 

1922 
Ten huize van K. de Haan werd de 
voetbalclub Victoria opgericht. 
Als oefenterrein gebruikt men stuk-
ken land die door de veehouder F. de 
Haan, Steneker en P.B. v.d. Wal be-
schikbaar werden gesteld. 

1923 Uit de kasboeken is te lezen dat dit 
jaar de eerste echte voetbal werd ge-
kocht. De eerste bal gekocht in 1923 
kostte 4 gulden. 
In heel 1924 bedraagt de contributie 
van leden f 24,68. 
Men had ook nog kunstlievende 
leden, (soort begunstigers of dona-
teurs?) die in een heel jaar f 3,80 in-
brachten. 

1924 We starten dit seizoen met een kas-
saldo van f 4,33. 
In oktober 1924 worden er voor het 
eerst fietsen gehuurd (f 1,30) dus zal 
men ook wel uitwedstrijden 
gespeeld hebben. Thuis kon men n.l. 
niet spelen omdat er nog geen veld 
was. 
Op 28 januari 1925 wordt er een 
nieuwe bal gekocht voor het zeer 
hoge bedrag van 8 gulden. Het reste-
rende kassaldo was toen f 1,211/2. 
Na een tijdje sparen kon men op 25 
juli 1925 de eerste goals aanschaffen 
voor f 13,42. 

1925 Op 13 september 1925 worden de 
eerste entreegelden geboekt en wel 
f 7,45. Het vermogen van de club 
steeg hierdoor op een dag met 140%. 
Dat was nog eens wat. 
In de maanden oktober tot januari 
gebeurde er helemaal niets. Geen 
enkele uitgave! 
Op 26 februari wordt er f 2,50 uitge- 
geven voor de huur van een 
vergaderzaal. 
Op 7 maart 1926 worden er fietsen 
gehuurd voor de match tegen 
Akkrum (1-3) en op 28 maart voor de 
wedstrijd tegen Oldeboorn (3-1). 
We komen voor het eerst de naam 
GAVC tegen. 

1926 In de zomer van 1926 worden er een 
slingerbal en speren gekocht voor 
totaal f 16,75. Dit bewijst dat men 
zich echt met atletiek ging bezig 
houden. 
In augustus 1926 worden er fietsen 
gehuurd voor de wedstrijd tegen 
Tijnje (f 1,50). 
Ofschoon men nog geen lid was van 
de FVB moet men wel lid geweest 
zijn van de atletiekunie, want op 17 
mei 1926 betaalt men hieraan f 13,50 
contributie. 

1927 Het voetballen begint regelmaat te 
worden tegen Akkrum, Oldeboorn, 
de Knijpe en zelfs tegen Frisia 5. 
De atletiek gaat echter ook door, 
want we zien de aanschaf van o.a. 
een stootkogel. 
We zien ook voor het eerst uitgaven 
voor een sportblad. Dit kostte per 
kwartaal f 1,371/2. 

1928 Op Nieuwjaarsdag 1929 speelt men 
thuis vriendschappelijk tegen de le 
klasser FVB De Kooi 2 (2-6). 
In oktober 1928 worden er drie 
nieuwe ballen bij Bink gekocht voor 
de totaalprijs van f 31,10. Dat kon 
ook wel, want alleen al bij de thuis-
wedstrijd GAVC-Rood Geel was de 
entree 33 gulden. 
GAVC Adspiranten t.e.m. 16 jaar 
behalen op de seriewedstrijden te 
Oldeboorn een derde prijs (14 juli 
1929). 
Op de gemeentelijke sportdag te Irn-
sum, waarbij ook Grouw was uitge-
nodigd, behaalt Johannes Okkema 
(GAVC) een 2e prijs op de 100 meter 
snelloop (21 juli 1929). 
Bij het 30-jarig bestaan van de 
Nederlandse Voetbal Bond wordt 
deze Koninklijk. 

1929 Op 11 oktober 1929 is er een alge-
mene vergadering in Hotel van 
Stralen, waar 21 leden aanwezig 
waren. Dit is de eerste vergadering 
waarvan notulen bekend zijn. 
De rondvraag bevatte meer punten 
dan de agenda. Ook toen dus al! 
27 april 1930: 
seriewedstrijden in Menaldum: 
MVV-GAVC 0-6 
Aristides-Freno 1-0 
Aristides-MVV 4-1 
Januari 1930. De vereniging schaft 
eigen briefkaarten en enveloppen 
aan. 
Men ontvangt op de jaarvergadering 
van de FVB (bijgewoond door G. 
Vollema en H. de Wreede) de eerste 
kampioensmedaille. 

1930 Op 7 september 1930 seriewed-
strijden te Grouw waarvoor 
medailles werden aangeboden door 
S.J. de Jong, J. Boerke, G. Paistra en 
F. Smit. 
Akkrum 1-De Kooi 2 3-3 

Een mooie wedstrijd 
GAVC 1-Aristides 1 1-0 

Spannend en niet fraai 
Aristides 1-Akkrum 1 6-0 
Luid applaus bij ieder doelpunt 
GAVC 1-de Kooi 2 0-1 
In deze wedstrijd was Grouw 
ongelukkig. 
Met deze wedstrijden bedroeg de ge-
zamenlijke entree f 40.00 + 
ongeveer 20 nieuwe donateurs. Dus 
een goede dag voor de vereniging. 
Men schaft 50 nieuwe spelregel- 
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boekjes aan. 
J. Jonker krijgt voor het schoon-
houden enz. van de box, voor hand-
doeken, zeep f 2,50 per thuiswed-
strijd. 
Aan P. Kleinhuis wordt verzocht na 
iedere wedstrijd de ballen te 
verzamelen. 

1931 Op 2e Kerstdag 1931 zijn er serie-
wedstrijden in Grouw, waaraan deel-
genomen wordt door Leonidas uit 
Noordwolde, Aristides uit Leeuwar-
den, Bergum en GAVC. 
De eerste prijs, een verguld zilveren 
medaille aangeboden door SSS, 
wordt door Bergum gewonnen. 

1932 Bij de aanvang van het seizoen 
wordt bepaald dat een speler, die 
zonder geldige reden te laat in het 
veld komt, of tijdens de wedstrijd 
het veld verlaat, geschorst kan 
worden door het bestuur. 
Het aantal donateurs bedroeg reeds 
164. 
Er wordt een spelregelavond 
gehouden in de bovenzaal van Hotel 
Oostergoo waar de heer Koehoorn 
op een voor ieder begrijpelijke wijze 
de spelregels duidelijk maakte. 

