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Een belangrijke les 
De meeste mensen ontbreekt het aan 
zelfkritiek en echt verwonderlijk is dat niet 
te noemen. Het is namelijk niet altijd 
gemakkelijk om je eigen fouten toe te 
moeten geven. Ikzelf ben daar absoluut 
geen uitzondering in. Toch moet je soms 
een kerel zijn en zeggen waar het op 
staat. Ik weet donders goed wanneer ik 
een slechte wedstrijd heb gespeeld. Daar 
heb ik geen betweters voor nodig. Kritisch 
zijn op jezelf is iets wat je in mijn ogen 
altijd moet zijn. Mijn spreekwoordelijke 
brug heb ik bij deze geslagen naar de 
zelfkritiek in de voetbalwereld. Mondiaal 
gezien is het altijd en overal moeilijk om 
zelfkritiek te kunnen opbrengen. Naar mijn 
mening een grote fout of tekortkoming, 
hoe je het ook wilt noemen. Na de 
interland van Nederland tegen Albanië, las 
ik dat Arjen Robben “een niet al te beste 
wedstrijd had gespeeld.” Een 
understatement, zou je zeggen, want de 
kleine dribbelaar deed bar weinig goed. 
Nou is dat nog niet zo’n ramp, maar 
Robben is al tijden uit vorm en dat moet 
hijzelf toch ook beseffen. Het troetelkind 
van Van Basten en de zijnen wou echter 
niks weten van een eventueel 
ontbrekende vorm.  
Ook aanvoerder Van der Sar, anders een 
joviale paljas in de nabeschouwing met de 
popi jopie Hans Kraaij jr., kon zich niet 
onttrekken aan een cliché-matige 
opmerking als; “dat is voetbal.” Met een 
sneer werd het interview afgekapt en weg 
was Van der Sar. Juist de aanvoerder van 
het Nederlands elftal had zijn rug moeten 
rechten en zeggen dat het belabberd 
gesteld was en dat het hondstrouwe 
publiek een schandalige wedstrijd was 
voorgeschoteld. We slikken het allemaal 
weer voor zoete koek en daarmee is de 
kous af. Wie draagt er nog 
verantwoordelijkheid? Wie durft nog te 
zeggen wanneer iets slecht is?  
De media wel ja, maar ook de media 
reageert ingetogen wanneer Van Gaal 
uitbarst over een zogenaamde domme 
vraag, terwijl die vraag objectief en terecht 
wordt gesteld. Cruijff op zijn beurt 
beschermt zijn protegees als een trouwe 
waakhond en het ligt nooit aan ons maar 
altijd aan een ander. We zijn allemaal zeer 
snel op de tenen getrapt, maar enige vorm 
van realiteit en rationaliteit is moeilijk te 
ontwaren. Elkaar naar de mond praten, 
beschermen, verdedigen en oppeppen 

nog wel wat te forceren, maar echte 
kansen leverde dit niet meer op. De eerste 
nederlaag van het nog prille seizoen dus. 
Toch is er nog steeds een stijgende lijn te 
zien in het (samen)spel van deze ploeg en 
je ziet dat er zich een hele leuke ploeg aan 
het ontstaan is. Hopenlijk kunnen we het 
Roburpubliek aankomende zondag weer 
trakteren op een mooie wedstrijd met het 
liefst 3 punten. 
 
Joost  

 
Site SC Franeker 
Zondag 2 drie keer de boot in (08-10-
2006) 
Het tweede zondagteam van SC Franeker 
heeft op Ameland een 5-1 nederlaag 
geleden. De hardspelende Amelanders 
profiteerden optimaal van de weggegeven 
ruimte achterin. Daarnaast hadden zij niet 
te klagen over de scheidsrechter, die hen 
meerdere malen gele kaarten onthield. Het 
enige doelpunt aan Franeker zijde werd 
gescoord uit een penalty door Leon 
Vlaskamp. 
 
