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Jaap Kienstra geniet van 
werken met jeugd 
De ogen van Jaap Kienstra glimmen als 
Schiermonnikoog ter sprake komt. Een 
paar weken geleden reisde hij met de D- 
en E-pupillen naar het buureiland en dat is 
een fantastisch weekeinde geweest. “De 
kinderen hebben het er nog over. Het was 
geweldig. Daar doe je het voor”. 
En zo beleefde Jaap als begeleider wat hij 
als jeugdspeler nooit had meegemaakt: 
een uitstapje. Jaap is op, relatief,  late 
leeftijd met voetballen begonnen. Hij is de 
eerste om toe te geven dat hij niet 
geboren was voor dit spelletje. “De 
coördinatie voet-oog ‘akkedeerde’ niet”, 
geeft hij als uitleg. Jaap bekwaamde zich 
in andere sporten als boksen en boscross, 
waarbij hij het opnam tegen mannen als 
Marti ten Kate en Klaas Lok. 
Toen Jaap zich aanmeldde bij Geel Wit 
zette trainer Jan Epping hem op doel, 
waar Jaap de concurrentie aanging met 
Bob Rijpstra. Dat ging hem niet slecht af. 
“Ik was superfanatiek, niet bang en lenig 
als wat”. Jaap speelde in een talentvol 
team dat kampioen werd en dat vierde in 
het toenmalige strandhotel Scheltema. 
“Van dit team bereikten negen man het 
eerste elftal, dat was toch heel bijzonder”, 
meldt Jaap trots. “Een aantal van die 
mannen voetbalt nog en zij hebben nog 
steeds de meeste inzicht”, laat hij erop 
volgen. 
Later werd Jaap veldspeler. “Maar het was 
eigenlijk niks, ik kon alleen maar 
hardlopen en scoorde daardoor wel veel. 
Via het derde en het tweede kwam ik in 
het eerste terecht. Maar wat moest ik 
daar? Trainer Ids Heerema gaf het 
antwoord: het is jouw Davids-mentaliteit. 
Dat klopt. Ik ging altijd voor de winst. 
Gelijk spel of verlies telde voor mij niet. Zo 
was ik ook op de training”. 
Jan Epping, maar vooral Ids Heerema, 
waren de trainers die grote invloed hebben 
gehad op de ontwikkeling van Jaap als 
voetballer. “Van Ids heb ik veel geleerd, ik 
snapte het direct. Ik heb ook veel 
opgestoken van Dirk de Jong van het 
hotel. Met partijtjes op de training stond ik 
tegenover hem. Ik moest hem 
zenuwachtig maken, maar hij bleef 
gigantisch rustig”. 
Een positief aspect voor een teamsport als 
voetbal is het sociale gebeuren. “Ik moet 

ander op moeten ruimen. 
 
U ziet het vragen genoeg. Wij roepen u 
nogmaals op om de vragen waar u 
nergens een antwoord op kunt krijgen via 
genoemd e-mail adres aan ons voor te 
leggen. 
 
Een ander wederkerend item in deze 
rubriek zal een raadsel zijn. U kunt het 
antwoord wederom mailen. Uit de goede 
inzenders zal door de notaris een winnaar 
getrokken worden. De winnaar kan een 
prachtig prijzenpakket tegemoet zien.   
 
