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Amelandia-Geel Wit 
Eens per jaar komen de besturen van 
Amelandia en Geel Wit bijeen. Dat is een 
gebruik dat in stand moet worden 
gehouden, ook al was het alleen maar om 
de goede onderlinge verstandhouding te 
bewaren. Onlangs was er weer zo’n 
vergadering in de kantine van Geel Wit. 
Zoals gebruikelijk stelt de ontvangende 
vereniging de agenda op, en daarop 
prijkten de traditionele onderwerpen als 
het vaststellen van de data van de 
Ameland Beker, de Cor Wijnbergbeker, de 
gezamenlijke jeugdtoernooien met De 
Monnik, het Waddentoernooi en het 
gezamenlijke overleg met de KNVB. Niet 
bijzonders dus. 
Maar Amelandia had dit keer een hoge 
hoed meegenomen en daaruit werden 
enkele konijnen getoverd, die het bestuur 
van Geel Wit nu aan haar leden moet 
voorleggen. Figuurlijk gesproken dan, 
want de dieren moeten niet verorberd 
worden, maar er moet worden gepraat. 
We kennen allemaal de situatie bij 
Amelandia. Het is een omnivereniging 
waarin de voetbaltak het moeilijk heeft. 
Dat geldt ook voor de jeugd. Met de 
pupillen gaat het nog wel, maar bij de 
junioren gaat het mis. Zoals het er nu uit 
ziet schrijft Amelandia voor het komende 
seizoen één B-elftal in, dat voor de helft 
bestaat uit C-junioren. Dat is natuurlijk een 
verre van ideale situatie, en daarom heeft 
Amelandia Geel Wit gevraagd om na te 
denken over een samenwerking. Dat moet 
op zeer korte termijn gebeuren, want voor 
je het weet is het lopende seizoen voorbij 
en moet de inschrijving voor het nieuwe 
voetbaljaar bij de KNVB binnen zijn. 
Begin jaren negentig kenden de 
verenigingen ook een samenwerking. De 
A’s en B’s speelden onder de naam van 
Geel Wit en de beide C-teams heetten 
Amelandia. Dat duurde twee seizoenen. 
Naar het zich laat aanzien zal een nieuwe 
samenwerking structureler van aard zijn. 
In de nabije toekomst ziet het er niet naar 
uit dat Amelandia ruimer in zijn junioren 
komt te zitten. 
Puur rationeel gesproken kán een 
samenwerking bijna niet op problemen 
stuiten. Alleen voor die teams die al 
genoeg spelers hebben zal het vervelend 
zijn als er nog een paar bijkomen. Ploegen 
die nog een mannetje kunnen gebruiken 
zullen positiever over zo’n samenwerking 
denken. 

HJC D2      2   2   0   0   6   6   -   2 
Dracht. B. D6   1   1   0   0   3   4   -   2 
Geel Wit D2      2   1   0   1   3   5   -   4 
Boornberg. D2  2   1   0   1   3   1   -   3 
V en V '68 D2   1   0   0   1   0   1   -   3 
Bergum D2      2   0   0   2   0   1   -   4 
 
E1 
Hark. Boys E1  1   1   0   0   3   5   -   2 
Bergum E1      1   1   0   0   3   4   -   2 
Geel Wit E1      2   1   0   1   3   6   -   6 
Rijperkerk E1    2   1   0   1   3   6   -   7 
HJC E1      1   0   0   1   0   3   -   5 
Oerterp E1      1   0   0   1   0   2   -   4 
 
E2 
Buitenpost E2     2   2   0   0   6   10   -   1 
Zwaagwest. E2   1   1   0   0   3   10   -   1 
Broek. Boys E3  1   1   0   0   3   4   -   1 
Geel Wit E2       2   1   0   1   3   4   -   4 
ONT E2       2   0   0   2   0   0   -   7 
ONBSCS E3     2   0   0   2   0   2   -   16 
 
E3 
Fean '58 E2      1   1   0   0   3   6   -   1 
Be Quick E4      1   1   0   0   3   6   -   2 
Geel Wit E3      1   1   0   0   3   5   -   3 
TTBC E3      1   0   0   1   0   3   -   5 
Grootegast E3   1   0   0   1   0   2   -   6 
Buitenpost E3   1   0   0   1   0   1   -   6 
 