Mooi, die verslagen van andere 
verenigingen. Jammer dat de eigen leden 
niets aanleveren! 
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nogal wat basisspelers wegens vakantie, 
maar deze plekken werden opgevuld door 
een aantal snelle jeugdspelers. Robur kon 
in grote lijnen met de vaste kern aantreden 
en dat kan een goede zaak genoemd 
worden. Je ziet dat het collectief groeiende 
is. Ter aanvulling konden wij uit de 
talentvolle kweekvijver van Chris 
Douwsma en Niels Outhuyse putten. A-
junioren Marcel Tuurenhout en Robin 
Schaap deden voor het eerst met het 
derde mee en Sander Zeilmaker heeft al 
bijna een vast dienstverband. Robur 
besloot om te starten in een afwachtend 5-
3-2 systeem. In de loop van de wedstrijd 
werd dat ´gewoon´ 4-4-2. Nadeel van deze 
opstelling is dat de Roburvoorhoede tegen 
een overmacht van fysieke verdedigers 
kwam te staan, waardoor er maar weinig 
kansen gecreeerd konden worden. 
Daarentegen moet je ook voorzichtig zijn 
tegen zulke ploegen. Geel wit liet zien een 
goed voetballende ploeg te zijn, maar de 
Roburverdediging stond als een huis. 
Omdat dat aan de andere kan ook zo was, 
speelde een groot deel van het, soms erg 
fysieke spel, zich op het middenveld af. Zo 
af en toe kon Robur een kansje creëren, 
maar meer dan één echte opgelegde kans 
leverde dit niet op. Eén van de Geel Wit 
spelers had een ´beste poeier in sien 
poaten´ en testte keeper Daniël Outhuyse 
meerdere malen. Daniël liet zien dat hij 
´groeiende´is in het keepersvak, straalde 
meer rust uit en parreerde alle ballen 
vakkundig. Met de brilstand op het bord, 
gingen beide teams de kleedkamer in. 
Richard Kienstra, terugkomend van een 
knieblessure, kwam in het veld voor Edwin 
de Gorter en Marcel Tuurenhout voor Jos 
Reitsma en na een minuut of 10 in de 
tweede helft kwam ook onze stormram 
Danny Roozen binnen de lijnen. Helaas 
kon Robur ook in de tweede helft geen 
vuist maken tegen de verdedigers van 
Geel Wit. Omdat ook de achterhoede van 
Robur geen steken liet vallen, leek de 
wedstrijd op een 0-0 af te stevenen. En 
dan niet een saaie 0-0, want spanning en 
inzet was er zeker wel deze wedsrtijd. 
Toch zou Geel wit de voor hun 
verlossende treffer maken. Bij een 
verdedigende actie werd één van de 
Amelanders onrechtmatig neergelegd en 
Geel Wit mocht een penalty nemen. De 
bal werd niet eens heel goed ingeschoten, 
maar Daniël lag al in de hoek, 1-0. Met 
nog tien minuten te gaan probeerde Robur 