In de doorloper zijn namen van 
prominente leden en vrijwilligers, alsmede 
voetbal gerelateerde woorden opgenomen 
De overgebleven letters uit de doorloper 
vormen in combinatie met de rebus een 
zin. Dus wilt u in aanmerking komen voor 
het prijzenpakket, dan dient u deze zin 
naar het reeds eerder vermelde e-mail 
adres te sturen. 
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een nieuw blok. Het koppen was echter 
een beetje pijnlijk. Dus Jan, als één van 
jouw medespelers  van het vierde op 
zondagmorgen zegt dat hij een houten kop 
heeft, dan weet je hoe dat komt. 
Een andere vraag komt eveneens uit 
Buren en wordt gesteld door Jan de J.. 
Jan zegt ons; ik ben een echte 
vogelliefhebber, nu heb ik dit jaar de 
scholekster die elk jaar op onze kantine 
broedt gemist, weten jullie waar hij 
gebleven is?? Jazeker Jan, Johan heeft 
de vogel zien zitten op het dak van de 
Stelp in Hollum. Boze tongen beweren dat 
onze scholekster een fusie aan het 
voorbereiden is met Amelandia, wij weten 
echter uit betrouwbare bronnen dat de 
vogel van zijn oude dag aan genieten is. 
Op een zomeravond opgevangen aan de 
befaamde zijlijn bij een oefenpotje van de 
Geel-Wit één. Een hondstrouwe toerist uit 
Bolsward die sedert jaren op het eiland 
komt vraagt of   Geel-Wit ook eens het 
befaamde  koevakpoepen  wil 
organiseren. Koevakpoepen is in Bolsward 
erg populair, de trainer van het tweede 
verhaalt er regelmatig over. Het veld wordt 
verdeeld in vakken waarbij de mensen 
kunnen gokken in welk vak de koe het 
eerst zijn behoefde doet.  
De keeper van het eerste (vaak meer met 
het publiek bezig dan met de wedstrijd) 
reageert ietwat lacherig en zegt dat hier 
voor eerst wat geel-witte koeien 
gerekruteerd moeten worden en gezien de 
kleur van de gemiddelde koe in de wei zal 
dit nog een lastige klus worden. 
De vraag is inmiddels doorgespeeld aan 
A. de Jong van de feestcommissie. De 
Jong reageert geprikkeld en zegt: met 
deze vraag word ik al tien jaar bestookt 
door P.K. uit Nes, het antwoord is nee en 
blijft nee, want het zijn altijd dezelfde 
personen die na de tijd de troep van een 