F1 
Geel Wit F1       2   2   0   0   6   8   -   3 
Ropta Boys F1  2   1   0   1   3   5   -   3 
Twijzel F1       0   0   0   0   0   0   -   0 
Veenwouden F1 0   0   0   0   0   0   -   0 
VVT F1      1   0   0   1   0   0   -   3 
Fean '58 F1      1   0   0   1   0   1   -   5 
 
F2 
V en V '68 F1    1   1   0   0   3   11   -   1 
Geel Wit F2      1   1   0   0   3     5   -   2 
Jistrum F1      1   1   0   0   3     2   -   1 
Eastermar F1    1   0   0   1   0    1   -   2 
Veenwouden F3 1   0   0   1   0   2   -   5 
BCV F3      1   0   0   1   0    1   -   11 
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Veenw. A1    11  11  0   0   33   66   -   6 
Geel Wit A1    14   9   1   4   28   64   -   39 
Suameer A1    12   8   2   2   26   40   -   27 
Dr. Boys A2    12   8   0   4   24   63   -   26 
OKVC A1    10   5   1   4   16   40   -   29 
VVT A1    14   4   2   8   14   18   -   48 
Be Quick A2    12   2   4   6   10   26   -   50 
Anjum A1    11   3   0   8   9   22   -   45 
Rijperk. A1    11   2   2   7   8   18   -   41 
Lauwers A1    13   1   2   10   4   25   -   71 
 
B1 
Geel Wit B1    12   8   1   3   25   48   -   23 
VIOD B1    10   7   3   0   24   47   -   8 
Veenw. B1    11   7   2   2   23   34   -   21 
Warga B1    9   6   2   1   20   47   -   23 
Ropta B. B1    12   6   0   6   18   22   -   23 
VCR B1    12   4   0   8   12   41   -   66 
Marrum B1    11   3   2   6   11   22   -   33 
Wyk. H. B1    13   3   2   8   11   15   -   33 
Wardy B1    8   3   0   5     9   18   -   31 
Oostergo B1   12   1   2   9     5   25   -   58 
 
C1 
Geel Wit C1    13  10  2   1   32   57   -   25 
St. Jacob C1   14   8   3   3   27   61   -   33 
Beetgum C1    13   7   3   3   24   43   -   36 
Rijperkerk C1  15   7   2   6   23   61   -   57 
Stiens C1    11   7   1   3   22   33   -   24 
Noordb. C1    13   6   3   4   21   41   -   28 
Blija C1    13   6   2   5   20   38   -   37 
Nicator C1    13   5   4   4   19   39   -   35 
DTD C1    13   6   1   6   19   36   -   36 
Holwerd C1    15   4   2   9   14   31   -   66 
de Wâlden C1 15   1   3   11   6   24   -   57 
Wykels H. C1  14   0   2   12   2   23   -   53 
 
C2 
Geel Wit C2    10   9   1   0   28   68   -   16 
TTBC C3    10   8   0   2   24   51   -   25 
St. Jacob C2   12   6   3   3   21   48   -   32 
LSC C4     9   5   3   1   18   32   -   14 
Be Quick C3   10   5   2   3   17   39   -   24 
Foarút C4    12   4   2   6   14   50   -   46 
GAVC C3    12   3   2   7   11   37   -   41 
Berlikum C2    9   2   1   6     7   13   -   57 
Anjum C2    10   1   2   7     5   23   -   54 
CSL C3    10   1   0   9     3     8   -   60 
 
D1 
Foarút D1      1   1   0   0   3   3   -   1 
Sneek D2      1   1   0   0   3   2   -   1 
ONS Sneek D2 1   0   1   0   1   2   -   2 
Geel Wit D1      2   0   1   1   1   3   -   5 
JVC Nylân D1   0   0   0   0   0   0   -   0 
Franeker D2      1   0   0   1   0   1   -   2 
 
