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Overeenkomsten 
 
 
Gisteravond tijdens de 2e helft van Nederland - 
Tsjechië moest ik weer terug denken aan de 
wedstrijd van Geel Wit tegen Alcides van 
afgelopen zondag. 
Tsjechië was nadrukkelijk aan de bal, had een 
veldoverwicht, wist de vrije man gemakkelijk te 
vinden, maar kwam niet tot scoren. Alcides 
kwam wel tot scoren, maar ook dat ging niet 
erg gemakkelijk. 
Er waren wel meer overeenkomsten 
gisteravond met de wedstrijd van zondag.  
Als eerste de vechtlust om een goed resultaat 
te behalen. Geel Wit wist van te voren dat 
Alcides een goede ploeg had. Met een 
vereniging van 600 leden, een groep sponsors 
van bijna 200 bedrijven (waarvan de kleinste € 
1000,00 neertelt)  wil men dit jaar eindelijk 
weer de stap naar boven maken. De ploeg uit 
Meppel had dan ook nadrukkelijk “ingekocht” 
voor dit seizoen en had een trainingskamp 
gehad in Oostenrijk. Wij hadden onze 
visdag……. 
Al in het begin van de wedstrijd was het 
Alcides dat nadrukkelijk aan de bal was, 
waardoor er al spoedig een reactie uit het veld 
kwam: Theo, die lui binne wel erg goed, watte 
moete we doen?””Gewoon hard werken, 
André, dan zien we wel hoeveer we komme”. 
Ik weet niet of Kuyt gisteravond een opmerking 
van gelijke strekking heeft geplaatst tegen 
Pierre, maar de vechtlust en ijver straalde ook 
bij Nederland ervan af. 
Als tweede vergelijking was er de historie. 
Nederland speelde zijn eerste wedstrijd onder 
Marco van Basten en wij speelden onze eerste 
wedstrijd in de 2e klasse. Beide eerste 
doelpunten tijdens deze historische 
hoogtepunten werden gemaakt door de oudste 
spelers op beide velden: Pierre en André. Dan 
moet ik er wel meteen aan toevoegen dat het 
doelpunt van André wel heel bijzonder en 
speciaal was. Geel Wit kreeg een penalty, 
nadat Theo Brouwer was gevloerd, en hij 
moest 2x worden overgenomen. André 
scoorde daardoor 3x voor één doelpunt.  
Als derde de scheidsrechter. Nederland mocht 
gisteravond blij zijn met de scheidsrechter uit 
Duitsland. Het zwijnde een paar keer 
behoorlijk en mocht van geluk spreken dat 
Tsjechië geen penalty kreeg. Zeg dus nooit dat 
Duitsers niet aardig zijn…. Geel Wit had een 
scheidsrechter uit Sneek. Nu heb ik 
persoonlijk, als Bolswarder, weinig op met 
Snekers, maar de (jonge)heer Zeeman floot 
een goede wedstrijd en was niet echt tegen 
ons. Zeg dus nooit meer tegen mij dat Snekers 
niet aardig (kunnen) zijn… 
Als laatste overeenkomst waren daar de 
keepers. René en Edwin keepten wederom 
een goede wedstrijd en lieten zien een nog 
steeds betrouwbare sluitpost te zijn voor hun 
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Ik voetbal in: E2 

Trainer:  Frans 

In het veld sta ik:   keeper 

Hoogtepunt: pupil v/d 

week 

Wat ik van Geel Wit vind:   

Wel goed. 

Ik eet het liefst:  pizza 

Ik drink het liefst:  coal 

 

Favoriete club:  Ajax 

Muziek:  Pin Headz 

Mooiste boek:  weet niet 

Ik wil later worden:  iets 

met moters 

 

Ik heb een hekel aan:  dat 

mien huus in bran vliegt. 

 

Direct rood 

 

  

Shirtje uittrekken 
 

elftal (zelfs het Meppeler Nieuwsblad spreekt 
van een sterk keepende René ). 
 