de zweetgeur in de kleedkamer opsnuiven 
en na de wedstrijd over voetballen kunnen 
praten. Als iets niet naar de zin was wilde 
ik weten hoe het dan had gemoeten.”  
Jaap was nog maar net dertig toen het 
voor hem als actief sporter gedaan was. 
“Het lichaam liet me in de steek. Ik had al 
drie meniscusoperaties gehad en toen 
scheurde ik alles in de knie wat er maar te 
scheuren viel. Ik dacht dat ik nooit meer 
zou voetballen, tot er op mijn 39-ste een 
reconstructie van de knie volgde. Onder 
bezielende leiding van Gerard Metz ben ik 
zover hersteld dat ik zelfs weer mee train 
met het derde en het vierde. Een droom 
kwam uit toen ik vorig jaar een halve 
wedstrijd mee kon doen tegen Amelandia 
om de Cor Wijnbergbeker. Ook dit jaar 
deed ik mee. Vorig jaar heb ik zelfs een 
competitiewedstrijd gespeeld. Nico Oud 
vroeg me mee te spelen tegen Sparta uit 
Deinum als voorstopper”. 
Ondertussen had Jaap als eens geproefd 
aan het jeugdleiderschap. Samen met 
Joop de Jong begeleidde hij begin jaren 
tachtig de D’s met jongens als Niels Oud, 
Wilfried Beijaard en Douwe van der Meij, 
die toen nog keeper was. 
Toen zoon Richard vijf jaar werd bracht 
Jaap hem naar de gymzaal. Daar zag hij 
Frans ter Schure in zijn eentje omgaan 
met al die kinderen. “Dat is het moeilijkste 
dat er bestaat, maar hij was er uitermate 
geschikt voor. Zestien jaar begeleidde hij 
die hurken”. 
Jaap kwam in contact met Jan Kiewiet en 
samen vonden ze het eigenlijk te gek dat 
de jongetjes vijf maanden in de zaal 
omsportten en zeven maanden helemaal 
niks deden. “We hebben de koppen bij 
elkaar gestoken en zijn met de 6-jarigen 
naar het veld gegaan. We begonnen met 
spelers als Dennis Kiewiet, Dirk Molenaar 
en onze zonen Kevin en Richard. Het 
najaar daarop zijn Cees Eeltink en Ton 
Hemme met de jongens als E-pupillen de 
competitie ingegaan”.  
In het voorjaar van 1990 schreef Geel Wit 
voor het eerst een F-pupillenteam in. Jaap 
was begeleider, samen met Annie 
Molenaar. “Zij kon ook goed met kinderen 
omgaan, zij was een echte moeder voor 
ze”. Het team werd meteen kampioen en 
werd verwelkomd door het bestuur. “Zoiets 
doet je goed”. Ook met E2 en D1 haalde 
Jaap later de titel binnen. 
Het balletje was gaan rollen en Jan en 
Jaap stapten naar het bestuur met het 
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verzoek het grootser te mogen 
aanpakken. Op school werden folders 
verspreid en tot hun verrassing meldden 
zich 62 voetballertjes op het veld. Nu 
moesten de initiatiefnemers al hun 
trainerstalenten uit de kast halen en 
begeleiding bij de teams zoeken. “Van het 
bestuur kregen we lesmateriaal. Jan en ik 
hebben er erg veel tijd ingestoken”. 
Het besluit van Paulus Tieman om uit het 
bestuur te stappen en een 
jeugdcommissie op te richten betitelt Jaap 
Kienstra nog steeds als een ‘gouden 
greep’.”Hierdoor is meer structuur 
gekomen in het jeugdgebeuren. Er 
kwamen trainersopleidingen en EHBO-
opleidingen. SC Heerenveen en FC 
Groningen hebben clinics op Ameland 
verzorgd en de jeugd is op bezoek 
geweest bij Cambuur Leeuwarden en FC 
Groningen. Dat heeft een enorme impact 
op de jeugd”, weet Jaap. 
“Wat ik erg belangrijk vond was dat Jan 
van Os er altijd was. Bij hem kon je altijd 
terecht. Men realiseert zich nauwelijks wat 
hij allemaal voor de vereniging deed en 
nog doet. En dat geldt ook voor Dorus 
Metz, de wedstrijdsecretaris”. 
Niet minder trots is Jaap op senioren die 
zich inzetten voor de jeugd. Hij noemt met 
name Dennis Ytsma en Edwin Wemer. 
“Jongens uit het eerste en tweede elftal 
genieten aanzien bij de jeugd. Van hen 
leren ze. Ik zou graag zien dat er meer 
jongens uit die teams een uur per week 
zouden willen besteden aan het trainen 
van de jeugd. Het is jammer dat ouders 
niet begrijpen dat we niet zonder hun hulp 
kunnen Ze moesten eens weten hoeveel 
tijd wij er voor over hebben om hun 
kinderen aan het voetballen te houden”. 

Koos Molenaar 
 

Geel Wit 2 door in bekerstrijd 
Geel Wit 2 heeft op eenvoudige wijze de 
tweede ronde van het bekertoernooi 
bereikt. Alle drie wedstrijden werden in 
winst omgezet. De meeste moeite had 
Geel Wit met St. Anna 2. Op Ameland 
werd het 4-2. Daarna volgden twee 
makkies. Stiens 2 werd op eigen veld met 
1-6 opgerold en thuis hadden de mannen 
van Patrick Kiewied en Frans Kienstra 
helemaal geen kind aan DTD 2. Het werd 
10-0. 
De volgende bekerronde is op 19 oktober. 
 

en moeders, opa’s en oma’s. En praktisch 
zonder uitzondering onder het motto: “wat 
(klein)zoon doet is wel gedaan!” Ook niet 
echt de ware clubsupporters, denk ik dan. 
Zeker, zeker, ik hoor daar zelf ook bij, ik 
spreek uit jarenlange ervaring op dit punt. 
Nog steeds niet gevonden wat ik zoek. 
Ik denk dat ik mijn mannetje.vrouwtje zal 
vinden in de grote groep van mensen die, 
op welke manier dan ook, de club 
draaiende houdt. En zonder uitzondering 
mogen de ze stuk voor stuk van hun stoel 
of barkruk komen, als ik deze zoektocht 
afsluit met de kreet: Laat de ware 
supporter opstaan! 
 