D2 

Een ander voordeel is een evenwichtiger 
gebruik van de velden. Die van Geel Wit 
worden overbelast, terwijl in Hollum wel 
meer gespeeld kan worden. 
Aan de leden van Geel Wit, in het 
bijzonder de leiders, de beurt om een 
afweging te maken. Zullen zij deze op 
rationele gronden maken, of zullen ze zich 
laten leiden door emoties. ‘Onze jongens 
spelen niet aan de andere kant en zeker 
niet in het oranje’, zal daarbij hun credo 
zijn. Wel, dat laatste hoeft niet als we er 
een aparte jeugdvereniging van maken, 
zoals al op diverse plaatsen in Friesland is 
gebeurd. Denk daarbij maar eens aan JVC 
Nylân (MKV en Friesland), TTBC 
(Trynwâlden en Trynwâldster Boys) en JV 
Bolsward (CAB en Bolswardia). Allemaal 
jeugdverenigingen met een eigen bestuur, 
eigen logo en eigen clubkleuren. Daarbij 
dient te worden opgemaakt dat het hier 
om moederverenigingen gaat die samen 
eenzelfde complex bespelen. Dat is op 
Ameland niet het geval. Voor elke training 
of wedstrijd moet 20 kilometer worden 
gereisd. 
Een andere kwestie die Amelandia op tafel 
legde was de jaarlijkse strijd om de 
Ameland Beker. Begin jaren zeventig is 
hiermee begonnen op initiatief van de 
gemeente. Geel Wit promoveerde destijds 
en men had toen al de vooruitziende blik 
dat de beide clubs elkaar in 
competitieverband niet meer tegen zouden 
komen. Het klassenverschil is in de loop 
der jaren zo groot geworden dat de 
tweestrijd is gedegradeerd tot twee 
noodzakelijke oefenpotjes. Kan dat 
anders, was de vraag die Amelandia aan 
Geel Wit voorlegde. Ter plekke bedachten 
we om van de Ameland Beker een soort 
tegenhanger van de Cor Wijnbergbeker te 
maken, dus voor beloften in plaats van 
voor veteranen. Daarbij wordt gedacht aan 
de leeftijdscategorie 17 tot 21 of tot 23 
jaar. Een ander ideetje was om de 
voorhoede van Geel Wit aan de verdeiging 
van Amelandia te koppelen. Het waren 
maar enkele ideetjes. Wat is jouw mening, 
mail het aan info@geelwit.nl Op dit adres 
kun je ook vertellen wat je vindt van de 
noodzaak en de vorm van samenwerking 
met Amelandia. In principe is besloten de 
strijd om de Ameland Beker terug te 
brengen tot één duel dat om-en-om in 
Hollum en Buren wordt gespeeld. Te 
beginnen op 9 augustus in Hollum.  

         Koos Molenaar 
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 “Skills and development coaches” 
 

Er is een nieuwe ontwikkeling gaande 
binnen de professionele voetbalwereld. 
Alhoewel, nieuw? Nee misschien niet echt 
nieuw in de zin van innovatief 
vernieuwend, maar er is wel opeens weer 
veel aandacht voor de individuele techniek 
van spelers en de daarbij behorende 
begeleiding. Voetbalgoeroe Wiel Coerver 
was zijn tijd al ver vooruit. Dat blijkt 
vandaag de dag wel. Daar waar de KNVB 
altijd openlijk haar vraagtekens plaatste bij 
de werkwijze van de aimabele Limburger 
heeft Coerver nu vele profeten die zijn leer 
mogen verkondigen. De video’s (inmiddels 
ingehaald door de dvd’s) waarop de 
techniekoefeningen worden uitgebeeld, 
vonden en vinden nog steeds gretig aftrek. 
Terecht in mijn ogen, want alles valt of 
staat met een goede basistechniek. Of, 
zoals Coerver altijd zegt; “Wie niet baas is 
over de bal, kan ook geen baas zijn over 
zijn tegenstander.” Elke trainer heeft zijn 
eigen kenmerkende kwaliteiten en een 
bepaalde opvatting over voetbal. Er zijn 
echter weinig trainers die zich specifiek 
met het element techniek bezighouden. 
Naar mijn mening komt dat ook mede 
voort uit het feit dat spelers die bij een 
BVO voetballen niet door iemand willen 
worden verteld dat hun techniek voor 
verbetering vatbaar is. Zij spelen immers 
bij een BVO en wat kan hen worden 
aangeleerd wat ze nog niet weten? Veel 
dus, als we wekelijks zien wat een fouten 
er worden gemaakt. Ik weet ook wel dat 
voetballers maar mensen zijn en fouten 
maken menselijk is. Het is echter wel 
verwonderlijk met wat voor regelmaat dit 
gebeurt. Iemand die op zeer vroege 
leeftijd bij een BVO voetbalt en later 
minimaal vijfmaal per week traint mag toch 
niet noodzakelijke facetten missen? 
Aannames, passen, afkappen, 
tweebenigheid noem het maar op, het is 
allemaal zeer goed trainbaar. Onlangs las 
ik een verhaal over Coerver waarbij hij een 
groep Egyptische jongetjes binnen 
aanzienlijke tijd technisch volmaakt klaar 
had gestoomd. De jongetjes gingen van 
enthousiaste modale voetballertjes naar 
supertechnische voetballers. Allemaal 
tweebenig, in het bezit van een prima 
traptechniek, minimaal aantal handelingen 
nodig hadden bij de balaanname en ga zo 
maar door. Het kan dus wel, het vergt 
alleen tijd, inspanning en herhaling. 

