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Bouwbedrijf Kienstra, de hoofdsponsor 
van Geel Wit 
Het kan de bezoeker van de 
accommodatie tussen Nes en Buren niet 
meer ontgaan: bouwbedrijf Kienstra is de 
hoofdsponsor van Geel Wit. Bij de entree 
hangt de naam onder het 
mededelingenbord. De stellage die tot 
voor kort dienst deed als scorebord is 
opgesierd met het logo van de sponsor en 
tenslotte hangt de naam van Kienstra 
boven de entree van de kantine. Het 
(oude) bedrijfsembleem prijkt al sinds 
1999 op de borst van de senioren van 
Geel Wit. Twee jaar geleden kreeg Geel 
Wit een veteranenteam en zij waren de 
eerste die het nieuwe logo mochten tonen. 
Ondertussen lopen ook de senioren in dat 
tenue. 
,,Eigenlijk was mijn voorganger al de 
eerste sponsor van Ameland’’, grapt 
Hessel. Hij nam per 15 juli 1973 het bedrijf 
over dat Jan Kienstra in april 1951 was 
begonnen. Jan had in de Amelander 
competitie (seizoenen 1968-1969 en 
1969-1970) een eigen team, Kienstra 
Boys. ,,Voor elk doelpunt dat we maakten 
kregen we vijf gulden en van dat geld 
gingen we met zijn alleen naar een 
wedstrijd van Cambuur.’’ 
Toen Hessel de zaak overnam telde het 
bedrijf vijf man personeel, maar dat aantal 
groeide vrij snel naar 32. Het was de tijd 
van de opkomst van de ligboxstallen. 
,,Bovendien deden we alles zelf; we 
huurden niet in. Tegenwoordig komen 
metselaars, voegers en panleggers van de 
wal. Er komen te weinig werklieden van 
school’’, vertelt Hessel. ,,De jeugd kiest 
tegenwoordig voor het vmbo, dat worden 
geen ambachtslieden’’, licht Joop Metz 
toe. Hij is als bouwkundig tekenaar en 
uitvoerder werkzaam bij Kienstra.  
De omvang van het bedrijf wordt bepaald 
door de werkgelegenheid. Ten tijde van de 
recessie daalde het aantal werknemers 
naar 24 man en op een gegeven moment 
waren er nog maar zeven over. ,,Binnen 
veertien dagen gingen de bouw van drie 
ligboxstallen en een supermarkt niet 
door’’, geeft Hessel aan hoe snel het kan 
gaan. 
De opleving kwam aan het einde van de 
jaren tachtig. Kienstra werd de eerste 
verbouwing van het gemeentehuis 
gegund. Tien jaar later volgde de tweede 
aanpassing. De uitdaging zat hem hier in 
de bouw van een kelder, een omslachtige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 15 



 
 
AAN DE BAL: 
 