Anne Moll 
 

U vraagt wij draaien 
 
Toen ik enkele weken geleden een 
uitnodiging voor een redactievergadering 
van de Geel-Wit krant in de brievenbus 
vond, wist ik voldoende; Koos Molenaar 
heeft me er in geluisd. Ik had me helemaal 
niet aangemeld als lid van de Geel-Wit 
krant redactie. Toch wou ik me niet laten 
kennen en ging naar de vergadering en 
deed alsof het afgesproken werk was, 
gesterkt met idee dat ik Johan bereid had 
gevonden om mee te werken aan deze 
kwalitatief hoogstaande stukjes. Johan is 
een serieuze jongeman, dus dat moet wel 
goed komen.  
Tijdens een brainstormsessie is besloten 
om stukjes te schrijven waarbij de 
interactie met de lezer voorop staat, een 
tweede punt is dat we u aan het denken 
willen zetten. 

Op het voetbalveld horen we regelmatig 
vragen van toeschouwers waarbij het 
antwoord vaak schuldig blijft. Daarom 
hebben we besloten om een vragenrubriek 
op te starten. Uw vragen kunt u sturen 
naar het volgende e-mailadres: 
Arno.Moll@wxs.nl. Uw vragen zullen 
discreet beantwoord worden. De eerste 
prangende vragen zullen we nu al 
beantwoorden. 

Jan B. uit Buren vroeg ons onlangs; Johan 
en Arno, werd er vroeger ook al gespeeld 
met van die lekkere zachte leren 
voetballen? Neen Jan, vroeger speelden 
we met houten blokken, we trapten net 
zolang met het blok totdat het redelijk rond 
was, dan was de lol er af en namen we 
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Supporters? Supporters! 
We zijn op zoek naar de ware Geel-
Witsupporter, bepaald geen gemakkelijke 
opgave. Het probleem is natuurlijk welke 
maatstaven je moet aanleggen, maar we 
gaan het proberen. 
We beginnen onze zoektocht op het 
parkeerterrein bij het veld. Eerste 
teleurstelling: we tellen 19 auto’s en 
ontdekken maar 2 Geel-Witvaantjes… Dat 
houdt niet over dus (de Mazda DG-DB-35 
tellen we natuurlijk niet mee). 
Als we het veld oplopen, kijken we uit naar 
de sjaals in de clubkleuren. Opnieuw een 
magere oogst, maar misschien is het nog 
te zomers. Wel ontwaren we enkele 
mensen in het Geel-Witshirt, hebben we 
dan eindelijk beet? Helaas, deze heren 
hebben al een wedstrijd gespeeld en zijn 
waarschijnlijk hun douchespullen 
vergeten… 
We weten dat we langs de omheining 
moeten zoeken; mensen die liever op een 
afstandje, bijvoorbeeld lekker in de luwt 
van de kantine, de wedstrijd bekijken, 
horen er eigenlijk niet echt bij. Onzin zeg 
je? Vind ik ook, maar Francisco heeft het 
echt gezegd. Voor de LOA-microfoon nog 
wel… Nou ja, maar niet al te zwaar aan 
tillen, want wat hij na de wedstrijd tegen 
LSC, ook voor de LOA, zei over de 
scheidsrechters en verstand van voetbal, 
raakte ook al kant noch wal… 
Geel-Witsupporters gedragen zich in het 
algemeen nogal rustig. Natuurlijk krijgt de 
grensrechter van de tegenpartij wel eens 
wat minder vleiende woorden naar zijn 
hoofd geslingerd als hij naar de mening 
van de experts aan de lijn wat al te 
‘defensief’ vlagt, net zoals onze Karel dat 
pleegt te doen als de nood aan de man 
komt. 
D ware Geel-Witsupporter houdt zich niet 
met supportersrellen bezig, daar hoeven 
we dus niet op te wachten. 
Zie je het al voor je? Geel-Witters die 
gewapend met bakstenen en stoeptegels 
de spelersbusjes van Cositax/Ameland 
Taxi (doorhalen wat niet gewenst wordt) 
belagen en in hun strandauto’s op de pier 
jacht maken op ‘vijandelijke’ supporters? 
Toch maar liever niet… 
Misschien moeten we verder zoeken naar 
onze ware supporter bij de wedstrijden op 
zaterdag, bij het jeugdvoetbal dus. 
Supporters genoeg, dat wel. Vooral vaders 