 
Standen per 19 maart 
Eerste elftal 
Bergum 1    15 11   2   2   35   39   -   21 
FVC 1    15   9   4   2   31   27   -   11 
Wolvega 1    15   9   3   3   30   35   -   12 
Helpman 1    15   8   1   6   25   36   -   32 
Leeuwarden 1 15   7   2   6   23   27   -   30 
LSC 1890 1    14   6   4   4   22   23   -   21 
Zwaagwest. 1 15   5   4   6   19   25   -   26 
Geel Wit 1    15   5   3   7   18   19   -   25 
Gronitas 1    15   4   4   7   16   22   -   26 
Frisia 1    15   4   4   7   16   22   -   31 
Hark. Op. 1    14   3   2   9   11   21   -   41 
Heerenveen 1 15   1   1   13   4   18   -   38 
 
Tweede elftal 
Bergum 2    14   9   3   2   30   22   -   8 
Friesland 2    15   8   4   3   28   38   -   25 
Irnsum 2    15   8   3   4   27   42   -   25 
Ruinerwold 2   15   7   3   5   24   40   -   31 
Sneek 3    15   7   3   5   24   28   -   27 
Geel Wit 2    15   6   4   5   22   23   -   18 
FVC 2    14   6   2   6   20   27   -   26 
Rood Geel 2   15   5   5   5   20   18   -   18 
Gorredijk 2    14   5   4   5   19   32   -   24 
Franeker 2    14   5   3   6   18   30   -   28 
St. Anna 2    14   2   4   8   10   27   -   36 
Nicator 2    14   0   0   14   0     8   -   69 
 
Derde elftal 
MKV '29 2    15   9   3   3   30   62   -   25 
Frisia 4    14   9   1   4   28   41   -   26 
GAVC 2    12   8   2   2   26   35   -   16 
Warga 2    15   8   1   6   25   41   -   34 
Robur 2    15   6   3   6   21   25   -   31 
Dronrijp 3    14   5   3   6   18   34   -   28 
Stiens 3    13   5   3   5   18   23   -   21 
Gorredijk 4    15   4   6   5   18   33   -   37 
Sparta '59 2    13   5   2   6   17   27   -   34 
Geel Wit 3    12   4   1   7   13   27   -   45 
FVC 3    14   3   4   7   13   22   -   50 
Friesland 3    14   2   1   11   7   15   -   38 
 
Veteranen 
Geel Wit V1    12  12  0   0   36   90   -   13 
Rood Gl V1    13  12  0   1   36   69   -   22 
Nicator V1    14  10  0   4   30   59   -   37 
Stiens V1    14   7   3   4   24   39   -   23 
Franeker V1    14   7   3   4   24   43   -   32 
Harlingen V1   13   7   1   5   22   32   -   34 
LSC V1    11   6   2   3   20   34   -   27 
Sparta '59 V1  13   3   2   8   11   23   -   35 
Dronrijp V1    13   2   3   8     9   30   -   47 
Oosterlit. V1    11   2   2   7     8   24   -   50 
Flamingo V1   14   1   1   12   4   27   -   62 
Friesland V1   14   0   1   13   1   14   - 102 
A1 
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3 Subsponsor (seizoen- en 
weeksponsoring)  

4 Reclameborden 

5 Advertenties (clubblad, website, interne 
kabelkrant)  

Er zijn al nieuwe contacten afgesloten 
onder de nieuwe voorwaarden. In alle 
gevallen worden de oude contracten 
gerespecteerd.  

