
‘Geel Wit redt het wel’ 

Ik maakte een afspraak met Geert 

Weijmans voor een interview op dinsdag 

10 december. Beiden realiseerden we toen 

niet dat het die avond Champions League 

was. Met een scheef oog keken we tijdens 

het vraaggesprek naar de verrichtingen van 

Ajax op de televisie. Onze ontmoeting had 

niet een dag later kunnen zijn, want toen 

zaten we echt aan de buis gekluisterd toen 

een van onze grote liefdes op het scherm 

was: Manchester United.  

De andere club waaraan we gezamenlijk 

het hart hebben verpand is natuurlijk Geel 

Wit. Ik ben op Ameland geboren en met de 

club opgegroeid, maar hoe zit dat met deze 

Limburger? 

Geert is altijd verslaafd aan voetbal 

geweest. Tot zijn achttiende speelde hij bij 

sv Venray. Daarna mocht hij zijn kunsten 

vertonen in het tweede van de profs van 

VVV uit Venlo. “Dat duurde kort. Ik ben 

in de kreukels getrapt en zat een half jaar 

thuis. Toen ben ik gaan werken. Eerst een 

jaar of zes in de horeca, daarna was ik 31 

jaar verkoper in de meubelbranche. 

Onmiddellijk nadat ik in de VUT kwam 

ben ik naar Ameland gegaan". 

Die hang naar het eiland bestaat eigenlijk 

al zolang hij zijn vrouw José kent. Zij is de 

dochter van Theo Kiewied. Theo stond in 

1934 aan de wieg van Geel Wit. Hij was 

degene die de naam voor de vereniging 

bedacht. Hoewel haar zuidelijke tongval 

niets Amelands verraadt wilde José altijd 

al terug naar de plek van haar roots. En 

Geert sloot zich daarbij aan: “Schoonvader 

zei altijd: het is nergens zo mooi als op 

Ameland.” Elke vakantie van Geert en José 

had maar één bestemming: Ameland. Op 

het brommertje tuften ze dan van 

Roermond naar het hoge noorden. Met 

schoonvader praatte Geert veel over 

voetbal, over het Nederlands elftal en… 

Geel Wit. In de zomervakantie trof Geert 

het altijd wel dat Geel Wit moest 

voetballen. Zo ook in 1994. “Na afloop 

ging ik mee de kantine in, even een pintje 

pakken. Dat was de eerste keer. Daar 

raakte hij aan de praat met een groepje 

Amelanders, onder wie Johan Metz. Die 

zei: je moet het jubileumboek kopen. Dat 

heb ik gedaan, maar toen het op afrekenen 

aankwam had ik te weinig geld bij me. We 

hebben de hele beurs omgekieperd, maar 

Johan zei: Laat maar zitten, het komt wel 

goed. Zo’n moment vergeet ik nooit”. 

Maar nog was Geert niet thuis, want op de 

Noordwal kwam hij Theo de Haan, de 

speler van het eerste elftal, tegen. “Die 

nodigde me uit mee te gaan naar P en T. 

Wist ik veel wat P en T was. Daar zijn we 

lekker doorgezakt”.  

Op die avond was de vonk overgeslagen. 

De liefde voor Geel Wit ontlook en kreeg 

echt gestalte toen Geert en José zich op 13 

juni 2001 op Ameland vestigden. “Je kunt 

je niet voorstellen hoe blij we waren dat 

we naar Ameland konden”, zeggen beiden. 

Met name José had drie jaar lang de deur 

van het gemeentehuis plat gelopen om hun 

droom uit te laten komen. 

Niet langer hoefde Geert tot de 

zondagavond te wachten om via teletekst 

de verrichtingen van zijn favoriete club te 

vernemen. Voortaan was hij er zelf bij, 

thuis en uit. Want het duurde niet lang 

voordat Geert door onder meer Theo de 

Haan werd uitgenodigd om mee uit te 

gaan. “Is er dan plaats voor mij in het 

busje”, wilde Geert weten. “Voor jou is er 

altijd plek”, was het antwoord. En dus ging 

Geert voortaan mee. Eerst in het busje met 

Karel van der Wal als chauffeur, later in de 

wagen die werd bestuurd door elftalleider 

Meinte Bonthuis, want van hem kreeg 

Geert de niet ondankbare taak de ballen te 

sjouwen. “Prachtig, dan doe je wat voor de 

club. Je leert de jongens kennen en dat 

simuleert. En als we terugkomen kan ik 

zeggen dat ik een prachtige zondag heb 

gehad, dat nemen ze me niet meer af”. 