1933 Ondanks het feit dat men sinds 
februari 1933 de tijd heeft gehad de 
boeken en de "bescheiden" te contro-
leren, blijkt er tot half augustus 
niets van terecht te zijn gekomen. 
Sijtema vraagt om hogere palen en 
dubbel draad voor de afrastering 
van het hoofdveld. 
P.v. Kuik gaat trouwen en de 
vereniging vereert hem met een 
blijk van waardering. 
Voor het eerst een "feest-vergade-
ring". Na het afhandelen van een 
aantal huishoudelijke zaken wordt er 
onder de leden geschutjast. Uit 36 
aanwezigen vielen de volgende paren 
in de prijzen: 
1. S. de Jong en H.v.d. Schaaf 
2. R. Adema en B. Kleinhuis 
3. H. Okkema en J. Huizinga 
4. Joh. Okkema en J. Bijlsma 
Het nederlands elftal, geplaatst voor 
de voorronde van het wereldkam-
pioenschap in Italië verliest in 
Milaan met 3-2 van Zwitserland. 
Men ging dus niet naar Rome, maar 
men kon gelijk terug naar 
huis. 

1934 Er wordt een terreincommissie 
benoemd die er voor moet zorgen dat 
tijdens de wedstrijd niemand zich 
binnen de omrastering bevindt en 
verder moet voorkomen dat er onge-
hoorde opmerkingen of uitdruk-
kingen worden gebezigd. Lid 
hiervan worden B. Mink, B. Zijlstra, 
A. Sijtema en A. Oostwoud. 
De secretaris, H.S. de Jong, heeft 
wegens omstandigheden en drukte 

geen kans gezien een jaarverslag te 
schrijven. 

1935 Er moet allerwege bezuinigd 
worden. Vergoedingen voor thee-
schenken en controles bij de ingang 
worden afgeschaft. Men wil op dona-
teurs- en dameskaart 10 cent bij 
iedere wedstrijd heffen, maar dit 
voorstel wordt verworpen. 
Men dringt aan op vrijwillige bij-
drage van 10 cent per wedstrijd. 
Voorzitter P.v. Kuik behaalt met het 
adspirantenelftal het 
kampioenschap. 
Bij de FVB moesten f 2,- aan boetes 
worden betaald, terwijl men bij de 
KNVB de lei schoon kon houden. 
Men startte met advertenties op 
gratis raambiljetten, die door de 
heer Bekema werden aangeboden. 

1936 De contributie voor donateurs wordt 
vastgesteld op f 2,50 per jaar. Deze 
kan in 5 termijnen worden betaald. 
Men overweegt een sportterrein te 
kopen, maar de prijs van 1000 
gulden per ha. is onoverkomelijk. 
Voor het eerst nemen er twee 
senioren en twee adspirantenelf-
tallen deel aan de kompetitie. Het 2e 
senioreneiftal wordt kampioen van 
de 3e klasse F van de FVB. Ook het 
2e adspirantenelftal werd (onge-
slagen) kampioen. 
Aan de feestcommissie van het 
muziekconcours in Grouw wordt een 
zilveren kram aangeboden. 
Het voorstel van H. Betten om de 
zwarte broek te vervangen door een 
witte moet wachten tot start seizoen 
1939/40. 

1937 Tweederde van de kascommissie 
schiet in haar taak tekort door niet 
aanwezig te zijn bij de controle van 
boeken en bescheiden. 
Het eerste adspirantenelftal wint bij 
seriewedstrijden in Akkrum twee 
verguld zilveren medailles n.l. voor 
het snelste doelpunt en een 4e 
plaats. 
Men besluit tot het plaatsen van 
renteloze aandelen voor een betere 
omrastering. 

1938 In het belang van de vereniging 
wordt een der leden, door het 
bestuur, het lidmaatschap opgezegd. 
Er wordt een verbod uitgevaardigd 
om op het voetbalveld ijsco's te 
verkopen. 
G. van Stralen dringt er bij de leden 
op aan zich te abonneren op het 
Groentje (Noordelijk Sportblad 
uitgegeven door Brandenburgh & 
Co. te Sneek). 

1939 Met ingang van dit seizoen wordt de 
zwarte broek vervangen door een 
witte. 
Onderhandelingen met Paistra over 
verlaging van buskosten hebben 
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geen resultaat. 
Men pleit voor een betere ver-
warming van de thee in de box. 
De zeer goede geest in het le elftal 
zou blijken uit het feit dat men na 
een 5-1 nederlaag op Vreewijk een 
feestje vierde. 
Dit seizoen geen enkele straf en 
geen enkele boete van de KNVB en 
FVB. 
Door het le elftal wordt bij monde 
van Sj. Witteveen aan Anske Adema 
een zilveren sierspeld aangeboden 
voor diens grote prestaties op de 
schaats. 

1940 GAVC 2 moet na een spannende race 
met de V.V. St. Annaparochie 1 aan de 
laatstgenoemde de kampioenstitel 
laten. 
Jan Brouwer breekt in de op le Paas-
dag gespeelde wedstrijd tegen St. 
Annaparochie zijn been. 
Onder de leden wordt een inzame-
lingsaktie gehouden en aan Brouwer 
kan 75 gulden worden overgedragen. 

1941 Het werk voor de aftredende bode 0. 
Wieringa wordt overgenomen door 
Jetse Brouwer en G. Jonker. 
H.S. de Jong neemt naast z'n secre-
tariswerkzaamheden plaats in de 
adspirantencommissie wegens het 
bedanken van R. Adema. 
GAVC doet tijdens de winter-
maanden voor het eerst aan indoor-
training. 

1942 Bij de aanvang van dit seizoen 
wordt de medische sportkeuring 
voor voetballers van kracht. 
Ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan worden leden verzocht 
vooral dit jaar hun beste beentje 
voor te zetten en de vereniging een 
mooi cadeau, in de vorm van een 
kampioenschap aan te bieden. 
Door de tijdsomstandigheden is elke 
andere vorm van viering 
uitgesloten. 
Vele GAVC-ers worden in Duitsland 
te werk gesteld of duiken onder. Dit 
betekent geen 3e elftal senioren voor 
dit jaar. Aan het eind van het 
seizoen blijkt dat het praktisch 
onmogelijk werd 2 senioreneiftallen 
te vormen. 

1943 Voor bestrijding van de onkosten 
wordt er een trainingsfonds 
gevormd. 
Er mag door GAVC-leden op het 
voetbalveld gekaatst worden. Niet 
leden hebben geen toegang. 
In afwijking van voorgaande jaren 
is er geen elftalcommissie benoemd. 
Het bestuur doet dit werk erbij. 
De dames van de leden werden dit 
jaar niet uitgenodigd voor de jaar-
lijkse schutjas- en sjoelavond. 