des te beter. Nederland is niet meer de 
grote voetbalnatie die het ooit is geweest. 
We kunnen niet meer teren op resultaten 
uit het verleden. Te snel zijn we tevreden 
en te makkelijk zoeken we naar excuses. 
Van Basten en zijn spelers zouden eens 
goed in de spiegel moeten kijken en niet 
kiezen voor onlogisch prietpraat na een 
wedstrijd of een vraag. Ook voor Van 
Basten is het erg moeilijk op te brengen 
om zijn eigen functioneren kritisch te 
benaderen. Verkeerde beslissingen 
worden recht gepraat en geen journalist 
krijgt een duidelijk antwoord.  
Niet alleen de voetballers ontbreekt het 
aan zelfkritiek. Ook voorzitters, 
scheidsrechters, voetbalbonden en andere 
kenners worden niet graag gewezen op 
fouten, laat staan dat ze dat zelf toegeven. 
Van den Herik voelt de hete adem van de 
harde kern in zijn nek, maar weigert zijn 
fouten toe te geven. Nu zijn dit er teveel 
om op te noemen, dus hou ik het 
algemeen bij wanbeleid. FIFA-voorzitter 
Sepp Blatter besodemietert alles en 
iedereen al jaren, maar duldt geen 
tegenspraak. Ook het keurkorps van Jaap 
Uilenberg zien we week in week uit 
blunderen. Zelfs tv-beelden direct na een 
wedstrijd, waarin een eventuele fout van 
de scheidsrechter wordt getoond, wordt 
schaamteloos van de tafel geveegd. Wees 
dan eens zo eerlijk en zeg dat het geen 
penalty was, dat het geen buitenspel was, 
dat de bal niet over de lijn was etc.  
Luinge ontbrak het helemaal aan enige 
vorm van fatsoen toen hij onlangs 
weigerde af te fluiten, terwijl de kermende 
Stefan Postma daar nadrukkelijk om 
schreeuwde. Dan kun je wel zeggen dat 
een speler de bal moet uittrappen, maar 
ook een scheidsrechter behoort zoiets aan 
te voelen.  
Trainers weigeren ook regelmatig om het 
boetekleed aan te trekken. Liever kijken ze 
naar de “licht- en aanknopingspunten.” Dat 
is mij te gemakkelijk. Profs en trainers 
verdienen zoveel geld en altijd komt het 
publiek opdagen. Enige uitleg mag dan 
toch ook wel worden gegeven, daar heeft 
het publiek wel recht op. Fouten maken is 
menselijk, maar menselijk zijn en fouten 
toegeven is een ander verhaal.  
Ik kan dan ook altijd erg genieten van 
Johan Derksen. Toegegeven dat ook 
Derksen niet altijd de spijker op de kop 
slaat, hij is wel objectief, heeft veel kennis 
en draag de sport een zeer warm hart toe. 
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In zijn rol als analyticus en kenner durft 
Derksen een ieder van stevige repliek te 
bedienen. Gasten aan tafel zitten met 
klamme handen te hopen dat Derksen niet 
al te kritisch zal zijn, waarbij Barbara 
Barend eventueel als vredestichter moet 
optreden. Wat mij betreft zouden ze wat 
meer naar Derksen mogen luisteren, 
misschien dat ze de kritiek oppikken en 
inzien dat deze gerechtvaardigd is.  
Maar nogmaals, zelfkritiek is nooit 
makkelijk en dat zie je overal. Ook bij ons 
ligt het acceptatievermogen niet altijd even 
hoog. Dat is jammer maar wel een 
constatering. Toch weet ik zeker dat 
wanneer je met zijn allen zover bent dat je 
open en eerlijk bent over je eigen 
presteren, de resultaten kunnen 
verbeteren. Er is immers ruimte voor de 
dialoog en verbetering met betrekking tot 
datgene wat fout gaat.  
Laat ik Van Persie (toch al een 
stokpaardje van mij) als voorbeeld nemen. 
Ik roep al jaren dat hij een mega-speler is 
en hij wordt alsmaar beter. Maar ook Van 
Persie is met vallen en opstaan gekomen 
tot waar hij nu staat. Weggestuurd bij 
Feyenoord in de jeugd, op jonge leeftijd bij 
de selectie gehaald, overhoop gelegen 
met de ervaren jongens Bosvelt en Van 
Hooijdonk, de transfer naar Arsenal, 
weglopen na een auto-ongeluk, in de cel 
vanwege een vermeende 
verkrachtingszaak en zie nu. Van Persie is 
met 23 jaar de meest volwassen en 
eerlijke speler van het Nederlands elftal en 
is een klasse prof. Begeleid door 
Bergkamp heeft Van Persie het licht 
gezien. Bij Arsenal mag je fouten maken, 
niemand die je meteen aanvalt. In een 
dergelijk beschermde omgeving leer je 
ook dat het goed is om zelfkritiek te 
hebben. Niet meteen tevreden zijn, maar 
altijd zorgen voor die belangrijke ruimte 
voor verbetering.  
Kritiek geven is makkelijk, maar ontvangen 
moeilijk. Toch ligt hier de sleutel voor 
succes. Iets doen met de kritiek is 
waardevoller dan in de verdediging 
springen en de volgende keer weer 
dezelfde fouten te maken. Accepteren, 
eerlijk zijn over je eigen functioneren en 
ervan leren.  
Laten we dat gewoon met zijn allen eens 
goed in gedachten houden.   
 
 Colin Ytsma 
 

Ken en Jordi in regioselectie 
Ken Knoeff en Jordi Metz zijn 
doorgeselecteerd in de selectie van de 
regio Leeuwarden voor spelers tot 13 jaar. 
 