Misschien waren er wel meer overeenkomsten 
tussen beide wedstrijden. 
De belangrijksten heb ik aan het papier 
toevertrouwd.  
Rest ons alleen nog de mijmeringen van de 
overwinningen, want laten we wel wezen, het 
gelijke spel tegen Alcides koesterden wij als 
een overwinning. 
 

    Lijntrekker 

Verslag algemene ledenvergadering 

Luc van Tiggelen heeft in de algemene 
ledenvergadering van 26 augustus 
afscheid genomen als bestuurslid. Hij 
is negen jaar secretaris geweest. Will 
Bakema wordt zijn opvolger. Peter 
Raadjes, die al enige tijd als 
bestuurslid actief is, is nu officieel door 
de leden benoemd. 

,,Ik heb drie voorzitters meegemaakt 
die allen op hun eigen manier hebben 
gewerkt met een Geel Wit-hart. Dat 
maakt een vereniging sterk en dat 
moet zo blijven. De familiedag is een 
schot in de roos. We hebben 120 
vrijwilligers en die moeten we 
koesteren. Ik heb op een prettige 
manier met de bestuursleden 
samengewerkt. Op een gegeven 
moment ga je over op de automatische 
piloot en dan gaat de scherpte eraf. 
Sportief gezien heb ik een prachtige 
tijd meegemaakt. Ik ben alleen 
teleurgesteld in het feit dat niet altijd 
afspraken zijn nagekomen'', zei Luc bij 
zijn afscheid. Voorzitter Jos Bulté 
prees Luc als iemand die altijd zijn 
werk perfect voorelkaar had en 100 
procent inzet toonde, zowel in het 
bestuur als destijds op het veld. 

Eigenlijk was Jos ook aftredend, 
evenals Barbara IJskamp en Joseph 
Brouwer, maar daar is men te laat 
achter gekomen. Jos blijft dus nog aan, 
Barbara treedt in januari af en Joseph 
volgend jaar augustus. 

In zijn openingswoord sprak Jos zijn 
ongerustheid uit over het aantal 
scheidsrechters bij Geel Wit. Er is nog 
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maar één aanmelding voor 
clubscheidsrechter binnen. Ook drong 
hij de leden op het hart zuinig om te 
gaan met (sponsor)materiaal. Binnen 
een week zijn al negen (!) ballen 
verdwenen.  

Frans Kienstra heeft toegezegd tot de 
herfstvakantie de training van E2 op 
zich te nemen, daarna neemt Henk 
Roemers het over. Er zijn nog steeds 
geen leiders voor C1, D1 en E2, zodat 
hiervoor een beroep moet worden 
gedaan op de ouders. 

Bij de behandeling van de notulen van 
de vorige vergadering werd het 
voorstel van Arriva gememoreerd. 
Arriva wil de bezoekende vereniging 
halen en brengen, maar hieraan 
kleven voor Geel Wit financiële en 
organisatorische nadelen, waardoor is 
afgezien van dit aanbod. Bovendien is 
een verruiming van de 
Waddenregeling in de maak, waardoor 
veel kosten kunnen worden 
gedeclareerd. 

Uit het financiële jaarverslag bleek dat 
de reiskosten zijn gestegen. Daar staat 
tegenover dat ook de opbrengst van 
de kantine en het drukwerk omhoog 
zijn gegaan. Nieuw zijn de inkomsten 
vanuit Sportstroom. 

Robert Oud meldde dat de 
kascommissie de boeken van de 
penningmeester in orde had 
bevonden. Hij en Douwe Molenaar 
treden af. Hun plaatsen worden 
ingenomen door Frans ter Schure en 
Jan Kienstra. 

Er traint dit jaar weer een grote groep 
in Leeuwarden. Meinte Bonthuis 
waarschuwde de jeugd daar niet 
tussen wal en schip te laten vallen. 
Door een misverstand kon Fré Smidt in 
augustus niet aanwezig zijn bij de 
trainingen op Ameland.  

In de rondvraag stelde Dirk Kooiker 
voor bij de sponsors aan te kloppen 
voor één allround bedrag. Ook deed hij 
de suggestie ze eens uit te nodigen. 