Naam: Matthijs Rijpstra 
 
Pupil van de week: Leeuwarden 
 
Vader/Moeder: Chris en Wies 
 
Broers: Vincent/Michel 
 
Ik voetbal in: E1 
 
In het veld sta ik:op doel  
 
Hoogtepunt bij Geel Wit:kampioen  
 
Trainer: Ronald en John 
 
Favoriete club: Ajax 
 
Favoriete voetballer: Huntelaar 
 
Favoriete voetballer Geel Wit: Jaap 
 
Ik eet graag: macaroni 
 
Ik drink het liefst: ranja 
 
T.v. programma: totaly spies 
 
Mijn mooiste boek: Kippenvel 
 
Ik heb een hekel aan: zuurkool 
 
Dit wil ik later worden: timmerman 

klus omdat diep gegraven moest worden. 
,,Het was de periode van de grotere 
werken, zoals VVV, Klein Vaarwater en 
gemeentewerken’’, aldus Frans, de zoon 
van Hessel die in 1992 op het kantoor 
kwam. Het bedrijf werd toen omgezet van 
een eenmanszaak in een VoF. In 1998 is 
het omgezet in een BV. In 2003 nam 
Frans de zaak over van Hessel, die nog 
actief is op het kantoor aan de Strandweg 
in Nes met begrotingen en offertes. Frans’ 
vrouw Regina verricht de boekhouding. 
De functie van Joop is een bijzondere en 
belangrijke in het bedrijf. Hij kwam 
omstreeks 1990 bij Kienstra als uitvoerder 
met tekenervaring. Doordat Kienstra  
tekeningen kon maken kreeg het bedrijf 
meer opdrachten. Een bijkomend voordeel 
voor het bedrijf is dat zo gauw Joop zich 
achter de tekentafel nestelt Kienstra de 
bouwactiviteiten al kan inplannen. Niet alle 
projecten die Kienstra uitvoert komen van 
de hand van Joop. ,,We hebben zo’n 70 
tot 75 procent in eigen ontwikkeling en dat 
is mooi.’’ 
Op dit moment telt Kienstra 15 
werknemers, inclusief inhuur rond de 25. 
Het is een vrij jong team met veel 
dertigers. ,,Het is een goede mix qua 
kennis’’, stelt Hessel. Begin jaren negentig 
voltrok zich een kleine revolutie in de 
bouwwereld, die de introductie van de 
systeembouw (Alvon bouwsysteem) 
beleefde. Kienstra begon hiermee op 
Ameland in Nes Zuidoost, waar het bedrijf 
meer dan de helft van de huizen bouwde. 
Hessel: ,,Wij zagen het op een beurs en 
waren de eersten in het noorden die 
ermee werkten. Later kwamen de 
voorgefabriceerde scharnierkappen, ook 
daarmee zijn wij begonnen.’’ 
Het lijkt zo eenvoudig, een 
voorgefabriceerd huis dat er in een of twee 
dagen staat. Maar wat de mensen zich 
niet realiseren is dat er al een heleboel 
voorbereiding aan vooraf is gegaan. ,,Qua 
werktijd duurt de bouw net zo lang als van 
een traditioneel huis’’, verzekert Joop. 
,,Het voordeel van de bouw in de fabriek is 
dat het niet weergevoelig is’’, vult Hessel 
aan. Als argument voor de traditionele 
bouw kan worden gebruikt dat de 
werkgelegenheid op Ameland blijft. 
De recreatiesector levert de 
bouwbedrijven op Ameland flink wat werk 
op, maar er kleeft een nadeel aan: vóór 
het seizoen moet de klus geklaard zijn. 
Frans: ,,Dat betekent dat we vanaf nu tot 
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Pasen kunnen bouwen, dat is eigenlijk de 
slechtste tijd. Een groot project in de 
zomer, dat zou hartstikke mooi zijn’’, zegt 
de speler van het veteranenteam die zijn 
hart heeft verpand aan Geel Wit. Niet 
verwonderlijk want opa Frans en vader 
Hessel deden dat al eerder en de 
volgende generatie hult zich in zaterdags 
ook al in de geelwitte kleuren. De vlag van 
Kienstra wappert bij een groot aantal 
activiteiten, maar Geel Wit neemt toch een 
speciale plaats in. Hessel daarover: ,,Ons 
reclamebord hangt er al vanaf het begin 
en onze naam heeft altijd op de 
aanplakbiljetten gestaan. De liefde voor de 
vereniging gaat niet zo ver dat er geen 
ruimte is voor kritiek. Zo ergert Frans zich 
er best wel eens aan hoe spelers/trainers 
met het gesponserde materieel omgaan.   

Koos Molenaar 
 
Knipoog 

 
Vanmorgen (donderdag) werd ik er 
eventjes op geattendeerd door Koos dat 
morgen alweer de deadline was om 
bijdragen voor de Geel-Witkrant in te 
leveren. Ik vertelde Koos dat ik meteen 
aan de slag zou en dat hij het spoedig 
tegemoet kon zien. Ik moet zeggen, ik heb 
bewust gewacht tot na de wedstrijd van 
Oranje tegen Wit-Rusland. Laten we 
eerlijk zijn, Van Basten heeft het toch 
maar mooi voor elkaar. Spetterend 
voetbal, precies zoals hij had beloofd bij 
zijn aanstelling, veel pressie met 
aantrekkelijk voetbal. Na een subliem WK 
heeft de KNVB er verstandig aan gedaan 
om te proberen het contract van Van 
Basten te verlengen. Zo’n man moet je 
behouden. Helemaal na de resultaten 
tijdens het afgelopen WK. Tegen Portugal 
zijn we zwaar tekort gedaan door de 
scheidsrechter. Van Basten was erg 
teleurgesteld. We waren ‘geringeloord.’ Ik 
snap het wel hoor, tegen Portugal had Van 
Basten geen goede wissels om in te 
brengen. Hoe kon hij nou weten dat 
Bouhlarouz tegen zijn tweede gele kaart 
zou oplopen, die oude zeur van een Van 
Nistelrooy was ook geen optie, want die 
kan niet scoren. Waarschijnlijk waren we  
gewoon wereldkampioen geworden als 
Van Bommel er ook uit was gelaten. 
Daarentegen was het meesterlijk om Van 
der Vaart na zijn blessure op te stellen, 
want zo iemand moet je altijd belangrijk 
maken en het vertrouwen geven. Van 