Spelregelwijzigingen 
Jaarlijks komt de International Football 
Association Board bijeen in vergadering 
en steevast onderdeel is het wijzigen van 
spelregels. Hieronder een samenvatting 
van wat dit jaar weer is veranderd. 
De uitrusting van de spelers. Een shirt en 
een korte broek mogen op geen enkele 
wijze aan elkaar vast zitten (Kameroen 
dreigde eens geschorst te worden omdat 
ze shirt en broek uit een snit hadden). 
Overtredingen en onbehoorlijk gedrag. 
Samengevat komt het er op neer dat ook 
wisselspelers en vervangen spelers een 
rode kaart kunnen krijgen. 
Het vertragen van de uitvoering van een 
spelhervatting. De scheidsrechters moeten 
spelers waarschuwen die de uitvoering 
van een spelhervatting vertragen door een 
bepaalde tactiek toe te passen, zoals het 
uitlokken van een confrontatie door de bal 
met opzet te raken nadat de 
scheidsrechter het spel heeft onderbroken. 
 
Voor u gelezen 
Site Robur: 
Eerste verlies Robur 3 (Geel Wit 4 – 
Robur 3) 

Afgelopen zondag heeft Robur 3 de nu al 
belangrijke wedstrijd tegen Geel Wit nipt 
met 1-0 verloren. Lange tijd ging de 
wedstrijd gelijk op, een 0-0 was dan ook 
een terechte uitslag geweest. Helaas 
kreeg Geel Wit tien minuten voor tijd een 
terechte penalty, waardoor Robur 3 met 
lege handen naar huis kon. De volgende 
spelers vertrokken om 08.00 naar 
Ameland: Daniel Outhuyse, Dennis van 
der Zee, Ruben Kalkhuis, Robin Schaap, 
Hans Douwsma, Arjan van Velzen, Stefan 
Hanekamp, Jos Reitsma, Marcel 
Tuurenhout, Edwin de Gorter, Sander 
Zeilmaker, Danny Roozen en Joost 
Outhuyse.  

Vooraf gezien werd deze wedstrijd al als 
een ´topper´ omschreven. Zowel Robur als 
Geel Wit hadden hun eerste twee 
wedstrijden in winst omgezet. Het 
thuisspelende Geel Wit deed dit echter 
met een veel ruimer doelsaldo, en was 
dus licht favoriet deze middag. De 
Amelanders misten volgens eigen zeggen 
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Geen spelerspas, niet voetballen 

Met ingang van dit seizoen heeft de KNVB 
de spelerspas ingevoerd. Senioren, 
junioren en D-pupillen die na 2 oktober 
geen pas heeft zou niet meer mogen 
voetballen. Deze datum is inmiddels 
verschoven naar 1 januari 2007. Mede 
door logistieke problemen aan de kant van 
de KNVB hebben niet alle leden op 2 
oktober hun spelerspas in huis. Bovendien 
is er een aanzienlijke groep leden waarvan 
nog geen aanvraagformulier is ontvangen. 
Inmiddels heeft 82 procent van de 
voetballende leden ouder dan 11 jaar een 
spelerspas in bezit. Voor 18 procent van 
deze categorie is de pas nog in de maak.  
Oorspronkelijk zou na 2 oktober een 
speler zonder geldige spelerspas in 
overtreding zijn. Het uitstel betekent in de 
praktijk dat scheidsrechters de 
spelerspassen wel zullen blijven 
controleren, maar dat er pas vanaf 1 
januari 2007 sancties worden toegepast 
indien een speler niet in het bezit is van 
een geldige pas. 
Alle leden van de KNVB zonder een 
geldige spelerspas mogen dus voorlopig 
nog uitkomen in de beker- en 
competitiewedstrijden. Deze spelers 
moeten uiteraard wel zijn aangemeld als 
spelend lid en er moet een spelerspas zijn 
aangevraagd. Als een speler nog niet 
beschikt over een spelerspas dient de 
scheidsrechter achter de naam van de 
betreffende speler op het 
wedstrijdformulier de aantekening GP 
(geen pas) te noteren. De KNVB zal aan 
de hand van deze formulieren controleren 
of deze speler speelgerechtigd is en er 
een spelerspas is aangevraagd. 
Een aantal spelers van Geel Wit heeft nog 
steeds geen pas. Het gaat om negen 
senioren en vijf junioren/pupillen. Zij 
moeten zo snel mogelijk de papieren 
inleveren bij de elftalleider dan wel de 
secretaris, anders staan zij na 1 januari 
buitenspel!  