De selectiespelers zijn blij met Geerts 

enthousiasme. Daarom onderscheidden ze 

hem afgelopen seizoen met de zelfbedachte 

titel ‘Supporter van het Jaar’. Trots toont 

Geert de bijbehorende foto en het diploma. 

Inmiddels heeft Geert er weer een taak 

bijgekregen. Sinds dit seizoen doet hij de 



was. Elke zondag en maandag is Geert te 

vinden in de gloednieuwe wasruimte. Er 

zijn al verscheidenen die dat weten en hem 

komen opzoeken voor een praatje. 

“Afgelopen zomer kwam voorzitter Jos 

Bulté bij me met de vraag of ik de was 

wilde doen. Ik ben eerst eens wezen kijken 

bij Jan Kienstra die het toen deed. En daar 

zit ik nu: terwijl de ene machine draait ben 

ik aan het opvouwen en lees ik de 

sportkrant. En als ik met het eerste mee uit 

ben doet mijn vrouw de was”.  

’s Zondagsavonds bespreekt Geert in hotel 

de Klok de verrichtingen op het veld met 

een vast clubje. Dan zit hij op de plek waar 

vroeger zijn schoonvader zat. Die noemde 

het de ‘ouwehoerehoek’en die benaming 

heeft Geert overgenomen. “Het is voor mij 

een van de mooiste avonden”, laat hij 

weten. Tijdens zo’n ontmoeting is voor het 

eerst gesproken over de Club van Honderd. 

“Zo’n club is alleen maar goed voor de 

vereniging. Wij willen Geel Wit financieel 

steunen waardoor er meer armslag komt 

voor bijvoorbeeld de trainer aan de wal en 

reiskostenvergoeding”. Er is inmiddels een 

oriënterende bijeenkomst geweest, maar nu 

is het even stil. De drukte rondom 

Sunterklaas is daar mede debet aan 

geweest. Geert is er alles aan gelegen op 

korte termijn een vervolg te geven aan de 

club. Allemaal ten behoeve van Geel Wit, 

dat volgend seizoen in de derde klasse 

moet spelen. “We gaan voor het 

kampioenschap. Dat moet haalbaar zijn. 

We zijn zeker niet de mindere. Renado 

heeft een homogene ploeg, maar is te 

pakken.We redden het wel”. 

 

Koos Molenaar 

 

Scheidsrechters op Ameland 

In het weekeind van 9-11 januari komt de 

Scheidsrechtersvereniging Groningen en 

omstreken weer naar Ameland. 

Zaterdagmiddag houden ze in Paal 13 een 

spelregelwedstrijd waarvoor de leden van 

Geel Wit en Amelandia worden 

uitgenodigd. 

Abrupt einde…. 

 

Op donderdag 28 november moest ik even 

met mijn E1-pupillen in conclaaf. De week 

daarop viel immers het Sunneklaasspeulen 

op donderdag en dan hadden wij wel wat 

anders aan ons hoofd dan voetbaltrainen. 

De week daarna wilde ik in de zaal gaan 

trainen. Dat is op zich altijd wel even 

prettig als voorbereiding op het Kerstzaal-

voetbaltoernooi. Bovendien werd het op 

het veld ook steeds natter en door beperkte 

toegankelijkheid van de velden elders, 

steeds drukker. 

Vervolgens is er 30 november door de 

jeugd nog gevoetbald en op 4 en 5 

december hebben wij allen onder prima 

weersomstandigheden het pak aan kunnen 

trekken. Dan komt er een periode van één 

of twee dagen waarin mijn hersens en dus 

ook zintuigen op een zeer laag pitje hebben 

gefunctioneerd. Wat er zo al in de wereld 

gebeurd is die dagen, is een beetje aan mijn 

voorbij gegaan. En op een dergelijk 

moment van onachtzaamheid zitten 

terroristen te wachten. 

Terwijl onze minister-president Jan-Pieter 

Balkenende nog aan het onderhandelen 

was over eventuele toetreding van de 

Baltische staten tot onze Europese Unie, 

slaagden fanatieke aanhangers van de 

Heilige Tocht der tochten erin om de daar 

heersende winter ons land binnen te 

smokkelen. Het meestal zo 

onverkwikkelijke kwik duikelde in no time 

van +10 naar –10, dit dankzij 

ongebreidelde import van ijskoude lucht 

uit het (noord)oosten. In mijn grijze cellen 

was het trainingsveld nog nat, nu, op 12 

december is de ijsbaan open en hoop ik dat 

de jongens niet vergeten zijn dat wij iets 

afgesproken hadden over training in de 

zaal. Gelukkig komt dat goed. Maar voor 

de rest is het voetbal opeens verdwenen. 