AAN DE BAL:  
 

 
 

Naam: Rick Metz 
 
Pupil van de week:  
Heerenveen (vorig seizoen) 
 
Vader/Moeder: Joop en Erica 
 
Zus/Broer: Lisanne/Theo 
 
Ik voetbal in: D3 
 
In het veld sta ik: midden 
 
Hoogtepunt bij Geel Wit: kampioen  
 
Trainer: Joop  Dorus 
 
Favoriete club: Ajax 
 
Favoriete voetballer: Huntelaar 
 
Favoriete voetballer Geel Wit: Lars 
 
Ik eet graag: Spaghetti 
 
Ik drink het liefst: Ice tea 
 
T.v. programma: : Nickolodeon/Jetix 
 
Mijn mooiste boek: ik lees nooit 
 
Ik heb een hekel aan: snert 
 
Dit wil ik later worden: ? 
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A

AN DE BAL:  

 

Naam: Gosse Metz 
 
Pupil van de week:  
Helpman (vorig seizoen) 
 
Vader/Moeder: Oeke en Jits 
 
Broer/Zussen: Andries/Annet/Rixt 
 
Ik voetbal in: D3 
 
In het veld sta ik: rechtsachter 
 
Hoogtepunt bij Geel Wit: kampioen 
 
Trainer: Joop en Dorus  
 
Favoriete club: Ajax 
 
Favoriete voetballer: ? 
 
Favoriete voetballer Geel Wit: Siard 
 
Ik eet graag: lasagne 
 
Ik drink het liefst: Ice tea 
 
T.v. programma: Nickolodeon/Jetix 
 
Mijn mooiste boek: Ik lees nooit 
 
Ik heb een hekel aan: champignons 
 
Dit wil ik later worden: ? 
 