Amelandia 

Vader / Moeder:  

Frans/Regina 

Broer: Kevin  

 

Ik voetbal in: E2 

Trainer:   pa 

In het veld sta ik: spits 

Hoogtepunt: 6x scoren tot 

nu toe. 

Wat ik van Geel Wit vind:   

Leuk 

Ik eet het liefst:  patat 

Ik drink het liefst:  cassis 

 

Favoriete club:  Feyenoord 

Muziek:  ??? 

Mooiste boek:  Kuifje 

Ik wil later worden: 

brandweerman of 

timmerman.   

 

Ik heb een hekel aan:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bal………….. 

 

Naam:  Aron Metz 

Pupil van de week: GVAV 

Vader / Moeder:  

Marcel/Sonja 

Broertje: Bas 

4 13 



is heengekomen. 
Succes Ken. 
 
 
Foto’s jeugdteams op website 
Op de website www.geelwit.nl wordt hard 
gewerkt aan een foto-overzicht van alle 
jeugdelftallen. Een aantal teams is hierop al te 
bewonderen. Van alle ploegen wordt een 
elftalfoto geplaatst alsmede van elke speler 
een foto. 
 
Wedstrijdverslagen 
 
Wist u dat……………… 
 
…..dit weer de eerste “wist u dat…..” is sinds 
lange tijd. 
…..het eerste doelpunt in de 2e klasse door 
André de Jong is gemaakt. 
…..hij daar 3x over mocht doen. 
…..hij de nieuwe penalty killer is. 
…..de fietsenrekken goed vast zitten bij het 
voetbalveld. 
…..de eerste veteranen wedstrijd ooit door GW 
is gewonnen. 
…..sommige veteranen blessuregevoelig zijn. 
…..alle leden een dag later zijn geboren dan in 
werkelijkheid. 
…..u dit kunt lezen in het nieuwe 
bewaarnummer. 
…..de selectie van GW 1-2  alle dorpen van 
het eiland wordt vertegenwoordigd. 
…..de bar in de kantine een nieuwe 
bovenbouw heeft. 
…..Joseph Br. opeens verdwenen was. 
…..we bijna alle dorpsfeesten achter de rug 
hebben. 
…..Arno en Annabelle een zoon hebben. 
…..hij Tygo heet en wij hen daarmee 
feliciteren. 
…..hij in sommige kringen al Figo wordt  
genoemd. 
…..Jan van Os een nieuwe camera heeft. 
…..hij daarmee mooie foto’s kan maken. 
…..de A’s (daardoor) meteen wonnen. 
…..hij de spreekstalmeester is tijdens de 
thuiswedstrijden. 
…..Amelandia 1 daags na de Hollumer kermis 
precies elf man had en dat terwijl Amelandia 2 
vrij was. 
…..dat op hetzelfde moment twee Hollumers 
bij Geel Wit op de bank zaten. 
 
…..niet????????????? 

Aan de bal………….. 

 

Naam:  Glenn Kienstra

  

Pupil van de week: 

Gerard Metz trachtte Luc te overreden 
om te gaan fluiten, tevergeefs! Op een 
vraag van Jan Kienstra kon Jos 
melden dat Ids Heerema en Chris 
Rijpstra overwegen de 
seniorenkeepers te gaan trainen. Henk 
Roemers deed een oproep voor 
vrijwilligers voor het maken van het 
clubblad. Ronald Metz ergerde zich 
aan de begroeiing om het veld. Dit is 
bestreden met milieuvriendelijk 
materiaal, desondanks riep dit 
verontwaardigde reacties op.  

René de Jong, Edward de Jong en 
Ronald Metz kregen een speldje 
vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. 

Met een dank aan de verbouwers van 
de tribune sloot de voorzitter de 
vergadering. 