1944 In de zomer van 1945 worden er zeil-
tochten gehouden met het schip van 

B. de Vries, terwijl tevens spelen 
worden gehouden op het veld. 
Er wordt besloten bij iedere wed-
strijd 4 man aan te wijzen voor het 
kalken van het speelterrein. Bij 
afwezigheid zonder geldige reden 
volgt een boete van f 3,-. 

1945 Een oefenwedstrijd tegen eerste-
klasser Leeuwarden eindigde in 5-5. 
Op uitnodiging van SSS wordt een 
vergadering belegd om te komen tot 
oprichting van een Sportcommissie 
welke de belangen van de sport in 
het algemeen zal behartigen. 
B. Bouma en G. van Stralen zaten 
hierin namens GAVC. De voorzitter 
van deze commissie wordt Sietse 
Bijlsma. 
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring vraagt S. de Jong of er ook een 
eigen cluborgaan kan worden uitge-
geven. Men vindt het echter 
financieel onmogelijk hieraan te 
beginnen. 

1946 Als gevolg van de krappe 
geldmiddelen wordt besloten dat de 
leden die opgegeven zijn voor de 
KNVB de hieraan verbonden contri-
buties zelf moeten betalen. 
G. Dijkstra vraagt een kalkwagentje 
aan, maar de vergadering vindt dat 
het te duur wordt. 

1947 J. Beeksma vervangt S. Pijlman in 
de sportcommissie. Pijlman kan het 
om studieredenen niet allemaal bij-
benen. Er is een voetbalwedstrijd 
Hout tegen IJzer. 

1948 Buitenlandse studenten bezoeken 
Grouw en spelen enkele wedstrijden 
tegen GAVC. 
Financieel komt de club steeds meer 
in de zorgen. 
In de eerste ronde om de KNVB-
beker worden we er op basis van de 
volgende resultaten uitgeknikkerd: 
GAVC-MSC (Meppel) 	 5-1 
D.O.G.-GAVC 	 3-3 
Steenwijk-GAVC 	 5-1 

1949 Op de nationale feestdag spelen de 
GAVC-veteranen-GAVC 3. 
Ondanks het feit dat men middels de 
verkoop van 2500 loten de financiële 
positie probeert op te krikken komt 
men uit op een negatief saldo van 
f 88,70. 
Door het eerste elftal wordt aan Jaap 
Jongstra, die de laatste jaren het 
eerste elftal aanvoerde, wegens zijn 
vertrek naar Wijnjeterp een cadeau 
aangeboden. (Hij ging wonen in 
Duurswoude en voetballen bij 
O.D.V.) 

1950 Door de FVB worden in afwijking 
van voorgaande jaren, de junioren 
in klassen ingedeeld. 
Het 2e junioren elftal weet door een 
8-0 zege op Stiens voor de derde 
achtereenvolgende keer het 
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kampioenschap in haar klasse te 
behalen. 

1951 In oktober is het nieuwe sportveld in 
gebruik genomen. G.v. Stralen weet 
te melden dat er op het nieuwe ter-
rein twee waterplaatsen zullen 
worden aangebracht. 
Naast de ingang wordt een fietsen-
stalling ingericht. De jutezakken die 
rondom het oude veld bij het meer 
waren aangebracht om niet 
betalende bezoekers te weren, 
worden bij het nieuwe veld niet 
meer gebruikt. 

1952 Door de KNVB werd ons sportveld 
aangewezen voor de beslissingswed-
strijd tussen Freno en Gorredijk om 
het kampioenschap 4e klasse A, 
terwijl op verzoek van de FVB op 
Koninginnedag twee Friese jeugd-
elftallen een selectiewedstrijd te 
Grouw speelden. Een bewijs dat ons 
nieuwe complex nu reeds de 
aandacht trekt! 
Op 22 oktober bestaat de club 30 
jaar, hetgeen met een gezellige 
avond in Hotel van Stralen wordt 
gevierd. 

1953 Anske Adema besluit, na 24 jaar als 
eerste elftalspeler de kleuren van 
GAVC te hebben verdedigd, de actieve 
voetbalsport vaarwel te zeggen. 
K. Kleinhuis bedankt als terrein-
knecht. E.v.d. Veen wordt in zijn 
plaats benoemd. 
Het Bondsbureau heeft besloten dat 
ook de senioren zich voortaan om de 
drie jaar aan de medische sport-
keuring zullen moeten onderwerpen. 

1954 Dit jaar werd, om de training aan te 
moedigen, een trainingscommissie 
in het leven geroepen, bestaande uit 
de heren; G.v. Stralen, S. de Jong, S. 
Meyerhof, M. Postma, A. Zijlstra en 
trainer Langendijk. 
Het doel van de commissie is: 
1) Het trainingsbezoek te animeren. 
2) De onderlinge band te verstevigen 
door het houden van 
contactavonden. 
De commissie heeft ook enkele 
avonden belegd met als sprekers o.a. 
de heer Van Wijlen, rijksconsulent 
voor de lichamelijke opvoeding en 
de heer André Roosenburg. 
De heren Dijkstra en van Stralen 
volgen een amateurclubleiders-
cursus te Leeuwarden, gegeven door 
Feyenoord trainer De Koning. 

1955 GAVC zal jaarlijks een huur moeten 
opbrengen van f 500,- voor het 
sportveld. Naar aanleiding van de 
financiële zorgen wordt besloten een 
voetbalpool in het leven te roepen. 
De heer Van Stralen, sinds 1937 
bestuurslid en de heren Beeksma en 
Smit, beiden sinds 1946 lid van het 
bestuur, leggen hun functie neer. 

1956 Bert Minderman breekt zijn pols in 
de wedstrijd tegen de "Birkenhead 
Youth". 
Op de jaarvergadering wordt 
voorgesteld om in het vervolg in de 
box na de training een kopje thee te 
drinken. Dit verhoogt de gezellig-
heid. 
De polsstokken zijn verdwenen. 
(Eierzoekers?). 

1957 Drie van onze spelers, Willem 
Adema, Auke Achenbach en Douwe 
Leen, zijn gekozen in vertegen-
woordigende elftallen van de KNVB. 
Deze wedstrijden werden gespeeld in 
Hoogeveen, Zuidhorn, Bolsward en 
Zwaagwesteinde. 
Er zijn twee fietsrekken ontvangen 
van North State, die een beste aan-
winst betekenen bij ons terrein. 
De jeugdcommissie bestaat in 
augustus 25 jaar, de vereniging in 
oktober 35 jaar. 