 
Grote Clubactie begonnen 
 
De verkoop van de loten voor de Grote 
Clubactie is begonnen. Dezer dagen 
komen de verkopers bij u langs. Een lot 
kost €2,50, daarvan is €2,- voor Geel Wit. 
De trekking is 16 november. De hoodprijs 
is €100.000 belastingvrij. 
 

Uitslagen verzamelen 
Al sinds het moment dat Geel Wit in 
competitieverband ging voetballen (1970) 
verzamel ik de uitslagen van mijn club en 
de tegenstanders. Woensdags (later 
dinsdags) viel de Nieuwe Dockumer 
Courant bij ons op de mat (zo ging dat, de 
brievenbus stond toen nog niet aan de 
straat). Ik ging meteen zoeken naar de 
uitslagen van de teams die bij een ploeg 
van Geel Wit waren ingedeeld. Later in de 
week kwam de Leeuwarder Courant met 
alle uitslagen van het amateurvoetbal. 
Eens in de twee weken kwam het FVB-
nieuws, het blad van de voormalige 
afdeling Friesland. Ook daarin stonden de 
uitslagen en die waren officieel. 
Jaren tachtig stopte deze 
nieuwsvoorziening. De LC wilde er niet 
meer mee zitten en de bond ging over op 
computeruitdraaien. Ik werkte toen aan de 
wal en als ik ’s weekends thuis kwam ging 
ik bij toenmalig secretaris Meinte Bonthuis 
langs om de gegevens over te nemen.  
Inmiddels zijn we aangeland in het 
internettijdperk. Clubs zetten hun uitslagen 
op hun eigen site en de bond doet dat ook. 
Dat ging aanvankelijk met enige vertraging 
want de KNVB was afhankelijk van de 
clubs. Pas wanneer zij de 
wedstrijdformulieren hadden ingestuurd 
konden de resultaten worden verwerkt.  
Maar de tijd staat niet stil. Van de jongste 
pupillen hoeven de formulieren niet meer 
worden opgestuurd, de uitslagen kunnen 
worden gemaild en staan, soms dezelfde 
dag al, op internet. Dat is prachtig, een of 
twee dagen na de wedstrijddag alle 
uitslagen al verzameld! Maar dat gaat zo 
maar niet. De KNVB heeft in al haar 
wijsheid besloten dat als je de uitslagen 
snel wilt hebben je ze dan maar moet 
kopen. Je kunt je abonneren en voor nog 
geen tientje heb je de uitslagen binnen 
enkele dagen. Dat is een schande. De 
verenigingen doen hun best om de 
uitslagen zo gauw mogelijk op het 
bondsbureau te krijgen en haar leden 
moeten ervoor betalen om deze gegevens 
terug te zien. Dit is geen service, maar 
moedwillig achterhouden van informatie. 
Op onze site houd ik zelf de standen bij. 
Daarnaast staan links naar de KNVB-site. 
Daar kun je nu alleen nog opkomen als je 
je aanmeldt met je KNVB-
registratienummer en je e-mailadres. Het 
registratienummer staat in het 
bewaarnummer. Niet spelende leden 
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moeten maar even aankloppen bij de 
secretaris, niet-KNVBleden hebben 
gewoon pech, zij kunnen de uitslagen en 
standen niet meer zien. Eenmaal 
aangemeld kun je jouw favoriete teams 
aangeven. De computer onthoudt die 
selectie, dat is handig voor de volgende 
keer. Je kunt je dus ook abonneren op vier 
teams. Geel Wit heeft er zestien, om al 
deze gegevens eerder in mijn bezit te 
hebben ben ik op jaarbasis bijna veertig 
euro kwijt. Dat dus nooit, en daarbij gaat 
het me niet om het geld, maar om het 
principe. Ik zou iedereen willen 
aanmoedigen om hier niet aan mee te 
doen zodat de KNVB met hangende 
pootjes terugmoet naar de 
serviceverlening die de leden van hun 
bond mogen verwachten.  
Ondertussen ga ik door met het zelf 
verzamelen van de uitslagen. Zondag 
staan de uitslagen van het eerste op de 
site, die van het tweede zondag of uiterlijk 
maandag. Maandag zijn ook de meeste 
uitslagen van de teams uit Noordoost-
Friesland in mijn bezit, dankzij nog steeds 
de NDC. Ik zou zeggen: houd de 
standenlijst op de Geel Wit-site in de 
gaten. 
 