Sommige najaarsreeksen waren voltooid 

maar tijd om nog iets in te halen is er niet 

meer en lopende competities zitten met een 

vervroegde winterstop. We kunnen gerust 

stellen dat de schaatsterreur onverbiddelijk 

heeft toegeslagen en dat het voetbal met de 



staart tussen de benen is afgedropen. Ik wil 

nadrukkelijk stellen dat dit niet volgens het 

poldermodel verlopen is. De winterstop is 

voor de winter, anders was die naam ook 

wel anders geweest. Bovendien is het nog 

steeds herfst, en dan vallen de blaadjes en 

niet op het ijs. 

De meeste weermannen zitten ook in het 

complot. Dat kan ook niet anders. Want 

juist met hun computerbeelden van het 

weer zijn de elfsteden-fundamentalisten 

erin geslaagd de hoge en lage 

drukgebieden te manipuleren. Erwin Kroll, 

de man met de handjes, heeft het altijd 

over de voorspellingen van de computer. 

Maar ondertussen doet hij daar van alles 

mee. En gezien de bouwfraude, is er 

waarschijnlijk voor een zakje pepernoten 

heel wat te regelen. Piet, pepernoot, 

Paulusma doet net zo hard mee. 

En met zijn allen hebben zij de jacht 

geopend op Henk Kroes en zijn 

ijsmeesters, want die moeten groen licht 

geven. En terwijl links en rechts mensen 

door het ijs zakken en in windwakken 

verdwijnen, rijden Bennie Zonder en 

Bennie met Baard hun heilige 200 km 

langs de Heilige Elf Tora-bora`s en 

finishen monter onder het oog van de 

camera`s. Die avond, op de leden- 

vergadering van de Elfstedenvereniging, 

stelt hun Imam de allesomvattende vraag: 

“Wanneer er straks een Elfstedentocht 

gereden wordt, voor de jaarwisseling, 

krijgen we dan in januari of februari weer 

één?” Zo`n rupsje-nooit-genoeg, dat is dus 

hun eis: twee elfstedentochten in één 

winter, daar moet de commercie achter 

zitten. In dec’02 en jan’03. Het lijkt de 

tariefsverhoging van de Nederlandse 

Spoorwegen wel. Hier bekruipt mij ook het 

Ratelbandgevoel, als wij met zijn allen een 

Elfstedentocht willen, dan komt die er ook! 

Mijn geloof is in Moedertje Natuur, als het 

vriest dan vriest het en op een wak kun je 

niet schaatsen. En verder wens ik alle 

lezers veel schaatsplezier, met of zonder 

Dockum. 

 

                               Henk Roemers 

 

 

VIP-arrangementen SC 
Heerenveen 

In de verloting voor de wedstrijd Geel Wit 

- S.C. Heerenveen zijn 3 

VIP-arrangementen voor 2 personen 

verloot. Degene die zo’n arrangement 

gewonnen heeft dient contact op te nemen 

met dhr. Jan de Graaf van de  

afdeling kaartverkoop van S.C. 

Heerenveen. Met hem kunnen afspraken 

over 

datum en wedstrijd gemaakt worden. 

Competitiezaken 

We zijn halverwege de competitie. Voor de 

jeugd vanaf de B-junioren is de eerste 

competitie afgerond. Jammer voor die 

teams die nog niet alle wedstrijden 

gespeeld hebben, maar het is niet anders. 

Straks worden ze opnieuw ingedeeld en 

vanaf het eerste weekeinde van maart 

mogen ze weer de wei in.  

De senioren en A-junioren hebben 

winterstop, en wanneer die eindigt? Laten 

we eens even kijken hoe de bond het in 

gedachten heeft. In elk geval wordt er niet 

gevoetbald tot en met het weekeinde van 

18 en 19 januari. Op 18 januari speelt GW 

1 in de FEC om de Midwintercup, maar dat 

terzijde. Op 25/26 januari en 1 en 2  

februari wordt ‘gebekerd’ en/of ingehaald. 

Dat zal zeker gebeuren, want er zijn al de 

nodige wedstrijden afgelast. 

Dan volgen twee competitieronden en 

vervolgens weer een beker/inhaalronde op 

1 en 2 maart, dit is het 

carnavalsweekeinde. Daarna gaan we weer 

gewoon voetballen. Op het vierde na 

spelen de senioren en A-junioren op 3 en 4 

mei hun laatste competitiewedstrijd. Het 

vierde doet dat op 25 mei. Geel Wit 1 en 2 

maken kans op deelname aan de 

nacompetitie. 