1958 Het Sportcentrum heeft een nieuw 
"kaartj eshokj e" aangeschaft, hetgeen 
weer een belangrijke aanwinst 
betekent. Tijdens de returnmatch in 
Zoutkamp op 31 augustus, breekt L. 
Brandsma een been. 

1959 Op de jaarvergadering uit Jetse 
Brouwer zijn misnoegen over het 
slechte bezoek van sommige spelers 
aan de training. Practisch iedere 
avond is er zogenaamd wild voetbal 
en op de eigenlijke training komen 
deze lieden nooit. De wantoestanden 
op het veld moeten zoveel mogelijk 
beteugeld worden, desnoods met 
behulp van de politie. Het terrein 
moet niet ontaarden in een speel-
veld. 

1960 De vereniging is lid geworden van 
de EHBO. Voor slechts een luttel 
bedrag heeft men recht op bijstand 
tijdens de wedstrijden. 
Er wordt over gedacht om een score-
bord aan te schaffen. Het zou een 
aanwinst zijn, evenals de medaille-
kast. 
G.A.V.C. 2A wordt kampioen, 
omdat een protest van no. 2 
Leeuwarden 4A niet in behandeling 
wordt genomen. 
De voetbalpool overschrijdt de 200 
deelnemers. Dankzij de inkomsten 
van de Pool kan een belangrijk 
bedrag voor de trainingen worden 
uitgetrokken. 
Douwe Leen verlaat na 23 jaar de 
vereniging. 
Terreinbaas P. Kleinhuis stopt om 
gezondheidsredenen en wordt 
opgevolgd door R. de Haan. 

1961 De welpen doen voor het eerst mee 
aan een dorpenkompetitie en worden 
kampioen. Deelnemende ploegen 
zijn verder Akkrum, Oldeboorn, 
Irnsum en Warga. 
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Jeugdtrainer- en leider G.v. Stralen 
slaagt voor het trainersdiploma D. 

1962 G.A.V.C. 2 kampioen. 
De zuidoosthoek van het hoofdveld 
wordt opgeknapt door werklieden 
van de sociale werkvoorziening. 
Een der leden stelt tijdens de jaar-
vergadering voor om na de jaarver-
gaderingen schutjassen te houden, 
omdat zo weinig mensen deze 
vergaderingen bezoeken. 

1963 "Meester" Tichelaar wordt bij het 
trainen van de welpen geassisteerd 
door D. Wiersma en A. Visser. 

1964 Bij een toernooi van A-junioren 
raken drie spelers van G.A.V.C. min 
of meer ernstig geblesseerd. Koos 
Gaastra breekt een kuitbeen, Jelle 
van der Schaaf raakt aan een kuit-
been geblesseerd en Cor Wedman 
loopt een lichte hersenschudding op. 
De bestuursleden S. Pijlman, F.J. 
Hoekstra en J. Brouwer treden af. 

1965 Aangezien niet voldoende 
kandidaten voor de elftalkommissie 
kunnen worden gevonden, wordt 
besloten de aanvoerders bij het werk 
van de kommissie te betrekken. 
P. Smit beëindigt de werkzaamheden 
voor de toto en wordt opgevolgd 
door G. Dijkstra. 

1966 	G.A.V.C. 2, G.A.V.C. vet., G.A.V.C. 
1A en G.A.V.C. 1B worden 
kampioen. 
M. Postma neemt het sekretariaat 
over van W. Stellingwerf. 
De welpen doen voor het eerst mee 
aan de nieuw ingestelde Friesland 
Cup. 
Op het trainingsveld verschijnt een 
nieuwe lichtinstallatie en in de 
boxen worden douches aangebracht. 
GAVC veteranen en GAVC 1B 
kampioen. 

1967 Tijdens oudejaarsnacht wordt het 
toegangshek vernield. 
Op de jaarvergadering wordt 
besloten de kontributies te verhogen. 
Op voorstel van enkele leden hoeven 
vrijgezellen niet meer ekstra te 
betalen, wat tot nu toe wel het geval 
was. 
G. Dijkstra wordt terreinbaas. 

1968 G.A.V.C. 2 en G.A.V.C. 1B kampioen. 
De vergaderingen van de elftalkom-
missie vonden meestal plaats ten 
huize van de familie Hoen, vanwege 
de goede koffie die mevrouw Hoen 
schonk. 
De kaskommissie konstateert een 
verschil van één cent teveel in kas. 
De ingang van het sportkomplex 
wordt verplaatst. 
De bestuursleden J.v.d. Brink en M. 
Fostrna treden af. 

1969 G.A.V.C. 2C wordt kampioen met 28 
punten uit 14 wedstrijden. 
Tijdens de winterstop wordt door de  

spelers van het eerste elftal een 
vergadering met bestuur en trainer 
belegd met het doel meer inspraak 
bij de opstellingen te krijgen. 
De bestuursleden D. Wiersma en B. 
de Vries treden af. 

1970 Tussen de box en de kantine is onder 
leiding van Jelte de Vries een berg-
hok gebouwd. 
De oude afrastering van het hoofd- 
veld wordt vervangen door een 
nieuwe. 

1971 3B is kampioen. Elke speler krijgt 
van voorzitter Hooghiemster een 
medaille aangeboden. 
Het halfverharde trainingsveld is 
klaar. Alleen de verlichting moet 
nog aangebracht worden. De op-
brengst van de toto is f 3000,-. 

1972 [Jilke Brolsma schrijft een boekje 
over Voetbal in Friesland en in het 
bijzonder over GAVC. Gerben 
Dijkstra vraagt voor de training van 
de jeugd 110 ballen erbij. 
Vanwege het 50-jarig jubileum ont-
vangt GAVC van de KNVB de 
wimpel in de clubkleuren en van de 
FVB een wandbord met inscriptie. 

1973 Jeugdtrainer Klaas de Vries heeft 
met succes deelgenomen aan een 
jeugdleiderscursus. Het sport-
complex is uitgebreid met twee 
korfb alvelden. 
Mevrouw Komduur stopt met haar 
totowerk. 
Gerrit van der Schaaf wordt trainer 
van de v.v. Workum. 
Wegens het vele werk dat Jan Hoog-
hiemster en Gerben Dijkstra voor 
GAVC hebben gedaan worden beiden 
tot erelid benoemd. 

1974 Het 2e en 3e elftal spelen beiden in 
de le klasse FVB. De oliecrisis had 
de vervoerskosten danig verhoogd. 
Kees Kleinhuis stopt als penning-
meester van de jeugdcommissie en 
als welpentrainer. 