Koos Molenaar 
 

Gribbert fluit Geel Wit weer 

In een gesprek met het bestuur van Geel 
Wit heeft Gribbert Bakker toegezegd weer 
wedstrijden van Geel Wit te willen leiden. 
Na het duel tegen Jong Indonesië in juli 
had Bakker er even geen zin meer aan. Hij 
was de opmerkingen van spelers en 
publiek aan zijn adres helemaal beu. 

Het bestuur van Geel Wit heeft begrip voor 
zijn besluit van toen. Geweld, en zeker 
ook verbaal geweld, hoort niet thuis op het 
voetbalveld. Daarom is tijdens de 
algemene ledenvergadering door de 
voorzitter nogmaals gewezen op normen 
en waarden. Er zijn gesprekken geweest 
met de selectie en die heeft beterschap 
beloofd.  

Ook voor Gribbert is de voetbalsport een 
hobby en laten we er met zijn allen voor 
zorgen dat het voor hem en alle andere 
scheidsrechters leuk blijft om hun hobby 
uit te oefenen, want zonder hen kan de 
sport niet bestaan. 

 
Gaan we nog een stapje hoger dan komen 
we daar een paar afkortingen tegen die 
misschien niet zo bekend zijn bv. WSV = 
Wormens Sport Vereniging uit Apeldoorn. 

 
HSC’21 komt uit Haaksbergen en 
betekent: Haaksbergse Sport Club. 
Sinds enige jaren is daar een 
sponsornaam aan vast geplakt. (Iets wat ik 
vreselijk verfoei) 

 
Een leuke naam uit deze klasse vind ik 
altijd ROHDA Raalte. De eerste letters 
staan voor Recht Op Het Doel Af. De 
lataste letters voor, alweer, een stad waar 
een broer van de trainer woont. 

 
 
Tot zover het rondje afkortingen.  
 
De volgende keer clubs met afkortingen 
van clubs die tegen onze jeugd spelen. 
   Lijntrekker 

Jeugdteams op de foto 

Jan van Os heeft de afgelopen twee 
weken een paar rondjes langs de velden 
gemaakt en dat heeft ertoe geleid dat 
vrijwel de gehele jeugdafdeling nu op de 
foto staat. De portretten zijn terug te 
vinden onder het kopje teams. Nog niet 
alle spelers zijn bij hem voor de lens 
verschenen, wat betekent dat nog niet van 
alle teams een foto is gemaakt. Even 
geduld dus nog.  

Jan heeft de foto's ook op zijn eigen site 
www.janvanosameland.nl staan, en 
daarop staan nog veel meer foto's. 
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AFKORTINGEN VOETBALCLUBS 
 
In deze 2e serie allereerst aandacht aan 
de nieuwkomer bij ons in de 2e klasse: 
GOMOS. Deze letters staan voor Goed 
Oefenen Maakt Ons Sterk. Gezien de 
plaats op de huidige ranglijst niet geheel 
onnodig.  De club komt uit het Drentse 
Norg. 

 
Mochten wij na dit jaar verder komen, 
waar sommigen van ons nog wel eens van 
dromen, dan wachten ons verre 
uitwedstrijden.  
Een daarvan is de Koninklijke UD uit 
Deventer. De D staat niet voor die stad 
maar UD = Utile Dulci (Latijn = het nuttige 
met het aangename en komt uit een 
spreuk van Horatius).  

 
Verder komen we daar tegen SVBO = 
Sport Vereniging Barger-Oosterveld, een 
dorp tegen Emmen aan. 