Natuurlijk kan Koning Winter roet in het 

eten gooien. Algehele afgelastingen 

worden vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur 

gemeld op het infonummer van de KNVB 



district Noord, tel. 0513-618998 of 0513-

618918. 

U kunt ook kijken op Teletekst op uw 

televisiescherm achter de zenders 

Nederland 1, 2 en 3 op pagina 603. Nu we 

het toch over teletekst hebben: op pagina 

695 kunt u zondagsavonds de uitslag van 

het eerste terugvinden. Op de teletekst van 

Omrop Fryslân en de eigen website 

www.geelwit.nl worden behalve de uitslag 

de stand en de periodestand weergegeven. 

Komen we bij de 

promotie/degradatieregeling, ook altijd een 

onderwerp dat meer ter discussie komt 

naarmate de competitie vordert. 

De kampioen van de  vierde klasse A (de 

klasse waarin het eerste speelt) promoveert 

naar de derde klasse. De drie 

periodekampioenen spelen om het 

klassenperiodekampioenschap in hun 

klasse. Die klassenperiodekampioen speelt 

één wedstrijd op neutraal terrein tegen de 

klassenperiodekampioen van 4C. (Dat was 

vorig jaar Geel Wit-Ruinerwold in 

Akkrum, weet u nog?) 

De nummers 11 en 12 degraderen naar de 

vijfde klasse. De nummer 10 van 4A speelt 

een uit- en een thuiswedstrijd tegen de 

kampioen van de eerste periode van de 

vijfde klasse. Inzet is een plaats in de 

vierde klasse. 

Geel Wit 2 speelt in de reserve tweede 

klasse A. De kampioen promoveert naar de 

reserve eerste klasse. De 

periodekampioenen van de reserve 2A 

worden gekoppeld aan die van 2B (vorig 

jaar GW 2-DIO Oosterwolde 2, weet u 

nog?) De winnaars van deze uit- en 

thuisduels strijden vervolgens met de 

herkanser van de reserve 1A om een plek 

in de reserve eerste klasse. 

De nummers 11 en 12 van de reserve 

tweede klasse degraderen naar de derde 

klasse. 

In die reserve derde klasse speelt ons 

derde. De kampioen promoveert en alleen 

de nummer laatst degradeert. 

Iets wonderlijks is aan de hand met de 

klasse waarin ons vierde uitkomt, de 

reserve zesde klasse BG. Deze klasse 

bestaat vrijwel geheel uit veteranenteams 

en de bond heeft bepaald dat promotie in 

BG niet mogelijk is, terwijl dat wel het 

geval is in al die andere zesde klassen. Dus 

mocht ons vierde kampioen worden dan 

maakt het geen stapje omhoog! 

Degradatie in deze klasse is niet mogelijk. 

En dan de jeugd.  

De A-junioren spelen in de eerste klasse en 

blijven dat doen als ze niet kampioen 

worden of op een van de beide laatste 

plaatsen eindigen.  

Promotie vanuit de tweede klasse geschiedt 

op vrijwillige basis. Indien er niet 

voldoende inschrijvingen zijn vanuit de 

tweede klasse kan dit klassenbehoud 

betekenen voor beoogde degradanten. 

De overige jeugdteams spelen in reeksen. 

Plaatsing in een hogere klasse gebeurt op 

basis van vrijwilligheid en is afhankelijk 

van het aantal beschikbare plaatsen. 

Als algemene opmerking plaatst de KNVB 

bij de promotie/degradatieregeling voor het 

jeugdvoetbal: Door ontwikkelingen is het 

mogelijk dat de regeling in een later 

stadium wordt aangepast. Indien dit 

gebeurt ontvangen betrokken teams 

daarover zo spoedig mogelijk bericht. 

Opmerking van de redactie: vorig seizoen 

is dit gebeurd bij de A-junioren, waar 

halverwege het seizoen een versterkte 

degradatie in werking trad. 

 

 

Kerstzaaltoernooi 

Traditiegetrouw wordt op Tweede en 

‘Derde’Kerstdag het Geel Wit-

zaalvoetbaltoernooi in sporthal de Slenk 

gehouden. Dit toernooi staat open voor alle 

spelende en niet-spelende leden. 

Op 26 december is het de beurt aan de 

senioren en de A-jeugd. In de middagpauze 

laten de jongste F-pupillen hun kunsten 

zien. 