1975 Gerben Dijkstra en zijn vrouw 
worden ziek en keren niet terug in 
de kantine. Naderhand ontstaat de 
kantinecommissie. 
Het tandem Jetse Brouwer en Janco 
de Vries regelen de toto en lotto en 
zorgen voor een record opbrengst 
van f 5000,-. 

1976 Grote droogte verandert het hoofd-
veld in een woestijn. Op het 
trainingsveld is een schietschijf 
geplaatst. Voor het oppompen van 
de ballen is een tweedehands com-
pressor aangeschaft. 
Er zijn 14052 oliebollen verkocht. 
Het kader van GAVC gaat naar 
Nederland-Polen. 
De riaamsafkorting GAVC wordt ge-
wijzigd van Grouwster Athietiek en 
Voetbal Club in Grouwster Amateur 
Voetbal Club. 
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Lijst van bijnamen 
Siebren Visser 
Rense Adema 
Anske Adema 
Roel de Jong 
Hette de Jong 
Gerrit van Stralen 
Durk van der Schaaf 
Klaas van der Pal 
Henk de Jong 
Joh. Okkema 
Hielke de Vries 
Jan Tasma 
Geert Jonker 
Bartele Kleinhuis 
Henk Betten 
L. Bouma 
Joh. Boorsma 
Jelmer Bijlsma 
Sjouke van der Wijk 
Albert Zijlstra 
Willem Adema 
Jan Buwalda 
Klaas Kerkhof 
Piet Eizinga 
Jetse Brouwer 

B run 
Flappes 
De laars 
D amme 
Bas 
De kers 
Durk spil 
Drok 
Evert 
B re a 
D oaz e 
Stengel 
De bigge 
Broeks 
Guus 
Plenter 
Foarke 
Blauwe Jim 
Sjors 
Omke 
Tieps 
De bu 
Kaie 
Piefke of Pierot 
Jetse Pik 

Ype Sijtema wordt voorzitter van de 
nieuw opgerichte welpencommissie. 

1977 Bij thuiswedstrijden van het eerste 
elftal verkoopt de jeugdcommissie 
programma's. Opbrengst dit jaar 
f 1300,-. 
Erik van der Meer en Rien Diepen-
broek spelen in de Friese B- en C-
selektie. 
Thijs Braaksma is een jaar lang 
wisselspeler bij het eerste elftal. 
GAVC bestaat 55 jaar en krijgt van 
de kantinecommissie een mooie 
clubvlag aangeboden. 

1978 Na een cursus jeugdscheidsrechter 
heeft GAVC de beschikking over 24 
jeugdscheidsrechters. 
Erents stopt en Geert Bergsma komt 
als trainer bij GAVC. Dit jaar is er 
voor de eerste keer een Nieuwjaars-
receptie gehouden. 
Langs het speelveld staan nu twee 
Dug-Outs. 
Op de jaarvergadering worden Piet 
Hoen en Germ Jonker tot erelid be-
noemd. 
Om de vervoersproblemen te kunnen 
oplossen heeft de vereniging een 
spelersbusje gekocht. 

1979 Klaas Kiemel heeft weer de leiding 
van de traditionele klaverjasavond. 
Harm van der Sluis, Wieger Postma, 
Pieter van der Berg en Fokke van 
der Meer bouwen een nieuw kaart-
verkoophokje. 
Wiebren Postma verlaat na meer dan 
twintig verenigingsjaren het 
bestuur. 
Voorzitter Wout Nuiten verlaat na 
vier erg intensieve jaren ook het 
bestuur. Harro Schippers wordt de 
nieuwe voorzitter. 

1980 Roel de Jong, Gerlof van der Schaaf 
en Lodewijk Meter zorgen er voor, 
dat elke week de trainings- en wed-
strijdballen worden schoongemaakt, 
ingevet en opgepompt. 
Het verzorgen en plaatsen van 
netten en hoekvlaggen is het 
wekelijkse werk van Sake Meyerhof. 
De door de kantinecommissie aange-
boden clubvlag is op oudejaars-
avond gestolen van de vlaggemast 
en is tot op heden nog steeds niet 
terecht. 

1981 

	

	De oliebollenaktie bestaat 10 jaar, er 
worden 17000 oliebollen gebakken en 
de opbrengst is f 2941,27. 
De 1E pupillen onder leiding van 
Roel Stienstra en Luitzen de Jong 
scoren 90 doelpunten en zijn kam-
pioen. 
Dirk Steenge is de eerste betaalde 
jeugdtrainer van GAVC. 
De sporthal wordt enige zondagen 
benut voor onderlinge zaalvoetbal-
wedstrijden. 
Jappie Betten erkent het recht van  

reed voor tennissers en korfballers 
en laat ze moeiteloos door de 
contrôle bij de ingang van het veld. 

1982 Harro Schippers stopt als voorzitter. 
De jubileumcommissie bestaat één 
jaar. 
De totale leeftijd van de zaterdag-
middag achterhoede, bestaande uit 
Gerben Jonker, Sjoerd Veenstra, 
Fokke van der Berg en Homme 
Fopma, was in een bepaalde 
wedstrijd 205 jaar. 
Familie Dalstra kampioen. Vader 
Epko in het tweede elftal en zonen 
Jelmer in 2D en Murk in 1F. 
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Fotogalerij seizoen 1981-'82 

Bestuur GAVC 1982: Staand v.l.n.r.: Fokke v.d. Meer (vice 
voorzitter), Rein Soet (2e secretaris), Henk v.d. Schaaf, 
Hendrik de Boer (penningmeester), Herman Zwiers. 
Zittend v.l.n.r. Jan Sjoerdsma, Klaas de Vries (secre-
taris), Germ Hoekstra, Harro Schippers (voorzitter). 

Bestuur Jeugdcommissie 1982. Jentje v.d. Schaaf (voor-
zitter), John Bakker (Vice voorzitter), Gerrit de Vries 
(penningmeester). Zittend: Klaas Betten (2e secretaris), 
Roei Lenstra (secretaris), Libbe v.d. Meer. 
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GAVC oktober 1981. Staand v.l.n.r.: Pieter v.d. Berg 
(leider), Roei Lenstra (verzorger), Huug Molendijk, Jaco 
Krist, Otto Hoekstra, Bonne Bruinsma, John Bakker, 
Meine Woudstra, Joh. v. Sloten, Henk Betten, A. Gutman 
(grensrechter). Zittend v.l.n.r.: Cees v.d. Brink, Janco de 
Vries, Piet Achenbach, Rienk de Jong (aanvoerder), Ene 
v.d. Meer, Marius Deigrosso (trainer). 