Verslag ledenvergadering 28 
augustus 2003 
In de kantine is donderdag 28 augustus de 
algemene ledenvergadering van Geel Wit 
gehouden. In zijn openingswoord 
memoreerde voorzitter Jos Bulté het 
ongekend grote aantal kampioenen. 
Vervolgens kon secretaris Luc van 
Tiggelen mededelen dat de KNVB het 
financieel jaarverslag in orde had 
bevonden, Geel Wit is dus een financieel 
gezonde vereniging. Verder waren er de 
verontschuldigingen van de voetbalbond 
voor het feit dat er geen afgevaardigde op 
de receptie ter gelegenheid van het 
kampioenschap van het eerste elftal is 
geweest. Het cadeau volgt alsnog! 
Ook zijn er gesprekken gaande met de in 
oprichting zijnde Club van Honderd. De 
mogelijkheden worden onderzocht om van 
deze club een stichting te maken. 
Het derde veld is deze zomer opnieuw 
behandeld. Het zou nu goed moeten zijn, 
maar critici uit de zaal uitten de 
verwachting dat het veld na een paar 
buien weer blank zal staan. Het veld is 
formeel nog niet opgeleverd.  
Het financieel verslag zag er goed uit. Er 
waren extra inkomsten door de plaatsing 
van de mast ten behoeve van de mobiele 
telefonie op het derde veld en de Grote 
Club Actie leverde meer op dan andere 
jaren. Daar staat tegenover dat meer geld 
is uitgegeven aan de training in 
Leeuwarden. 
De kascommissie verleende de 
penningmeester decharge. Jan Brouwer 
was aftredend en wordt vervangen door 
Jacob Russchen. 
Bij de bestuursverkiezing werden Dorus 
Metz en Wessel Brouwer herkozen. 
Douwe van der Meij was aftredend en niet 
herkiesbaar. Zijn takenpakket wordt 
overgenomen door Wim Kiewiet. Dat 
betekent dat er nog iemand wordt gezocht 
voor sponsorzaken. Op de vergadering 
was niemand bereid deze taak op zich te 
nemen. Kandidaten worden verzocht zich 
bij het bestuur te melden.  
Geel Wit gaat het nieuwe seizoen in met 
vier senioren- en negen jeugdteams. Er 
wordt nog gezocht naar een trainer voor 
D2. Een aantal eerste-elftalspelers zet 
zich al in voor de jeugd. Bulté zou graag 
zien dat dit voorbeeld navolging verdient.  
Alvorens de voorzitter overging naar de 
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rondvraag kon hij een aantal trouwe leden 
in het zonnetje zetten. Jan Douwe 
Nagtegaal, Berny Beijaard, Antonio 
Brouwer, Frans Kienstra, André de Jong, 
Arno Moll en Frans ter Schure zijn 25 jaar 
lid. De drie laatstgenoemden waren 
aanwezig en konden hun speld in 
ontvangst nemen. Ook Hessel Kienstra 
kreeg zijn onderscheiding. Hij had er al 
eerder recht op, maar de uitreiking is er 
altijd bij gebleven.  
In de rondvraag vroeg Willy Molenaar 
aandacht voor het ontbreken van cijfers 
voor het scorebord en de situatie waarin 
het kaartenhokje en de tribune zich 
bevinden. Hem werd beloofd dat alles er 
weer netjes uitziet als de competitie 
begint.  
Dirk Kooiker meende een kandidaat voor 
het bestuur te hebben, want zijn bedrijf 
werd door een speler benaderd voor 
sponsoring.  

   

Leeuwarder Zwaluwen E2 – 
Geel Wit E2 
 
Op weg naar ons familieweekend gingen 
we langs deze wedstrijd. 