De overige jeugd komt daags erna in actie. 

Komt dat zien, komt dat zien! 

De indelingen en het wedstrijdschema 

worden gepubliceerd in een 

toernooiboekje. 

http://www.geelwit.nl/


Agenda algemene 
ledenvergadering  

op 2 januari  2002, aanvang 20.30 uur. 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering 

van 22 augustus 2002. 

4. Begroting seizoen 2003/2004. 

5. Verslag diverse commissies. 

6. Competitieverloop. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 

Notulen 

 van de algemene ledenvergadering Geel Wit 

d.d. 22 augustus 2002 in de kantine aan de 

Noordwal, aanvang 20.35 uur. 

 

Aanwezig zijn 32 leden (inclusief bestuur). 

 

 1. Opening. 

 

De voorzitter opent de vergadering met een 

speciaal welkomstwoord gericht aan de 

ereleden Dirk Kooiker en Willie Molenaar en 

aan de leden van verdienste Jan van Os, Johan 

Metz en Frans ter Schure. Vervolgens wordt 

een moment stilte in acht genomen voor het 

overleden erelid Frans Hulsebos. Hij merkt 

verder op dat het een roerig half jaar was met 

nacompetitie voor meerdere teams en ook 

kampioenschappen. Aandachtspunt is de Geel 

Wit krant. Op dit moment bestaat de redactie 

alleen nog uit Koos Molenaar en Henk 

Roemers. Het is noodzakelijk dat daar nog 

enkele schrijvers/redactieleden bij komen. 

Men kan zich hiervoor aanmelden bij Koos 

Molenaar. 

Onder voorbehoud van goede oplevering van 

het hoofdveld aan de gemeente kan er vanaf 

14 september op het hoofdveld gevoetbald 

worden door enkele elftallen. Op de 

zaterdagen mogen alleen F-, E- en D-pupillen 

daarop voetballen en op de zondagen alleen 

het eerste. Er mag uiteraard niet op getraind 

worden. Zodra dat wel mag, dan worden de 

trainers en leiders daarover geïnformeerd. Ook 

zal men worden geïnformeerd als er 

onverhoopt toch niet op het hoofdveld 

gevoetbald mag worden. 

 

 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

- Bericht van verhindering is ontvangen van 

Barbara IJskamp (bestuurslid), Jan Kiewiet 

(Nes), Ferdinand Metz, Marcel van der Geest 

en Gert Rijkers. 

- Naar aanleiding van het bestuursbesluit om 

Patrick Kienstra als lid uit te schrijven van 

Geel Wit wegens herhaaldelijk niet komen 

opdagen bij uitwedstrijden, is een schrijven 

van Patrick Kienstra binnen gekomen. Het 

bestuur heeft na heroverweging besloten om 

bij het eerder ingenomen standpunt te blijven. 

 

 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 

van 3 januari 2002. 

De notulen zijn in de GW-krant gepubliceerd. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen worden geen 

vragen gesteld en/of opmerkingen gemaakt. 

 

 4. Jaarverslag secretaris. 

De secretaris deelt mee dat het jaarverslag in 

de GW-krant gepubliceerd is. Het jaarverslag 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 5. Jaarverslag penningmeester. 

De penningmeester geeft een korte toelichting. 

Enkele opvallende posten zijn: 

- Ondanks het halen/brengen van en naar de 

boot zijn de reiskosten nog verder gestegen. 

Dit komt door de nacompetitie (meer 

wedstrijden) en de steeds stijgende 

benzineprijzen die naar de vereniging worden 

doorberekend. 

- De post verbandmiddelen/verzorging is een 

keer zo hoog als het jaar daarvoor omdat er dit 

jaar 2 nota’s ontvangen en betaald zijn en het 

jaar daarvoor geen. 

- De kosten van de toernooien zijn gehalveerd 

omdat het afgelopen jaar de jeugd niet naar 

Schiermonnikoog geweest is. 

- De kosten van onderhoud en reiniging zijn 

aanzienlijk lager dan het jaar daarvoor omdat 

een aantal vrijwilligers de kantine 

schoonmaken, terwijl dat voorheen betaald 

werd. 

- De post afschrijvingen is hoger geworden 

omdat de aangeschafte wasmachines bij de 

afschrijvingen komen. 

- Er is een nieuwe post reclameborden 

toegevoegd omdat na realisering van de 



nieuwe omheining rond het hoofdveld ook de 

reclameborden opnieuw, met nieuwe 

materialen, bevestigd moeten worden. 