 
Een bekende uit  die 1ste klasse is GRC uit 
Groningen. GRC staat voor: GVV-Royal 
Combinatie. Een van de oudste clubs uit 
deze stad. 

 
 
Ook komen we daar tegen VKW = 
Vlugheid en Kracht Westerbork. Het dorp 
waar Theo Metz woont, broer van de 
trainer. 

Over coaching gesproken 
Toen de Nationale Federatie van Werkers 
in de Sport (NWS) haar activiteiten moest 
staken, nam Nederlands bekendste 
sportcoach Joop Alberda het initiatie voor 
een nieuwe organisatie voor coaches en 
trainers. De naam van het nieuwe 
platform: NL coach. 
Deskundigheidsbevordering en 
kwaliteitsverhoging staan hoog in het 
vaandel. Bewust gebruikt Alberda de 
naamsbekendheid van zichzelf en veel 
andere toptrainers om ook de man of 
vrouw die wekelijks de ‘jes coachet naar 
de nieuwe organisatie te lokken. 
,,Wij kunnen onze kennis en ervaring 
overdragen op anderen. Doe kennis is niet 
exclusief voor de topsport en zelfs niet 
voor de sport’’, aldus Alberda. 
Als trainer/coach werkt(e) Joop Alberda 
met wat hij noemde: 
De tien geboden van het coachen 

1. Een coach is integer in de omgang 
met zijn sporters. 

2. Een coach is loyaal, waarbij een 
kritische houding wenselijk is. 

3. Een coach is een rolmodel voor 
zijn mensen. 

4. Een coach behandelt anderen met 
respect. 

5. Een coach blijft altijd nieuwsgierig 
op zoek naar extra kennis. 

6. Een coach is ambitieus zonder 
daarin door te schieten. 

7. Een coach is deskundig, in staat 
pm heldere doelen te formuleren. 

8. Een coach streeft naar fair play 
9. Een coach is zich bewust van zijn 

verantwoordelijkheden tegenover 
de sporters, het team en de 
vereniging. 

10. Een coach is een mens en niets 
menselijks is hem of haar vreemd, 
maar is altijd bereid zijn gedrag ter 
discussie te stellen. 

 
Anne Moll 

Bron: NL coach 
 

Problemen met de site 

Er zijn de laatste tijd regelmatig problemen 
met de site. Afgelopen weekend was het 
weer raak. Drie dagen lang was de site 
niet oproepbaar. Er wordt een onderzoek 
ingesteld naar de oorzaak van de 
problemen. 
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AAN DE BAL:  

 

Naam: Robin Metz 

 

Pupil van de week: FVC 

 

Vader/Moeder: Ronald en Saskia 

 

Broer/Zussen: Vera en Klaas Jurjen 

 

Ik voetbal in: E1 

 

In het veld sta ik: spits 

 

Hoogtepunt bij Geel Wit: F1 

 

Trainer: Ronald en Sjon 

 

Favoriete club: Ajax 

 

Favoriete voetballer: van Persie 

 

Favoriete voetballer Geel Wit: Jan-Jaap 

 

Ik eet graag: lasagne 

 

Ik drink het liefst: ranja 

 

T.v. programma: Rex Hump 

 

Muziek: Dj Chesto 

 

Mijn mooiste boek: Wolf 

 

Ik heb een hekel aan: hutspot 

 

Dit wil ik later worden: ?? 

 

 

AAN DE BAL: 

 

Naam: Willem Kiewied 

 

Pupil van de week: Frisia 

 

Vader/Moeder: Anton/Sheila 

 

Broer: Alexander 

 

Ik voetbal in: D3 

 

In het veld sta ik: rechtsvoor 

 

Hoogtepunt bij Geel Wit: kampioen E3 

 

Trainer: Dorus en Joop 

 

Favoriete club: Ajax 

 

Favoriete voetballer: Huntelaar 

 

Favoriete voetballer Geel Wit:  

Maurits en Arno 

 

Ik eet graag: macaroni 

 

Ik drink het liefst: cola 

 

T.v. programma: Spongebob 

 

Muziek: De Sjonnies 

 

Mijn mooiste boek: Kippenvel 

 

Ik heb een hekel aan: overgeven 

 

Dit wil ik later worden: misschien wel boer 
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