De opbrengsten van de sponsoring 
worden gebruikt voor materiele en 
immateriele zaken. Om een voorbeeld te 
geven: op jaarbasis is Geel Wit 40 tot 50 
nieuwe ballen nodig. Verder heeft de club 
te maken met stijgende reiskosten, terwijl 
Geel Wit de contributie zo laag mogelijk 
wil houden. Geel Wit heeft plannen voor 
uitbreiding van de accommodatie. Kantine, 
bestuurskamer, bergruimtes en 
kleedkamers zijn aan vergroting toe.  

 

Keepersdag 2006 

 

Onlangs bezocht keeperstrainer Chris 
Rijpstra met zijn pupillen weer de 
keepersdag in Drachten. Het was 
andermaal een leerzame dag voor de 
jonge doelwachters van Geel Wit.  

Jan van Os heeft eigen site 

Het kan u niet zijn ontgaan dat fotografie 
een hobby is van Jan van Os. Onlangs 
heeft hij zijn eigen site geopend met 
daarop heel veel foto's over van alles en 
nog wat. Vanzelfsprekend komt ook Geel 
Wit ruimschoots aan bod. Van alle teams 
heeft Jan foto's gemaakt en die zijn 
allemaal op zijn site te zien. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk dan eens op 
www.janvanosameland.nl  

Steeds meer clubs gaan dit inzien en 
stellen daarom een speciale trainer aan 
die zich louter moet toeleggen op de 
techniektrainingen voor de spelers. Twee 
trainers die in Engeland al een zeer goede 
naam hebben opgebouwd en specifiek 
bezig zijn met de techniek en individuele 
capaciteiten van spelers, zijn René 
Meulensteen en Ricardo Muniz. De 
zogenaamde “skills and development 
coaches” van respectievelijk Manchester 
United en Tottenham Hotspur genieten 
veel aanzien bij de spelers (van jong tot 
oud) en critici. De twee zijn ook grote 
aanhangers van de Coerver-methode en 
zorgen voor een groeiend besef dat 
spelers wel degelijk begeleiding nodig 
hebben om een technisch goede 
voetballer te worden. Natuurlijk blijven er 
altijd spelers bestaan die technisch minder 
zijn maar dit met andere kwaliteiten weten 
te compenseren en daar is ook niks mis 
mee. Toch is iemand met een goede 
technische ondergrond in het voordeel ten 
opzichte van iemand met een matige 
techniek. Ook bij de Nederlandse clubs 
verschijnen meer en meer trainers die 
jonge spelers een paar uur in de week tot 
hun beschikking hebben en specifiek op 
techniek trainen en “skills” aanleren. 
Persoonlijk ben ik ook een grote 
voorstander van deze trainers en hun 
methoden en ik volg dan ook veel van 
deze mensen. Zo ook Igor Korneev, 
werkzaam bij Feyenoord, opgegroeid 
onder het strenge regime van de 
voetbalscholen in Moskou, bijgeslepen bij 
Barcelona en gezegend met een 
fantastische balbehandeling. Hij is al een 
aantal jaren werkzaam bij Feyenoord en 
luisterend naar de woorden van vele 
Feyenoorders een aanwinst voor de club. 
Jongens als Van Persie, De Guzman, 
Zuiverloon, Biseswar en Kalou lopen met 
hem weg. Niet voor niets breken ook juist 
deze mensen door. Bij PSV heeft men net 
Nilis binnengehaald. In eerste instantie 
voor de begeleidende werkzaamheden 
binnen de jeugd en de scouting, maar 
PSV mag hopen dat ook Nilis zich 
specifiek met techniektrainingen gaat 
bezighouden. Ook Nilis was een sublieme 
speler en in de ogen van vele 
Nederlanders zwaar onderschat door onze 
Zuiderburen. Ook hij is zo’n persoon die 
spelers het nodige kan aanleren en weet 
waar hij over praat als het om techniek 
gaat. Voor nagenoeg alle 
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amateurverenigingen is het om allerlei 
uiteenlopende redenen onmogelijk om te 
werken met techniektrainers. Toch zou er 
op amateurniveau meer moeten worden 
getraind op techniek en dat begint bij de 
jeugd. Daarvoor hoef je geen 
gekwalificeerde trainer of oud-prof te zijn. 
Coerver zegt dat ook nadrukkelijk in zijn 
verhaal. Het zijn immers de spelers zelf 
die het moeten doen. De trainer geeft ze 
alleen de oefeningen, corrigeert waar het 
nodig is en zorgt ervoor dat de oefeningen 
met regelmaat worden herhaald, zodat er 
automatismen ontstaan. Binnen Geel-Wit 
wordt hier ook meer aandacht aan 
gegeven en dat is een goede zaak. Een 
tijdje terug heb ik erover gesproken met 
Ids Heerema en ook hij is een aanhanger 
van trainers zoals Coerver en de methode 
die ze hanteren. Hij maakt hier zelf ook 
gebruik van en stelt zelfs een soort 
handleiding op met allerlei oefeningen die 
voor alle jeugdtrainers beschikbaar en 
bruikbaar zullen zijn. Een zeer ambitieus 
initiatief en een investering in de jeugd. De 
jeugd kan het ook wel waarderen en 
concentreert zich ook steeds meer op 
techniek. Dit uit zich in het aanleren van 
trucjes, het voetballen op pleintjes waar 
“panna’s” belangrijker zijn dan doelpunten 
en techniek ontzag kweekt. Cruijff-courts 
rijzen als paddestoelen uit de grond en de 
jeugd geniet ervan met volle teugen. 
Zolang deze ontwikkeling zich doorzet 
zullen de techniektrainers glimlachend 
toekijken, wetende dat zij niet langer een 
roepende in de woestijn zijn. 
 