- De inkomsten uit drukwerk voor derden 

(uitgevoerd door Jan van Os) blijken nog 

steeds toe te nemen. 

- Vanwege het slechte weer waren de 

inkomsten uit de barbecue tijdens het 

dorpsfeest aanzienlijk lager dan het jaar 

ervoor. 

- De post diverse bijdragen bestaat met name uit 

de contributie van de jongste 

zaalvoetballertjes. 

- De inkomsten van reclameborden is nog 

toegenomen, omdat er weer een aantal 

bijgekomen zijn. 

 

De penningmeester merkt op dat zonder de 

inkomsten uit het drukwerk voor derden en de 

bijdrage voor het oudpapier de financiële 

situatie niet zo rooskleurig zou zijn. In de 

toekomst mag een contributieverhoging niet 

uitgesloten worden. 

De conclusie is dat er op dit moment een 

exploitatieoverschot van ƒ 1.172,35 is en dat 

het eigen vermogen per 30 juni 2001 ƒ 

103.223,23 bedraagt. Het financieel 

jaarverslag over het boekjaar 2001/2002 wordt 

ongewijzigd akkoord bevonden onder 

dankzegging aan de penningmeester. 

 

 6. Verslag kascommissie en (her)benoeming 

kascommissie. 

De leden van de kascommissie (Johan 

Kiewiet, Paulus Tieman en Jan Brouwer) 

delen bij monde van Jan Brouwer mee dat er 

op enkele minimale verschillen na (in totaal 

nog geen ƒ 4,-- door uitbetaling van een nota 

in euro’s in plaats van guldens) geen 

onregelmatigheden hebben aangetroffen en 

dat de penningmeester op de gestelde vragen 

een passend antwoord had. Het zag er goed 

uit. De voorzitter bedankt Johan Kiewiet en 

Paulus Tieman voor hun werkzaamheden in 

de kascommissie. Zij wordt vervangen door 

Douwe Molenaar en Robert Oud. Jan Brouwer 

blijft zitting houden in de kascommissie. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

Koos Molenaar, Wim Kiewiet en Luc van 

Tiggelen treden af en stellen zich herkiesbaar. 

Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. 

Zodoende worden zij zonder hoofdelijke 

stemming herkozen. 

 

8. Voorbereiding seizoen 2002/2003. 

In goed overleg is het weer gelukt om de 

jeugdteams in te delen. Uitgangspunt voor het 

bestuur is indeling op leeftijd. Hoewel 

sommige teams maar net voldoende spelers 

hebben, is afgesproken dat we het toch 

proberen. In goed overleg onderling tussen 

leiders en trainers is er een hoop mogelijk om 

toch met voldoende spelers het veld in te 

kunnen. 

Bij de senioren lijkt het erop dat er voldoende 

spelers voor alle 4 de elftallen zijn. Voor de 

trainingen in Leeuwarden is Fré Smidt 

aangesteld. Het bestuur achtte het namelijk 

van groot belang om een gediplomeerde 

trainer aan te stellen omdat er steeds meer 

spelers door de week niet op Ameland zijn, en 

dat die toch een goede training dienen te 

krijgen. Dit wil absoluut niet zeggen dat de 

vrijwilligers die voorheen de trainingen in 

Leeuwarden hebben geleid dat niet goed 

gedaan hebben, maar de groep wordt steeds 

groter en de trainers die het voorheen deden 

hebben zelf ook aangegeven voorstander te 

zijn van het aanstellen van een gediplomeerde 

trainer aan de wal. Na dit seizoen zal 

besproken worden wat de ervaringen zijn van 

beide zijden en of we hier mee moeten 

doorgaan. 

Op zaterdag 31 augustus a.s. worden de 

reclameborden om het hoofdveld geplaatst. 

Liefhebbers die daarbij willen helpen zijn van 

harte welkom en kunnen zich bij Douwe van 

der Meij melden. 

Tot slot wenst hij iedereen een sportief en 

plezierig voetbalseizoen toe. 

  

 

 9. Dorpsfeest Nes. 

Luc van Tiggelen deelt namens de 

feestcommissie (André de Jong en Arno Moll) 

mee dat de vaste vrijwilligers het rooster voor 

de bezetting van de oliebollenbakkerij en de 

barbecue inmiddels ontvangen hebben. 

 

10. Rondvraag en sluiting. 

Henk Roemers merkt op dat hij en Koos de 

enige overgebleven schrijvers voor het 

clubblad zijn. Als dit niet verandert dan denkt 



Henk eraan om er na dit jaar mee te stoppen. 