 

Elders geknipt 

Even een paar stappen terug in de 
tijd… 

Het is 27 juli 1991. Ik zit in de tuin, 
wachtend op Arno die vanavond met 
Geel Wit in Hollum tegen Amelandia 
speelt om de Ameland beker. Om half 
tien fietst hij het hek binnen.s,mijt zijn 
tas in het gras, een en al frustratie. Ik 
hoef niets te vragen… 

In de week daarna plaatst de 
Leeuwarder Courant onderstaand 
artikeltje We nemen het letterlijk over: 

Hoge Dijk 

Tien kilometer van ons dorp ligt een 
ander dorp, dat ongeveer even groot is 
maar oneindig veel minder interessant. 
Tussen beide dorpen, dwars op het 
eiland, loopt een dijk die de Hoge Dijk 
heet. Aan deze kant wonen wij, aan de 
andere kant de Oosthoekers. Ze zijn 
best aardig en je kunt er gewoon mee 
praten, maar ze leggen het op allerlei 
terrein af tegen ons. Beide dorpen 
hebben een voetbalploeg. Dat van de 
Oosthoekers is een paar divisies hoger 
dan het onze, maar dat is 
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vriendjespolitiek geweest. Want dit 
weekeinde speelden beide teams 
tegen elkaar en dat van ons won met 
acht tegen een. Het gejuich bij elk 
doelpunt ging als een golf over het 
dorp. Zo’n score onderstreept dat het 
aan onze kant van de Hoge Dijk 
eigenlijk beter is. Mooier. Gezelliger. 
En dat op een afstand van tien 
kilometer; over verenigd Europa wil ik 
het nog niet eens hebben. Europeanen 
zullen best aardig zijn en je kunt er met 
het woordenboek in de hand 
vermoedelijk gewoon mee praten, 
maar er zitten me veel te veel Hoge 
Dijken tussen. 

Via de familie Geurts en Alie Tanja 
kwam ik in het bezit van nog een 
krantenberichtje. I het in Rotterdam 
verschijnende weekblad De Ster 
schrijft Jacques Beket een column 
‘Notities van een voorbijganger’en wij 
nemen het berichtje (met toestemming) 
over: 

Ameland 

Iedereen heeft wel eens last van 
vreemde invallen. Zo wilde mijn vrouw 
een weekend met mij naar Ameland. 
We hebben het geweten. Via de 
Afsluitdijk is het nog zo’n 250 km 
rijden. 

Zonder auto voel ik mij altijd een beetje 
invalide maar we besloten de auto toch 
maar op de vaste wal te laten staan 
want de auto op de pont kost 100 euro 
heen en terug. 

Enfin, na een uitgebreid ontbijt 
sprongen wij zop zondagmorgen vol 
goede moed op de gehuurde fietsen 
en reden met een voedzaam 
lunchpakketje in de rugzak vanuit het 
plaatsje Nes naar het westelijkste 
puntje van het eiland, naar de 
vuurtoren. Want de vuurtoren is 
toeristisch gezien het hoogtepunt van 
Ameland, dus die moet je gezien 
hebben. Het fietsen ging heerlijk en we 
waren er zol Helaas bleek dat niet te 
komen door onze conditie maar door 
de wind in de rug en u begrijpt de 

competitiewedstrijd tegen Gorredijk. Dit 
team speelde met de naam van de 
aanvoerder van Geel Wit op de borst, 
maar dit terzijde. 

Rob Kooiker begon het duel als 
grensrechter. Hij viel de tweede helft 
in, dus moest een andere reserve de 
vlag overnemen. Prem Brouwer viel 
deze eer te beurt. Maar ook hij mocht 
meespelen, en toen nam leider Nico 
Oud van lieverlee zelf de vlaggenstok 
ter hand. De vroegere grensrechter 
van het tweede, Lex Varkevisser, 
oordeelde dat dit zo niet kon. Hij 
daalde de tribune af en stelde Nico in 
staat het werk te doen waarvoor hij bij 
het tweede is gehaald. Lex, hulde! 

Jaap Wouters op de foto 

De Leeuwarder Courant is verschenen 
met een amateurvoetbalbijlage. Hierin 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
Geel Wit. Andermaal is het de krant 
gelukt om een hele pagina met 
Amelander adverteerders vol te 
krijgen. Maar er staat ook een 
paginagroot interview in met trainer 
Francisco Metz en speler Jaap 
Wouters. Vanzelfsprekend staat 
daarbij ook een foto van beiden 
afgedrukt.  