De wedstrijd begon in de regen, maar was 
meteen spannend. De jongens van GW 
zetten hun tegenstanders meteen vast op  

eigen helft. Een supportster van 
Leeuwarden kreeg een bal tegen haar 
hoofd. De voorhoede met Bente, Ken, en 
Jordi draaide goed. Ook het middenveld 
met Thies, Adrian en Mark deed het goed. 
De achterste “mannen” Kayan, Tom en 
keeper Rick hielden het doel schoon. 
Ruststand was 0-4. 
Na de ranja begonnen ze weer vol vuur, 
ze speelden goed over en gaven elkaar 
mooie voorzetten. Zo werd het 0-9 voordat 
de Zwaluwen iets terug deden: 1-9. Nadat 
het 1-10 was geworden, werd het 2-10. De 
wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-12: een 
prachtige wedstrijd: vol ijver en vuur.  
Veel succes in de volgende wedstrijden en 
goed werk van Ids en Jan. 
Score: Jordi 4x, Bente 2x, Ken 3x, Kayan 
1x en Mark 2x. 
 

Een tante van Bente die van voetbal 
houdt. 

Nieuwe Outfit 
 
Al een hele poos terug vond ik dat het 
“geel-wit nieuws” er wat rommelig uit zag 
en eigenlijk niet meer van deze tijd was.  
Ik was al eens wat aan het “rommelen” 
geweest met enkele advertenties die in dit 
clubblad staan afgebeeld en het resultaat 
vond ik best aardig. Maar ja, verder is dat 
op de bekende plank blijven liggen. 
 
Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om de 
medewerkers van het blad te bekritiseren 
en vooral ook de tekenkunsten van vriend 
Epping wil ik absoluut niet onderschatten, 
maar in de huidige tijd van automatisering 
vind ik dat het blad wel aan een nieuwe 
outfit toe is. 
 
Dus heb ik laatst de stoute schoenen (nee, 
geen voetbalschoenen)  aangetrokken en 
een mailtje naar Koos Molenaar gestuurd 
met een voorbeeldje van wat advertenties 
en de mededeling of de redactie 
misschien wat “word-tips” kon gebruiken.  
Mijn aanbod werd door Koos goed 
ontvangen. Na een korte cursus kan hij, in 
de nieuwe lay-out, straks naar hartelust 
zijn eigen en de teksten van ieder ander er 
in verwerken. Bovendien hoeft hij niet 
meer aan de slag met schaar en lijm want 
het knippen en plakken gebeurt dan 
“gewoon” met de computer.   
 
Nu ik dan dit opzetje heb gemaakt moeten 
natuurlijk ook alle advertenties onder de 
loep worden genomen en dat is best een 
hele klus, maar ja wie A zegt moet ook B 
zeggen. Ik heb dus absoluut geen 
verstand van voetbal maar gelukkig wel 
van computers, dus dat zal best ook wel 
weer lukken. 
 
Ongetwijfeld zullen er verschillende dingen 
gewijzigd moeten worden. Misschien 
andere (mobiele) telefoonnummers of e-
mail adressen. 
Dus beste adverteerders wilt u iets in de 
tekst van uw advertentie wijzigen of heeft 
u een speciaal logo dan kunt u dat (liefst 
per e-mail) aan mij doorgeven. 
Liesbeth Bloem-Kiewied 
Commandeursstraat 18 
Nes-Ameland 
e-mail: r.bloem6@chello.nl 
Tel. 542708 
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Aan de bal………….. 
 