GAVC 2 Senioren (maart 1982). Staand v.l.n.r.: Fred 
Rijpstra, Gerben Hoekstra, Jan de Leeuw (leider), Sjouke 
de Boer, Tom de Groot, Wim Jellema, Jan v.d. Meer, Eddy 
v.d. Noord, Klaas Dijkstra. Zittend: v.i.n.r.: Jan Kiemel, 
Epko Daistra, Wybren Riemersma, Fred Kuin, Klaas 
Betten, Rien Diep enbroek. 
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GAVC3 Senioren. Staand v.l.n.r.: Henk v.d. Schaaf, Willy 
Schriemer, Frits Kerkhof, Henk v.d. Meer, Thomas 
Engeisma, Gerard Bouma, Pieter Engelsma, Dicky 
Ganzinga. Zittend v.l.n.r.: Siep Annema, Sietse Del-
grosso, Freddy v.d. Heide, Wietse Kaastra. GAVC 4 Senioren. Staand v.l.n.r.:AnneMiedema, Sjoerd 

Komduur, Auke Ganzinga, Bouke Toisma, Jeep Dijkstra, 
Henk Diepenbroek. Zittend v.l.n.r.: Wietse Sterkenburg, 
Rense Veidstra, Jan Anema, Rense v.d. Wijk, Jan Feike 
Hoekstra. 
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GAVC 5 senioren. Staand v.1.n.r.: Haye Pijl, Karst 
Steneker, Wiepke Hooghiemster, Gerrit de Vries, Roei 
Stienstra, Hans Knol, Jan Louwenaar, Anne Miedema. 
Zittend v.l.n.r.: Gerben Veenstra, Jan Oostwoud (leider), 
Siep Grasman, Harm Knol, Marten Penning. 

GAVC Zm. Veteranen. Staand v.l.n.r.: Sjoerd Veenstra, 
lede v.d. Veen, Fokke v.d. Berg, Rein Bouma, Jelle 
Holtmp, Willem Olivier, Tsjitse Kuiper, Bauke Hoog-
hiemster. Zittend v.l.n.r.: Bertus Brandsma, Bert Minder-
man, Sjirk Goedemoed, Johan v.d. Velc, n.a.w. Luutzen 
de Jong, Gerben Jonker, Homme Fopma, Ype Sytema, Jan 
v.d. Sleet. 



GAVC Jong Senioren. Staand v.l.n.r.: Wiebe Meester 
(leider), Stef Hurkens, Willem Feenstra, Cor Kooiker, 
Henk Machiela, Berend Feenstra, Luut v.d. Berg, Andres 
Nuiten, Henk de Groot, Kees Meter (leider). 
Zittend v.l.n.r.: Harm de Jong, Piet Bouma, Klaas v.d. 
Heide, Andries Andringa, Siemon van Dijk, Johan 
Durkstra, Bouke de Vries, Lodewijk Meter. 

GAVC jA. Staand v.l.n.r.: Jentje v.d. Schaaf (leider), 
Fokke de Groot, Hans de Boer, Kees Delgrosso, Wieger 
van Duuren, Gerard Wielinga, Wietse v.d. Berg, Henk v.d. 
Meer, Sieds Wiersma, Marius Delgrosso (trainer). Zittend 
v.l.n.r.: Tineke Knol (masseur), Jan van Amerongen, 
Michiel Korthuis, Frans Knol, Eric Okkema, Marius 
Achenbach, Harry Zwiers, Marcus Post huma. 
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GAVC IB, april 1982. Staand v.l.n.r.: Jeroen Luiten, Jan 
Kiemel (leider), Jan v.d. Sleet, Maarten Goedemoed, Jan 
Dijkstra, Tammo Cnossen, René Kriege. Voorste rij 
v.1.n.r.: Ljibbe de Vries, Jelte Annema, Tjalling v.d. Goot, 
Ronald v.d. Meer, Meine Woudstra (leider). N.a.w. Bouwe 
Roodbergen, Durk Spoeis tra. 

GA VC 2B. Staand v.l.n.r.: Fokke Poatma (leider), Bartele 
Bouma, Klaas Jan Albertsma, Thys de Jong, August 
Leistra, Marco Smit, Wim de Vries, BrugtBijker (trainer), 
Zittend v.Ln.r.: Jelke Holtrop, Lucas Jan Talens, Wiebe de 
Vries, Jelte Anema, Anne Jan de Boer, Thijs Mikkes. 
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GAVC IC. Staand v.l.n.r.: Eric v.d. Meer (leider), Cor 
Kleinhuis, Kees Postma, Bouke Wouter Stellingwerf, 
Jacob Smits, Johannes Kalsbeek, Peter Lans, Gerard de 
Groot. Zittend v.l.n.r.: Frits Wind, Anton Snip, Arie Jan 
Kwak, Gerrit Jelle v.d. Wal, Benno Schippers, Jan 
Hoekstra. 

GAVC 2C. (Maart 1982). Staand v.l.n.r.: Cor Kooiker 
(leider), André Leistra, Wim Drogt, Leon Spoelstra, Henk 
v.d. Meer (leider), Klaas André v.d. Meer, Djurre Gaastra, 
Johan v. Sloten (trainer). Zittend v.l.n.r.: Edwin Hovinga, 
Jan Peter Heidsma, Leo Postma, Jan Feije Slauerhof, 
Bouke Bosma, Piet Hogerwerf, Anton Belksma. 



GAVC 3C. Staand v.l.n.r.: Kees de Vries, Peter Lenstra, 
Klaas Jacob Greydanus, Jan Pieter Abels, Henk Bustra, 
Bouke Tolsma (leider). Zittend v.l.n.r.: John Hoekema, 
Gerlof v.d. Schaaf, Johan Meester, Willem de Vries, 
Christiaan Popping, Patrick Hurkens. 

GAVC 1D (april 1982). Staand v.l.n.r.: Simon v.d. Weij, 
Willy Schriemer (leider), Fokke Pronk, Joop v.d. Zee, 
Harmen Holtrop, Wietse v.d. Veen, Jelle de Jong (leider). 
Zittend v.l.n.r.: Simon Knol, Haitze de Vries, John 
Hoekema, Pieter v.d. Wal, Peter v. Buren, Johannes Meter, 
Harry Dijkstra, n.aw. Floris Luiten. 
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GAVC 2D. Staand v.l.n.r.: Fokke Postma (leider), Tiê Ids 
Breeuwsma, Jan Joule Sytema, Theo Busstra, Alfonso 
Hoekema, Tjeerd Broer Sytema, Lieze Cnossen, Klaas de 
Vries (trainer). Zittend v.l.n.r.: Sjoerd Jaap Westra, 
Tjalling Goedemoed Auke Berthus Bijlstra, Jelmer 
Dal stra, Harry Dijkstra, Bob v.d. Made, Eduard Hovinga. 