Het clubblad heeft nieuwe impulsen nodig en 

de inhoud moet aantrekkelijker worden.  

De voorzitter antwoordt dat dit in de laatste 

bestuursvergadering besproken is en dat het 

bestuur die ideeën verder gaat uitwerken. Met 

name voor de ouderen is het clubblad toch een 

veel gelezen informatiedrager. 

Frans ter Schure vraagt hoe het bestuur de 

loten van de “Grote Clubactie” gaat verkopen. 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur denkt 

aan een bijdrage per lotenverkoper en 

eventueel verkopen bij wedstrijden van GW 1. 

Hessel Kienstra vraagt of de jeugd ook 

wedstrijden vooruit gaat spelen i.v.m. de 

Amelander Herfstvakantie? 

Dorus Metz deelt mee dat er nog niks bekend 

is en hij verwacht dat er geen wedstrijden 

vooruit zullen worden gespeeld. Als dat wel 

het geval is, dan wordt de leider van het 

betreffende team z.s.m. geïnformeerd. 

Hessel Kienstra vraagt of het halen/brengen 

van teams die dicht bij Holwerd wonen 

geregeld is? 

De voorzitter deelt mee dat Barbara Ijskamp 

dit regelt. Met de betreffende verenigingen is 

contact opgenomen en ze krijgen vervolgens 

een brief hierover. De leiders van GW krijgen 

een kopie van de brieven die naar de 

betreffende verenigingen verzonden zijn. 

Dirk Kooiker vraagt of een royement van een 

lid conform de statuten uitgevoerd is.  

De voorzitter antwoordt dat het geen royement 

betreft, maar een vorm van schorsing. Eén en 

ander zal nogmaals nagezien worden. 

Dirk Kooiker vraagt of de begroting niet 

behandeld moet worden? 

De penningmeester antwoordt dat die in 

januari vastgesteld is. 

Jan van Os merkt op dat, omdat we nu 

veldverlichting hebben, het misschien 

praktischer kan zijn om in november en 

december de wedstrijden naar 15.00 uur te 

verplaatsen om een betere aansluiting op de 

boot te realiseren. 

De voorzitter antwoordt dit in het bestuur te 

bespreken. 

Meinte Bonthuis merkt op dat het een 

kwalijke zaak is dat bij vriendschappelijke 

wedstrijden er geen bestuurslid aanwezig is bij 

ontvangst van de tegenpartij. 

De voorzitter antwoordt dat de tegenstanders 

bij vriendschappelijke wedstrijden vaak ook 

geen bestuurslid meenemen. Bovendien is het 

zeer moeilijk in de zomertijd om mensen te 

vinden die aanwezig kunnen zijn. Dat geldt 

ook voor de bezetting van de kantine. Het 

bestuur is al blij dat er voor het nieuwe 

seizoen voldoende bezetting van vrijwilligers 

voor de kantine is op competitiedagen. 

Robert Oud merkt op dat het mooi is dat het 

kopiëren voor derden zoveel oplevert. Om er 

nog meer uit te halen zou het te overwegen 

zijn om een kleurenkopieerapparaat aan te 

schaffen. 

De voorzitter merkt op dat het bestuur blij is 

dat Jan van Os dit doet voor de club. Bij 

vervanging van de huidige kopieermachine 

kan het eventueel aanschaffen van een 

kleurenkopieerapparaat meegenomen worden. 

Nico Oud vraagt of het wassen van de tenues 

geregeld is in het nieuwe seizoen? 

De voorzitter antwoordt dat Geert Weijnans 

dat overgenomen heeft van Jan Kienstra. 

Dezelfde regeling als het afgelopen seizoen is 

van toepassing. 

Jan Brouwer vindt het jammer dat er geen 

bovenbouw boven de bar is. Het lijkt nu zo 

kaal. 

De voorzitter merkt op dat een bovenbouw 

weer extra schoonmaakwerk met zich 

meebrengt. Jan wordt uitgenodigd om een 

schetsplan te maken. 

Francisco Metz merkt op dat het belangrijk is 

dat een tegenstander (ook bij 

vriendschappelijke wedstrijden) op een goede 

manier ontvangen wordt. Dat is een goede PR 

voor de club. 

De voorzitter sluit zich daarbij aan, maar het 

moet wel praktisch uitvoerbaar zijn. In het 

bestuur wordt daar binnenkort verder over 

gepraat. 

René de Jong vraagt waarom de Amelandcup 

niet uitgereikt is op 10 augustus jl.. 