Colin Ytsma 
 
 
Jeugddarttoernooi 18 februari 
  
Vrijdagavond om 22.15 kreeg ik een sms 
van Jan van Os: "De arena is klaar", het 
darten kan beginnen! 
De mannen hadden met zijn allen de 
kantine omgebouwd tot een dartzaal! 
Zaterdag om 9.00 konden de jongste 
voetballers/darters beginnen en jawel de 
aller fanatiekste stapte dus om 8.35 al 
binnen. Maar goed dat ik om 8.15 al 
aanwezig was! Van sommige ouders had 
ik vernomen dat er om 6.00 uur ‘s 
ochtends al gedart werd thuis, nog even 
oefenen voor de grote wedstrijd!!! Nadat 
René en ik de indeling gemaakt hadden 
zijn we om 9.45 begonnen en de animo 

 

 

F1 met Tornado naar huis 

Door het slechte weer en de slechte 
conditie van de velden zijn zaterdag 11 
maart veel wedstrijden afgelast. Omdat 
Ropta Boys beschikt over kunstgras kon 
de wedstrijd van F1 wel doorgaan. Het 
was een dag vol belevenissen voor de 
Amelander knapen, want nadat de 
wedstrijd met 2-3 winnend was afgesloten 
werden ze door de Tornado overgezet. 

Geslaagde sponsor-presentatiedag 

In de kantine is dinsdag 28 februari het 
sponsorbeleid van Geel Wit gepresenteerd 
aan de (potentiele) sponsors. Aan de hand 
van een powerpointpresentatie legde 
secretaris Will Bakema aan vijftien 
belangstellenden uit wat de 
voetbalvereniging voor ogen staat.  

Hij vertelde dat sponsoring tot nu toe 
tamelijk eenzijdig is: de vereniging komt bij 
de sponsor om een donatie en dat is het. 
Geel Wit wil nu een nauwere band met de 
sponsors wil opbouwen. De sponsors 
krijgen meer inzage in het wel en wee van 
de vereniging. 

De mogelijkheden van sponsoring zijn: 

1 Hoofdsponsor 

2 Kleding- en materialensponsor 
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uitspreken dat ze zullen staan voor een in 
alle opzichten sportief beleid. En om in 
voetbaltermen te besluiten, heren 
wethouders: op natrappen staat rood! 

Anne Moll 
 
INSITE EN OUTSITE!!! 
  