Naam:   Mark Brouwer 
Pupil van de week: Amelandia 
Vader / Moeder:  Joop en Paula 
Broertjes/zusjes: Christiana, Paulus en 
Doreen 
 
Ik voetbal in:  E2 
Trainer:   Ids 
In het veld sta ik:   spits 
Hoogtepunt: kampioen  worden 
Wat ik van Geel Wit vind:  leuke club 
 
Ik eet het liefst:  aardappelen met 
bloemkool 
Ik drink het liefst:  rivella 
 
Favoriete club:  Ajax 
Muziek:  Sjonnies 
Mooiste boek:  Skeelers 
Ik wil later worden:   muzikant 
 
Ik heb een hekel aan:  gemene mensen 
 

Geel Wit C1-Dokkum C1  4-9  
dd 6-9-2003   
 

Bij rust keek Geel Wit tegen een 3-1 
achterstand aan na een redelijk gespeelde 
eerste helft. Zelf nog een paar goede 
kansen gecreëerd, maar te gemakkelijk 
tegengoals geïncasseerd. Dokkum was 
wat feller, vooral in de duels. 
De tweede helft met verse krachten 
Andries, Dirk en Kevin werd gebruikt om 
de achterstand ongedaan te maken, 
hetgeen lukte. Geel Wit kwam tot 3-3 
terug, maar liep daarna weer tegen een 
tegengoal op. Na een schitterende vrije 
trap van Kevin van ongeveer 30 meter 
werd het toch weer gelijk.  
Er was nog maar 10 minuten te spelen. 
Maar Dokkum liet toen via 5 goals zien dat 
Geel Wit het achterin niet goed op orde 
had. 
Jammer, volgende keer beter (en 
agressiever). 
Doelpunten: Stefan Molenaar, René 
Kiewiet, Peter Roemers, Kevin Kiewiet. 
 

 

  

 

Geel Wit oppermachtig op 
Schiermonnikoog 
Het pupillenvoetbaltoernooi op 
Schiermonnikoog is voor Geel Wit in alle 
opzichten een succes geworden. De 
jongens in geel en wit waren niet te 
verslaan.  
De spelers van de drie D-teams waren 
doorelkaar geloot. Dit leidde tot enige 
onenigheid, maar wat bleek: het op papier 
zwakste team won het toernooi.  
De beide andere teams van Geel Wit 
eisten de plaatsen twee en drie voor zich 
op. Amelandia werd vierde en thuisclub de 
Monnik sloot de rij. 
Bij de E's eenzelfde beeld. De beide 
teampjes van Geel Wit eindigden 
bovenaan, en ook hier zegevierde de 
ogenschijnlijk zwakste ploeg. Amelandia 
volgde op de derde plaats, de Monnik 
werd vierde. 
De enige smet op het prachtige en 
sportieve toernooi was de armbreuk van 
Jan Brouwer. In ziekenhuis Talma 
Sionsberg werd het gekwetste 
lichaamsdeel in het gips gezet en Jan ging 
weer naar Schiermonnikoog, want daar 
was het nog lang niet afgelopen.  
Want na het toernooi gingen de jongens 
zwemmen en aten ze macaroni.  
Na de nachtwandeling gingen ze naar 
bed. Wat niet wil zeggen dat de knaapjes 
meteen sliepen. Om in slaap te komen 
telden ze geen schapen maar scheten.  
En toen kwam de gevaarlijke ijsman, die 
dreigde kinderen mee te nemen en met de 
voeten in de ijskast te zetten als ze lawaai 
maakten.  
En ja hoor, de ijsman nam eentje mee! 
Zondag vergaapten de Amelanders zich 
aan allerlei rare fratsen in het 
rariteitenkabinet Gribus. Verder bezochten 
ze de bunker, de Berkenplas en gleden ze 
van de duinen bij de vuurtoren.  
Moesten ze vrijdag op de heenreis met de 
tas naar boerderij Middendieken lopen, 
zondag werd de bagage naar de boot de 
Riet gebracht, waarna de familie Roemers 
het gezelschap weer veilig naar Ameland 
bracht.  
 
Zondagavond om negen uur was men 
weer op de Ouwe Pôlle.  
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Clinic FC Groningen op velden 
van Geel Wit  

Op het trainingsveld van Geel Wit dribbelt 
oud-international Pieter Huistra als in zijn 
beste dagen. Zijn toeschouwers zijn de C- 
en D-junioren van Geel Wit. Zij moeten 
hem even later nadoen. Van links en 
rechts komen ze op de ex-prof af in een 
poging hem met een paar fraaie beweging 
voorbij te komen. Als ze daarmee klaar 
zijn zegt Huistra: “Goed zo, en nu flink 
veel thuis oefenen”. 