Maar wie even verder bladert komt 
Jaap nog drie keer tegen. Jaap staat 
op de kampioensfoto, op de foto van 
de wedstrijd tegen LSC en het duel 
tegen GAVC.  

Net als vorig jaar was de respons van de 
eilander adverteerders weer overweldigend. 
Dit werd door de LC beloond met ruimte voor 
een tweede foto: in dit geval van de D-pupillen 
van afgelopen jaar. 
 

 
Ken Knoeff naar voetbalschool 
Ken Knoeff is uitgenodigd voor de 
Voetbalschool Heerenveen. Woensdag 15 
september ging Ken er voor het eerst heen. 
Ken werkt er een proefperiode van vier weken 
af. Daarna zal blijken of hij door deze periode 
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Luc dicht Geel Wit kansen toe in de tweede 
klasse, maar ziet in de club toch meer een 
stabiele derde-klasser.  
Dat Luc nu stopt als bestuurslid komt omdat hij 
heeft ontdekt dat hij teveel op de automatische 
piloot doet. ,,Er is weinig uitdaging meer, alles 
staat op poten, ik ben niet meer zo scherp.’’ 
Luc had er ook steeds meer moeite mee dat 
afspraken niet werden nagekomen. Als 
voorbeeld noemt hij het omgaan met het 
materiaal. ,,In korte tijd zijn we al negen ballen 
kwijt, dat is toch verschrikkelijk. Het niet komen 
opdagen van vrijwilligers is een lastig 
probleem. Je kunt die mensen moeilijk 
straffen. Dat zou ook niet nodig moeten zijn, 
omdat ik denk dat het meestal niet eens 
bewust gaat. Met wat meer zelfdiscipline kom 
je veel verder.’’ 
Bij Ajax komt Luc niet meer. ,,Ik heb nu een 
gezin en zondag is mijn enige dag thuis’’, 
verklaart Luc zijn besluit. Toch ontkomt hem 
geen wedstrijd want alle duels zijn te zien op 
Canal Plus. Toch mist hij iets van Ajax: de 
jeugdwedstrijden op de Toekomst. ,,Als we 
van Ameland kwamen waren we altijd vroeg 
en dan gingen we kijken. Je ziet er veel talent 
lopen dat zelden doorbreekt. Ik heb eens een 
keer het E1-team gevolgd dat kampioen werd 
met wel 700 doelpunten. Ruben van Veen 
scoorde er ruim 300. Hij is een paar weken 
prof bij TOP Oss geweest, verder is er 
niemand van dat team doorgebroken.’’ Luc 
speelde in een Zeeuwse voorselectie met 
Danny Blind. ,,Blind zat aan de cassis terwijl 
wij om vier uur uit de disco in Belgie kwamen. 
Een jaar later zat Danny bij Sparta. Als je prof 
wilt worden heb je een goede mentaliteit 
nodig.’’ 
Luc gaat dus wat afstand nemen van de 
voetballerij en maakt tijd vrij voor een andere 
sport: golf. ,,Een nieuwe uitdaging en je kunt 
het langer blijven doen. De competitie gaat 
over vijf wedstrijden in april en mei. We 
hebben vier bestuursvergaderingen en één 
algemene ledenvergadering per jaar’’, geeft de 
golfvoorzitter het verschil aan. Daarnaast blijft 
hij consul van de ANWB en maakt hij 
inventarisaties voor de campinggids en de 
wateralmanak. En Geel Wit dan? Luc heeft 
zich opgegeven voor de niet- en vouwploeg 
van het clubblad. Daarbij is nog wel enige hulp 
welkom. Interesse, meld je bij 
ondergetekende. 
 

Koos Molenaar 

Vier grensrechters 

Bij het ter perse gaan van dit nummer 
was het tweede elftal nog zonder vaste 
grensrechter. Wat dit vervelende 
gegeven tot gevolgen kan hebben 
werd duidelijk in de eerste 

ontberingen die wij hebben moeten 
doorstaan op de terugtocht. 