Ja en wat bedoel ik nu met deze titel...? Ik 
zal het uitleggen, zoals jullie wel weten 
ben ik net als heel veel mensen al jaren 
een van de vele vrijwilligers die Geel-Wit 
heeft. En dit doe ik ook al jaren met heel 
veel plezier! Nu ben ik sinds vorig jaar 
aangetreden in het bestuur van de club en 
heb de taak die Joseph (kantinezaken) 
jaren heeft gedaan overgenomen. 
Gelukkig zijn er nog een paar taken die 
Joseph nog voor mij doet, waaronder de 
kantine op vrijdagavond regelen, en op 
zondag de taak in de bestuurskamer de 
mannen van koffie en wat drinken 
voorzien! Want op het moment dat de 
beide besturen over de wedstrijd napraten 
enz... is het in de kantine altijd erg druk 
dus kan ik me beter daar vermaken!! Ik 
ben in ieder geval blij dat hij deze taken 
voor mij wil doen. 
Maar goed insite en outsite..... de jaren 
buiten het bestuur heb ik dus meegemaakt 
en nu dus ook in het bestuur. Natuurlijk 
nog geen jaren maar wel lang genoeg om 
te weten wat het eigenlijk inhoudt om een 
bestuurslid te zijn. En nou is het zo dat er 
gauw eens gezegd wordt..... Jeetje 
waarom doet het bestuur dat niet of 
wanneer regelen ze dat eens goed?? en 
eerlijkheidshalve ook ik heb deze 
opmerking wel eens gemaakt. En daar wil 
bij deze op terug komen want nu pas weet 
ik hoeveel tijd (vrije tijd!!!) er in de taken 
van het bestuur te doen zijn. En ik kan 
jullie wel vertellen dat ze zich voor elk 
elftal volledig inzetten, elk team van F tot 
het eerste komt elke vergadering ter 
sprake!  Hoe kunnen we alles verbeteren 
en hoe kunnen we het iedereen naar het 
zin maken......? Nou om een lang verhaal 
kort te maken dat kunnen we niet maar we 
doen ons best! En nogmaals wat is een 
vereniging zonder vrijwilligers HELEMAAL 
NIKS.... en daar zijn wij als bestuur 
iedereen erg dankbaar voor! Maar ik denk 
dat we niet vergeten moeten dat ook elk 
lid van het bestuur een vrijwilliger is die 
veel van zijn vrije tijd in de CLUB steekt! 
  
Wilma Kolk.  

was groot, er deden ongeveer 50 jongens 
mee en het ging er fanatiek aan toe! 
Jammer genoeg was er ook een aantal 
geveld door de griep, maar goed, volgend 
jaar zijn die ook van de partij!  
We hadden de Fjes en E's beide in 3 
poules ingedeeld en de D's in 2 poules. Er 
waren heel wat ouders en familie te 
kijken/tellen en dat maakte het erg gezellig 
in de kantine. Het liep allemaal als een 
trein en om 12.30 konden we de 
kampioenen van elke poule bekend 
maken.  
De uitslag was als volgt: 
Fjes: poule G: Remon de Jong,                   
poule H : Pieter Kiewiet                    
poule I  : Dennis Molenaar. 
               
 E's poule C: Jeroen Brouwer,             
poule D: Sander Oud,  
poule F: Jorik Metz. 
 
En bij de D's is Jordi Metz kampioen 
geworden Van harte gefeliciteerd 
allemaal!!!!! 
 

 
 
Ok, het eerste gedeelte zat erop snel 
allemaal even eten want om 13.30 gingen 
we verder met het tweede deel van de 
dag, de A's B's en de C's. Ook hier 
hadden we een leuke groep van 36 
jongens. 
Om 13.00 stapte de eerst mannen al 
binnen om warm te gooien, bij de junioren 
hadden we alles gemixt deze zijn namelijk 
allemaal goed aan elkaar gewaagd, dus 
niet nodig om aparte leeftijdpoules te 
maken. Het niveau was hoog en goed en 
er waren hele spannende wedstrijden bij! 
Jammer genoeg was er ‘s middags niet 
zoveel publiek dat kan volgend jaar wel 
wat beter!!!! Ook zouden we bij houden 
wie de hoogste uitgooi had. Het heeft een 
tijd op naam van Dennis Kiewiet gestaan 
met een uitgooi van 72...... maar halfweg 
de middag gooide Richard Kiewied hem 
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 eraf met 89!  
Na een heleboel wedstrijden die gespeeld 
werden in 6 poules hielden we uiteindelijk 
16 man over die doorgingen naar de 
volgende ronde, vanaf dit punt werd het 
een afvalrace verlies je dan lig je eruit! Zo 
kwamen we uiteindelijk op de finale tussen 
Dirk Molenaar en Theodoor Molenaar. De 
uitslag van deze middag is geworden: 
1 Dirk Molenaar,  
2 Theodoor Molenaar,  
3 Danny Metz,  
4 Dennis Kiewiet. 
  