GAVC 3D. (Maart 1982). Staand v.l.n.r.: Harm Knol 
(leider), Jouke Dijkstra, Frank van Woerkom, Eeltsje 
Veldkamp, Serge Mintjes, Age Jan Kleinhuis, Johan 
Lans, Bouke Jan Siebenga. Zittend v.l.n.r.: Jaap de Vries, 
Wieger Klaas Sjoerdsma, Simon Willem Smink, Sjoerd 
Tjepkema, Jan Pieter Bokma 

R.ç 
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GAVC 4D. (Maart 1982). Staand v.l.n.r.: Jan Durk Pijl, 
Paul Frank Feenstra, Dick Greydanus, Henk Lans 
(leider), Menno Veenstra, Peter Arendz. Zittend v.l.n.r.: 
Sjoerd Snip, Sjoerd Bouma, Gabe Hogerwerf, Wouter 
Wuite, Ronald Taisma, Johan Hemstra. 

GA VC IE. Staand v.l.n.r.: Roei Stienstra (leider), Luitzen 
de Jong (trainer), Gijsbert de Vries, Hielke Hylkema, 
René van Buuren, Riek v.d. Wey, Bart te Winkel, Menno 
Gaastra, Jelle Ruurd Bijlstra. Zittend v.l.n.r.: Robert 
Benes, Leendert Kwak, Rienk Wim Braaksma, Gerrit 
Groen, Jan Dijkstra 
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GA VC 2E (Maart 1982). Staand v.l.n.r.: Olaf Olivier, Hans 
Heeringa, Jelmer Steen ge, Paul Miedema (leider), Gijs 
Wuite, Jan Pieter Groenveld, Geert Roodbergen, Ton 
Visser, Wijtse Miedema. Zittend v.l.n.r.: Martijn Mintjes, 
Erik Koenraads, Klaas Jan Jongstra, Wiebo Hoekstra, 
Jochum Mendel, n.aw. Arwïn Zeilmaker. 

GAVC 3E. (Maart 1982). Staand v.l.n.r.: Nanko Kornet, 
Heino Schriemer, Cees Jan Visser, Alex de Boer, Arnold 
Postma, Siep Grasman (leider). Zittend v.l.n.r.: Johannes 
Okkema, Swen Mak, Albert Jan Oostwoud, Allard 
Aalbers, Eddy Gutman, Mark de Boer. 



GAVC 1F. Staand v.Ln.r.: Jouke Terra (leider), Romke de 
Jong, Johan Olaf Hovinga, Jadi van Dijk, Tom Kuipers. 
Zittend v.l.n.r.: Marten v.d. Zee, Jelmer Miedema, Murk 
Dalstra, Theo Terra, Douwe Snoek. 

GAVC 2E Staand v.l.n.r.: Hate Douma, Aldwin Dekker, 
Menno Adema, Arnold Hogerhuis, Robert Bouma, Roei 
Lenstra (leider). Zittend v.l.n.r.: Michel Penning, Tjepke 
de Haan, Samme Jan Haisma, Werner v.d. Schaaf. 
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Het bestuur de jaren door (het jaartal geeft het begin van het seizoen aan). 

Voorzitter 	 Sekretaris 	 Penning- Leden 
meester 

onbekend onbekend onbekend onbekend 
onbekend onbekend onbekend onbekend 
onbekend onbekend onbekend onbekend 
onbekend onbekend onbekend onbekend 
onbekend onbekend onbekend onbekend 
onbekend onbekend onbekend onbekend 
onbekend onbekend onbekend onbekend 
D. de Haan onbekend onbekend Durk v.d. Schaaf, Andries van Huizen Sr. 
Gerlof Vollema Louw Atema Gerrit Boonstra Durk v.d. Schaaf, Hendrik de Wreede, Hette de Jong 
Gerlof Vollema Piet van Kuik Hette S. de Jong Durk v.d. Schaaf, Hendrik de Wreede, Gerrit Boonstra 
Gerlof Vollema Hette S. de Jong Piet van Kuik Durk v.d. Schaaf, Gerrit Boonstra 
Gerlof Vollema Hette S. de Jong Piet van Kuik Durk v.d. Schaaf, Gerrit Boonstra 
Freerk Smit Hette S. de Jong Jan Boerke Sietse Bijlsma, Auke Bink 
Freerk Smit Hette S. de Jong Jan Boerke Sietse Bijlsma, Auke Bink 
Jan v.d. Made Hette S. de Jong Jan Boerke Roel de Jong, Gerlof v.d. Schaaf 
Piet v. Kuik Hette S. de Jong Gerlof v.d. 

Schaaf Jaap Jonkman, Tjeerd Sytema 
Piet v. Kuik Hette S. de Jong Jaap Jonkman Gerlof v.d. Schaaf, Tjeerd Sytema 
Leendert v.d. Stelt Hette S. de Jong Jaap Jonkman Piet van Kuik, Tjeerd Sytema 
Leendert v.d. Stelt Hette S. de Jong Jaap Jonkman Bartele Bouma, Rinse Adema, Gerrit v. Stralen, 

Albert Oostwoud 
Leendert v.d. Stelt Hette S. de Jong Jaap Jonkman Bartele Bouma, Rinse Adema, Gerrit v. Stralen, 

Albert Oostwoud 
Leendert v.d. Stelt Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Bartele Bouma, Rinse Adema, Jaap Jonkman, 

Albert Oostwoud 
Jelke v.d. Pal Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Bartele Bouma, Rinse Adema, Jaap Jonkman, 

Albert Oostwoud 
Jelke v.d. Pal Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Bartele Bouma, Rinse Adema, Berend Mink, 

Albert Oostwoud 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Liekele Kerkhof, Rinse Adema, Piet Pietersma, 

Albert Oostwoud 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Liekele Kerkhof, Rinse Adema, Piet Pietersma 

Albert Oostwoud 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Liekele Kerkhof, Rinse Adema, Piet Pietersma, Ate Postma 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Liekele Kerkhof, Rinse Adema, Piet Pietersma, Ate Postma 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Gjalt Smit, Rinse Adema, Sipke Pijlman, Jan Beeksma 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Gjalt Smit, Klaas Kerkhof, Sipke Pijlman, Jan Beeksma 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Gjalt Smit, Klaas Kerkhof, Sipke Pijlman, Jan Beeksma 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Gjalt Smit, Klaas Kerkhof, Sipke Pijlman, Jan Beeksma 
Bartele Bouma Hette S. de Jong Gerrit v. Stralen Gjalt Smit, Klaas Kerkhof, Sipke Pijlman, Jan Beeksma 
Bartele Bouma Sipke Pijlman Klaas Kerkhof Gjalt Smit, Gerrit v. Stralen, Sijbren de Jong, Jan Beeksma 
Bartele Bouma Sipke Pijlman Klaas Kerkhof Gjalt Smit, Gerrit v. Stralen, Sijbren de Jong, Jan Beeksma 
Bartele Bouma Sipke Pijlman Klaas Kerkhof Gjalt Smit, Gerrit v. Stralen, Sijbren de Jong, Jan Beeksma 
Bartele Bouma Sipke Pijlman Klaas Kerkhof Gjalt Smit, Gerrit v. Stralen, Sijbren de Jong, Jan Beeksma 
Bartele Bouma S ipke Pijlman Klaas Kerkhof Auke Achenbach, Tjeerd Sytema, Sijbren de Jong, 

Willem Hazenberg. 