Mijn vrouw kon vaak niet tegen de 
wind in komen en het nare met een 
fiets is dat als je stilstaat hij omvalt. 
Verkleumd (de gevoelstemperatuur 
was 2 graden op Amland) hebben wij 
ons lunchpakket in een bushokje 
opgegeten om op krachten te komen. 

Met betraande ogen (door de 
oostenwind) kwamen wij ’s middags 
om 4 uu in het hotel aan. Na een 
warme douch dook mijn vrouw meteen 
in bed en ben ik maar in mijn eentje de 
andere kant van het eiland gaan 
verkennen. In het plaatsje Buren 
speelden ze voetbal, de Amelandse 
club GEEL-WIT (ik ga niet vertellen 
wat ze aan hadden) tegen 
vastelanders. Vanaf de zijlijn viel het 
mij op dat ook in Ameland voetballers 
gewoon onder de voet worden 
gelopen. GEEL-WIT won met 1-0. 

Een Amelander verzekerde mij dat het 
te goed gaat met GEEL-WIT: ,,Zij zijn 
vorig jaar naar de derde klasse van de 
KNVB opgeklommen en nu winnen ze 
weer veel te veel. Straks komen ze 
nog in de tweede klasse en dan wordt 
het veel te serieus. Dat hoort niet bij 
Ameland.’’ 

Hij nodigde mij uit voor een biertje in 
de kantine en toen is het nog heel 
gezellig geworden al miste ik wel erg 
de ondertiteling bij wat hij tegen me 
zei. 

En weet je wat ik nou graag zou willen 
weten? 

Wie is de schrijver van ‘Hoge Dijk’en 
wie is de Amelander die vindt dat het 
te goed gaat met Geel Wit? 

Voor de juiste antwoorden houd ik mij 
aanbevolen. 

Anne Moll 

Naschrift Koos: 

Anne, als je in het bezit was geweest 

10 7 



 
van het vorig jaar verschenen 
jubileumkrantje van Amelandia had je 
het antwoord op de eerste vraag 
geweten. Onder het kopje ‘Eer van je 
werk’schreef Asing Walthaus: 

In juli 1991 won Amelandia van Geel 
Wit en daar schreef ik een sterretje 
over, dat kleine rubriekje dagelijks op 
pagina drie van de Leeuwarder 
Courant. Je hoort zelden iets over de 
stukken die je schrijft, dus al helemaal 
nooit over stukken waar niet eens je 
naam bij staat. Maar dit was anders. 
Sommige Hollumers belden met zelfs 
(,,Hestou dat skreven? Dat sei ik al!’’) 
en ik hoorde ooggetuigeverslagen van 
mensen die zelf hadden gezien hoe 
mensen met de kantenpagina in de 
hand naar de buren vlogen. Het was 
niet eens zo’n fantastisch stukje, het 
was gewoon wat gekaanstekerij, maar 
zelfs nu begint er af en toe wel eens 
iemand over. 

Het andere antwoord moet ik je 
schuldig blijven, maar daar is plaatsing 
in dit clubblad nou juist voor bedoeld. 

Luc van Tiggelen neemt afscheid 

 In de ledenvergadering van 26 augustus heeft 
Luc van Tiggelen afscheid genomen als 
bestuurslid. Hij was negen jaar secretaris. Vier 
jaar na zijn komst op Ameland nam hij deze 
taak op zich. Luc verruilde in mei 1991 zijn 
vertrouwde Zeeland voor het andere waterrijke 
gebied. 
Op het gemeentehuis, zijn nieuwe werkkring, 
vroeg hij Jan Epping waar hij het beste kon 
gaan voetballen. Het antwoord liet niets aan 
duidelijkheid te wensen over.  
Luc debuteerde al op vijftienjarige leeftijd in het 
eerste van IJzendijke. Hij scoorde meteen. Luc 
speelde desondanks veelal in het tweede en 
sleet zijn laatste Zeeuwse jaren bij Hoofdplaat.  
Bij Geel Wit moest hij helemaal onderaan 
beginnen, ofwel bij het vierde. Zijn eerste 
training zal hij nooit weer vergeten. ,,Dat was 
op een dinsdagavond in de Vleijen. We 
zouden om zeven uur beginnen. Ik ben altijd 
aan de vroege kant, maar zelfs toen het al 
bijna zeven uur was stond ik er nog steeds 
alleen. Ik ben teruggefietst en toen kwam ik 
Gerard Teuben, Stein, tegen. Hij zei dat hij 
meestal de eerste was en toen ben ik maar 
met hem teruggegaan.’’ 
Als speler was Luc meteen succesvol want het 
vierde sloot de najaarsreeks als kampioen af. 
Zijn voetbalcapaciteiten waren binnen de 