Ook de hoogste uitgooi werd deze middag 
nog verbeterd jawel.......... door niemand 
minder dan Richard Kiewied zelf hij gooide 
over zijn 89 heen en dit keer was het 146: 
2x triple 20 en dubbel 13....! Top prestatie 
hoor!!! 
Jongens allemaal van harte gefeliciteerd! 
Ok, alles bij elkaar was het een geslaagde 
dag en zeker voor herhaling vatbaar dus 
jongens goed oefenen blijven en dan 
hopen we jullie allemaal volgend jaar weer 
te zien bij het darttoernooi 'GEEL-WIT 
OPEN'! 
Langs deze weg wil ik ook alle vrijwilligers 
hartelijk bedanken voor hun hulp. 
  
Wilma Kolk. 
  
  
Sport en politiek 
Of het nu gaat om Olympische Spelen of 
een Europees, Afrikaans of 
wereldkampioenschap in welke tak van 
sport dan ook, steeds weer worden we 
geconfronteerd met zaken en 
randverschijnselen die ons aan de zijlijn 
doen verzuchten: ,,Ja hoor, het is weer 
zover, sport en politiek…’’ 
Voorbeelden te over: beginnend 
bondscoach Marco van Basten maakt zich 
sterk voor het versnelde toekennen van 
het Nederlanderschap aan Kalou, omdat 
die denkt met Nederland wereldkampioen 
in Duitsland te kunnen worden. 
Nog afgezien van het feit dat we met de 
Nederlandse elftalspelers vanaf dit 
moment nooit van zijn leven kampioen 
zullen worden, is het natuurlijk volstrekt 
correct dat de betreffende minister het 
been stijf houdt in deze kwestie. Voorrang 
omdat je wel een lekker balletje kan 
trappen, kom nou! 
Sport en politiek: de Duitse bondscoach 
wordt door de regeringsleiders op het 

matje geroepen vanwege tegenvallende 
prestaties in het oefenprogramma. Het 
Duitse aanzien in de wereld dreigt schade 
op te lopen… Overigens zie ik persoonlijk 
de Mannschaft straks in juni verder komen 
dan Oranje en dat heeft niets met Kalou te 
maken. 
Sport en politiek: we kijken even een 
beetje dichter bij huis. De 
gemeenteraadsverkiezingen leveren 
Ameland twee nieuwe wethouders op. 
Toeval of niet, het zijn wel beide mannen 
met een Geel-Withart en een belangrijke 
functie binnen onze club. Er wordt 
gefluisterd dat Nico er op staat in het 
vervolg door ‘zijn’ jongens van het tweede 
met ‘u’ en ‘mijnheer’ te worden 
aangesproken. Zijn verkiezingscampagne 
beleefde een absoluut hoogtepunt, toen in 
januari tijdens het Stratenvolleybaltoernooi 
de bewoners van de Kooiweg en de 
Nieuweweg massaal het 
‘Nikoshirt’compleet met foto van hun 
favoriet droegen. Da’s nog eens wat 
anders dan de badtijden van de PvdA, de 
pennenset van ABA of het (bijna) lege 
beursje van de VVD… 
Nu het helaas met Amelandia zowel in 
sportief als in bestuurlijk opzicht wat 
minder gaat, denk ik dat de Hollumer 
politici een kans gemist hebben. Een 
verkiezingscampagne met als 
belangrijkste item de toekomst van 
Amelandia voetbal zou ongetwijfeld goed 
zijn geweest voor minimaal één zetel, daar 
ben ik heilig van overtuigd. 
Maar… het is nog niet helemaal te laat. 
We hebben nog een nieuwe burgemeester 
nodig en als ik de ambtenaren goed heb 
begrepen het liefst eentje met wat 
boekhoudkundig inzicht. De 
gemeenteraad zal een profielschets 
moeten opstellen en er zullen 
sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Daar 
moeten kansen liggen om naast de beide 
Geel-Witwethouders een burgemeester te 
vinden die… 
Trouwens, iedereen kan solliciteren naar 
deze post en ik maak me sterk dat er best 
wel Amelanders rondlopen die de 
verantwoordelijkheid van het 
burgemeestersambt aankunnen. En als je 
dan ‘toevallig’ook nog een Amelandiahart 
hebt… 
Politiek en sport, misschien toch niet zo’n 
slecht combinatie! 
Tenslotte wil ik Nico en Will gelukwensen 
met hun uitverkiezing en de hoop 
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