De voorzitter merkt op dat de gemeente deze 

wedstrijd organiseert. Het bestuur heeft 

hierover een schrijven naar de gemeente doen 

uitgaan om de afspraken hierover op papier te 

zetten, zodat misverstanden in de toekomst 

voorkomen kunnen worden. 

René de Jong merkt op dat de tribune er 

smerig uit ziet. Wordt daar iets aan gedaan? 



De voorzitter zegt dat het de bedoeling is om 

de tribune schoon te maken. Misschien kan 

dat gelijktijdig met het plaatsen van de 

reclameborden om het hoofdveld op 30 

augustus a.s.. 

René de Jong deelt mee dat het wenselijk zou 

zijn als de naam van GW bij de entré van het 

complex ergens zichtbaar zou zijn, zodat 

voorbijgangers kunnen weten wie op het 

complex voetbalt. 

De voorzitter deelt mee dat men bezig is met 

het maken van een informatiebord met daarop 

de naam van de club. Het is dan vervolgens de 

bedoeling om dit bij de ingang te plaatsen. 

Johan Metz merkt op dat de contributie in 

vergelijking met andere voetbalverenigingen 

aan de wal vrij laag is. Ook zijn de prijzen van 

de dranken niet te hoog. Om toch een reserve 

te kweken voor de vereniging moet misschien 

aan een contributieverhoging gedacht worden. 

De voorzitter refereert naar de woorden van de 

penningmeester die hij bij de behandeling van 

het financieel overzicht sprak en zegt verder 

dit mee te nemen naar het bestuur. 

Patrick Kiewied vraagt of het mogelijk is om 

een “kunstmuurtje” aan te schaffen of er zelf 

ééntje te maken. 

De voorzitter antwoordt dat het aanschaffen 

van een “kunstmuurtje” te duur is. Als men 

zoiets wil, dan moet men het zelf maken. 

Johan Metz vraagt of het mogelijk is de oude 

dugouts op het bijveld ergens om het bijveld 

vast te plaatsen en dan dicht te maken. Er 

spelen daar immers vaak 4 teams tegelijk. 

Douwe van der Meij zal bekijken of er iets 

mogelijk is. 

Nico Oud vraagt of het mogelijk is om ter 

hoogte van de doeltjes op het bijveld de 

bomen en struiken weg te halen en zo een 

inham te creëren waardoor het mogelijk is de 

doeltjes tijdelijk wat verder van het speelveld 

af te schuiven. Op deze manier kan men bij 

seniorenwedstrijden zonder problemen om het 

veld lopen. 

De voorzitter zegt toe dit nader te 

onderzoeken in overleg met de gemeente. 

Meinte Bonthuis vraagt of er al meer bekend 

is over de “club van 100”. 

De voorzitter deelt mee dat afgelopen dinsdag 

een aantal initiatiefnemers en geïnteresseerden 

een overleg gehad hebben, waarbij de 

voorzitter aanwezig was. Afgesproken is dat 

de initiatiefnemers met een uitgewerkt 

voorstel komen naar het bestuur. Verder kan 

hij er niets over zeggen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering met de 

aandacht te vestigen op het zorgvuldig 

omgaan met materiaal van Geel Wit (ballen 

etc.) en spullen die door sponsors aan GW 

beschikbaar gesteld zijn (tassen, 

trainingspakken). Gezien de uitbreiding van 

het aantal leden zullen er ook (nog) meer 

vrijwilligerstaken bijkomen. Als iedereen 

daar zijn/haar steentje aan bijdraagt, is het 

voor allen een kleine moeite en loopt het 

zoals dat wenselijk is.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de 

voorzitter om 21.35 uur de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene 

ledenvergadering van donderdag 2 januari 

2003. 
 

Verslagen 

Wedstrijd : Blauw Wit D – Geel Wit D1 

  

Geel Wit starte zeer aanvallend dat al 

direct een doelpunt maakte. 

Maar meteen kregen we zelf een  

doelpunt om de oren. 

Maar toen barste de bom er vielen vijf 

doelpunten door Stefan in de eerste  

helft. 

Pauze,tweede helft : beide keepers waren 

uit hun doel, maar een scoorde (Willard). 

Er waren mooie kansen er gingen er 

maar drie in en de rest waar naast, dus  

de eind stand is 1-9 voor Geel Wit. 

En verder waar het lollig! 

  

Made by Vincent Brouwer.  

 

 

Redactie, drukkers en 
bezorgers van het clubblad 
wensen u prettige kerstdagen 
en een gezond nieuwjaar 