vereniging niet onopgemerkt gebleven en na 
de winterstop speelde Luc in het tweede. Hij 
combineerde het voetballen met het verzorging 
van de training van het eerste elftal toen Ytzen 
Siderius trainer werd. Ytzen verzorgde de 
training op de vrijdag, Luc had woensdags de 
leiding. ,,Dat was overwegend conditietraining. 
Natuurlijk deden we ook wel oefeningen. Ytzen 
had me wel wat verteld en ik had oefeningen 
opgeschreven die ik bij Ajax heb gezien.’’ 
Wie Luc heeft zien voetballen weet dat hij dat 
met de volle honderd procent deed. Hij 
schuwde het duel niet en was verbaal meer 
dan aanwezig. Voor Luc was de aardigheid 
eraf toen hij merkte dat gezelligheid een 
steeds belangrijker plaats ging innemen bij zijn 
teamgenoten. ,,Terwijl driekwart een gelijkspel 
wel prima vond baalde ik als een stekker dat 
we niet gewonnen hadden. Toen dacht ik: ik 
moet hiermee stoppen want ik heb mezelf te 
pakken. Daarbij kwam dat het hoofd nog wel 
wist wat het lichaam moest doen maar dat het 
niet meer zo goed lukte.’’ 
Toen Luc naar Ameland verhuisde stond hij op 
het punt in het bestuur te worden gekozen. 
Vier jaar later kwam het er alsnog van, maar 
nu bij Geel Wit. Luc werd secretaris en volgde 
als zodanig Koos Molenaar op. Hij trof een 
bestuur aan waarin alles liep, maar zonder al 
te veel structuur. Elke keer na een 
bestuursverkiezing ontstond er een ware 
stoelendans om de functies. ,,Als er nu een 
nieuw bestuurslid bijkomt is duidelijk welke 
taak hij krijgt. Dat is prettig voor beide kanten.’’ 
Voor Luc zijn afspraken heilig: ,,Ik wil niet elke 
keer dezelfde discussie.’’ 
Luc heeft voor hemzelf een draaiboek 
gemaakt, waardoor de taak van de secretaris 
minder tijdrovend is geworden. ,,Ik besteed 
een paar uurtjes per week aan Geel Wit’’, zegt 
hij. En zo zou het zijn opvolger Will Bakema 
ook kunnen vergaan, want Luc zal hem 
volledig inwerken in de geheimen van het 
secretarisschap.  
Sportief gezien heeft Luc een glorietijd bij Geel 
Wit meegemaakt. De club groeit nog steeds, 
en de keerzijde daarvan is dat het steeds 
moeilijker is om aan vrijwilligers te komen.  
Niet alleen de vrijwilligers moeten gekoesterd 
worden, ook de sponsors. Luc ziet veel in het 
idee om de banden met de sponsors aan te 
halen en sponsporpakketten samen te stellen 
die het niet meer nodig maken om voor elk 
wissewasje bij de geldschieters aan te 
kloppen. 
Als secretaris heeft Luc drie voorzitters 
meegemaakt (Dirk Kooiker, Gerard Metz en 
Jos Bulté) die allen een groot clubgevoel 
uitdroegen. ,,Ongeëvenaard, dat maakt de 
vereniging sterk. Door hart te hebben voor de 
vereniging groeit het Geel Wit-familiegevoel. 
En als er plezier is komen de prestaties. 
Zonder dat familiegevoel zou dat wel anders 
zijn.’’ 
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