Seizoen 

1922-1923 
1923-1924 
1924-1925 
1925-1926 
1926-1927 
1927-1928 
1928-1929 
1929-1930 
1930-1931 
jan. 1931 

sept. 1931 
juli 1932 

aug. 1932 
aug. 1933 
juli 1934 
juli 1935 

sept. 1935 
juni 1936 
juni 1937 

juni 1938 

juli 1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 



1956 	Bartele Bouma Sipke Pijlman Feike Hoekstra Auke Achenbach, Tjeerd Sytema, Sijbren de Jong, 
Willem Hazenberg 

1957 	Bartele Bouma Sipke Pijlman Feike Hoekstra Auke Achenbach, Tjeerd Sytema, Sijbren de Jong, 
Willem Hazenberg 

1958 	Bartele Bouma Sipke Pijlman Feike Hoekstra Lou J. Atema, Tjeerd Sytema, Sijbren de Jong, 
Willem Hazenberg 

1959 	Bartele Bouma Sipke Pijlman Feike Hoekstra Jan Hooghiemster, Tjeerd Sytema, Sijbren de Jong, 
Willem Hazenberg 

1960 	Bartele Bouma Sipke Pijlman Feike Hoekstra Jan Hooghiemster, Jetse Brouwer, Sijbren de Jong, 
Jelte de Vries 

1961 	Jan Hooghiemster Sipke Pijlman Feike Hoekstra Hennie v.d. Bijl, Jetse Brouwer, Jan v.d. Brink, 
Jelte de Vries 

1962 	Jan Hooghiemster Sipke Pijlman Feike Hoekstra Hennie v.d. Bijl, Jetse Brouwer, Jan v.d. Brink, 
Jelte de Vries 

1963 	Jan Hooghiemster Sipke Pijlman Feike Hoekstra Durk Wiersma, Jetse Brouwer, Jan v.d. Brink, Jelte de Vries 
1964 	Jan Hooghiemster Sipke Pijlman Feike Hoekstra Durk Wiersma, Jetse Brouwer, Jan v.d. Brink, Jelte de Vries 
1965 	Jan Hooghiemster Sipke Pijlman Feike Hoekstra Durk Wiersma, Jetse Brouwer, Jan v.d. Brink, Jelte de Vries 
1966 	Jan Hooghiemster Wouter Stelling-

werf 
Jelte de Vries Durk Wiersma, Bareld de Vries, Jan v.d. Brink, Jelle Holtrop 

1967 	Jan Hooghiemster Merk Postma Jelte de Vries Durk Wiersma, Bareld de Vries, Jan v.d. Brink, 
Jelle Holtrop, Wiebren Postma 

1968 	Jan Hooghiemster Merk Postma Jelte de Vries Durk Wiersma, Bareld de Vries, Jan v.d. Brink, 
Jelle Holtrop, Wiebren Postma 

1969 	Jan Hooghiemster Jelte de Vries Jan Oostwoud Durk Wiersma, Bareld de Vries, Jan Meester, Jelle 
Holtrop, Jelle G. v.d. Schaaf 

1970 	Jan Hooghiemster Jelte de Vries Jan Oostwoud Wiebren Postma, Jan Meester, 
Jelle Holtrop, Jelle G. v.d. Schaaf 

1971 	Jan Hooghiemster Jelte de Vries Jan Oostwoud Wiebren Postma, Jan Meester, Jelle Holtrop, 
Jelle G. v.d. Schaaf 

1972 	Jan Hooghiemster Jelte de Vries Wiebren Postma Benedictus Jellema, Jan Meester, Jelle Holtrop, 
Jelle G. v.d_ Schaaf 

1973 	Jelle Holtrop Jelte de Vries Wiebren Postma Benedictus Jellema, Fokke v.d. Meer, Jan Meester, 
Jelle G. v.d. Schaaf 

1974 	Jelle Holtrop Jelte de Vries Jaap Ploegsma Benedictus Jellema, Fokke v.d. Meer, Jan Meester, 
Wiebren Postma 

1975 	Wout Nuiten Jelte de Vries Jaap Ploegsma Bendictus Jellema, Fokke v.d. Meer, Bauke Hooghiemster, 
Wiebren Postma 

1976 	Wout Nuiten Klaas de Vries Jaap Ploegsma Benedictus Jellema, Fokke v.d. Meer, Bauke Hooghiemster, 
Wiebren Postma, Jan H. Okkema, Gerben Hoekstra 

1977 	Wout Nuiten Klaas de Vries Jaap Ploegsma Maarten Visser, Fokke v.d. Meer, Bauke Hooghiemster, 
Wiebren Postma, Jan H. Okkema, Gerben Hoekstra 

1978 	Wout Nuiten Klaas de Vries Bauke Hoog-
hiemster 

Maarten Visser, Fokke v.d. Meer, Piet Bloemsma, 
Wiebren Postma, Jan H. Okkema, Gerben Hoekstra 

1979 	Harro Schippers Klaas de Vries Bauke Hoog-
hiemster 

Maarten Visser, Fokke v.d. Meer, Rein Soet, 
Henk v.d. Schaaf, Jan H. Okkema, Gerben Hoekstra 

1980 	Harro Schippers Klaas de Vries Bauke Hoog-
hiemster 

Maarten Visser, Fokke v.d. Meer 
Rein Soet, Henk v.d. Schaaf, Jan H. Okkema, 
Gerben Hoekstra 

1981 	Harro Schippers Klaas de Vries H. de Boer Jan Sjoerdsma, Fokke v.d. Meer, Rein Soet, Henk v.d. 
Schaaf, Jan H. Okkema, Gerben Hoekstra 



Grouw. juli 1982. 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij een 
financiële bijdrage van de G.W.H.I. 

Druk: Frisia BV, Grouw. 
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