Huistra was een van de vier mannen van 
de technische staf van FC Groningen die 
gisteren een jeugdclinic verzorgde bij 
zowel Geel Wit als Amelandia. Huistra is 
trainer van de A1 jeugd van de FC. Samen 
met jeugdtrainer Egge Knol en hoofd 
jeugdopleiding Peter Jeltema bracht hij 
een bezoekje aan Ameland. Voor de 
deelnemers Peter en Gerard Roemers 
kende de staf in elk geval één bekend 
gezicht: dat van oom Jur. 

De jongens moesten hun kunnen tonen op 
een aantal onderdelen. Bij het afwerken 
moesten een aanvaller en een verdediger 
met elkaar in duel, waarbij ook de keeper 
werd betrokken. Verder deden ze een 
positiespel met doeltjes en er was het 
onderdeel dribbelen/drijven. 

Tot slot mochten de deelnemers penalty’s 
nemen. Gelegenheidsdoelman Paul van 
der Wal had de ondankbare taak de ballen 
te keren. Bij de D-pupillen schoot Klaas 
Kolk twee keer raak, bij de C-junioren was 
dat Theodoor Molenaar. 

Groningen houdt regelmatig dergelijke 
clinics in het land. In de regel zijn daar 
enkele selectiespelers bij, op Ameland 
niet. “Dat is omdat ze gisteren een 
bekerwedstrijd hebben gespeeld”, legt 
Knol uit. “De meeste clinics worden 
gegeven in een straal van 30, 40 kilometer 
rond Groningen. Dat we nu op Ameland 
zijn komt door de affiniteit van directeur 
Hans Nijland met het eiland. Maar we 
komen ook in plaatsen als Alphen aan de 
Rijn en Lelystad”. 

‘Niet halen, maar brengen’ is het motto 
van de clinics.  Met het brengen wordt de 
inzet van selectiespelers bedoeld. Die zijn 
er dus op Ameland niet bij, maar alle 

spelertjes worden verblijd met een pakket 
PR-materiaal van Groningen. Bovendien 
mogen ze allemaal een wedstrijd van de 
ere-divisionist bezoeken. ”Op deze manier 
kweken we goodwill, het is een kleine 
moeite. En de winst voor FC Groningen? 
Dat is de advertentieopbrengst van het 
boekje dat ter gelegenheid van deze clinic 
op Ameland is verschenen. Indirect doen 
we natuurlijk ook aan scouting, daar zal ik 
niet om liegen. De clinics hebben alles in 
zich om te kunnen scouten: snelheid, 
fysiek, techniek, tactiek. ”. 

Knol vervolgt: “Wij trainen hier zoals we 
dat bij Groningen ook doen. Discipline is 
belangrijk. Dat betekent: sieraden af en 
het hemd bij de broek in. De trainer of een 
selectiespeler doet de oefening voor”. 

De toekomst zal leren of we Amelander 
talenten in het Oosterpark kunnen gaan 
bewonderen. In elke geval zullen ze er 
binnenkort op de tribune te aanschouwen 
zijn. 

De adverteerders in het programmaboekje 
zijn onlangs bij de wedstrijd FC 
Groningen-ADO Den Haag geweest. 

Kijk voor foto’s van de clinic op de website 
www.geelwit.nl door te klikken op Nieuws. 

Aan de bal………….. 
 
Naam:   Maurice Oud 
Pupil van de week: LSC 
Vader / Moeder:  Nico en Doritha 
Broertjes/zusjes: Marianne en Pascal 
 
Ik voetbal in:  E1 
Trainer:   Joop 
In het veld sta ik:   achter 
Hoogtepunt: kampioen vorig  seizoen 
Wat ik van Geel Wit vind:  goed 
 
Ik eet het liefst: patat 
Ik drink het liefst: cola 
 
Favoriete club:  Ajax 
Muziek: Gang is alles 
Mooiste boek: Wolf 
Ik wil later worden:  profvoetballer 
 
Ik heb een hekel aan: school 
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