Bommel en Van Nistelrooy lijken 
overigens voorgoed uit het boek van 
Oranje te worden geschreven. Terecht, 
wat laat Van Bommel nou zien? Kijk eens 
naar de onbeduidende clubs waarbij hij 
heeft gespeeld. Van Nistelrooy is nog 
verder afgegleden. Van PSV naar Man. 
United en dan naar Real Madrid. Nee, dan 
jongens als Landzaat die overstappen 
naar Wigan Athletic, De Jong naar HSV 
etc. De allure druipt ervan af. Davids en 
Seedorf zijn al lang geen optie meer, 
bovendien moeten zij eerst maar eens 
presteren bij hun eigen club. Heitinga, 
Jaliens, Maduro, Kromkamp, Meerdink en  
Babel bewijzen daarentegen wel dat het 
goede presteren bij hun club vanzelf wordt 
beloond. Nu ik erover nadenk snap ik niet 
dat jongens als Jan Bruin, Marinus 
Dijkhuizen, Johnny van Loenhout en Ferry 
de Haan nog niet zijn geselecteerd. Ach, 
wie weet zit Van ’t Schip binnenkort in een 
stadion van de Jupiler-leauge om te 
scouten. De pannen worden van het dak 
gespeeld en we storten ons straks weer 
vol overgave op een nieuw succes in 
2008. Ondertussen is Cruijff Nederland 
lekker op de kaart aan het zetten door te 
zeggen dat Van Basten het goed doet, dat 
we van de Portugezen verloren omdat zij 
zo gemeen en slecht speelden. Bravo voor 
“El Salvador” zou ik zeggen. Van Basten 
wordt immers al veel te hard aangepakt. 
Kijk naar Advocaat. Hij is altijd met 
fluwelen handschoenen behandeld en 
nooit bekritiseerd, waarom Van Basten 
dan wel? Er wordt zelfs heel stiekem 
gefluisterd dat Van Basten een lichte 
voorkeur zou hebben voor Ajacieden. 
Onzin!! Kijk alleen eens naar die ervaren 
staf van hem die alles al heeft 
meegemaakt en niks heeft met Ajax. 
Bovendien zoveel (ex)Ajacieden staan er 
nou ook weer niet in Oranje; Huntelaar, 
Emanuelson, Maduro, Heitinga, Babel, 
Sneijder, Van der Vaart, De Jong. Nee, al 
die kritiek snap ik echt niet. Na een 
wervelende show tegen de toch stug 
spelende amateurs van Luxemburg volgde 
een even zo boeiend duel tegen de Wit-
Russen. Bulgarije en Roemenië zullen wel 
met knikkende knieën staan te wachten op 
het Nederlandse elftal. Ondertussen 
ontpopt het Nederlandse voetbal zich tot 
groots niveau. Feyenoord laat prima 
voetbal zien tegen gerenommeerde 
ploegen als Groningen en Heracles. Ajax 
speelt zeer verdienstelijk thuis tegen 
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Kopenhagen en Twente boekte veel 
vertrouwen in de UEFA-wedstrijd tegen 
die topclub uit ?????? Zo slecht gaat het 
dus allemaal niet met ons voetballandje. 
Oh ja, Feyenoord heeft ook weer 
slagvaardig opgetreden na het vertrek van 
Kuyt. Charisteas is een vernuftige spits die 
misschien nog wel beter is dan Kuyt en 
Kalou bij elkaar. Ajax zal hem nog wel 
eens missen. Van den Herik, Chris Woerts 
en Wim Jansen hebben de zaakjes prima 
voor elkaar. Kuyt zal snel vergeten zijn….. 
Nog iets positiefs: Wij hebben de eerste 
drie punten binnengehaald en we zullen er 
alles aan doen om onze eerste twee 
thuiswedstrijden ook in winst om te zetten. 
Ik hoorde zelfs dat Van Basten en 
Witschge zouden komen kijken tegen 
Trynwâlden. 
 

Colin Ytsma     
  

Verslag algemene ledenvergadering 25 
augustus 2006  
In haar kantine hield vv Geel Wit vrijdag 
25 augustus 2006 de halfjaarlijkse 
ledenvergadering. In zijn openingswoord 
repte voorzitter Jos Bulté van een goed 
seizoen met successen bij de jeugd en 
handhaving van het eerste elftal. Het 
darttoernooi in de winterstop en de 
familiedag op Hemelvaartdag waren grote 
successen. Op woensdag 13 september 
speelt Geel Wit weer tegen Jong 
Indonesië en namens de terreinverzorger 
deed hij een oproep aan de 
trainingsgroepen om de doeltjes buiten het 
veld te zetten in verband met het maaien. 
In het jaarverslag van de secretaris staat 
dat Geel Wit zijn best doet om niet op 
Ameland woonachtige spelers voor de 
club te behouden. Geel Wit is in overleg 
met de Stichting Vrienden van Geel Wit en 
Wagenborg Passagiersdiensten om een 
regeling voor betrokkenen te treffen. 
Het jaarverslag van de penningmeester 
geeft een positief saldo van €4679, 
ondanks het feit dat de betaling door fa. 
De Vries voor het oud papier al twee jaar 
achterloopt, wat Geel Wit €9000 scheelt. 
Geel Wit krijgt jaarlijks een vergoeding van 
De Vries omdat de voetbalvereniging 
destijds afstand deed van de inzameling in 
Nes en Buren. Overigens is een nieuwe 
verandering op handen want de gemeente 
Ameland is voornemens om de inzameling 
zelf te doen. Geel Wit heeft nu een 
afbouwregeling voor de periode van tien 

Spelerspas verplicht vanaf oktober 

Met ingang van het nieuwe seizoen gaat 
de KNVB gebruik maken van de 
spelerspas. Voetballers vanaf de D-
pupillen die geen pas hebben mogen niet 
meer meedoen. Nu heeft er zich een 
probleem voorgedaan, wat de KNVB ligt 
achter met de aanmaak van de 
spelerspassen. Daar komt bij dat nog 
steeds van enkele spelers een pas moet 
worden aangevraagd. Daarom is besloten 
dat tot 2 oktober geen sancties zullen 
volgen. Wie na die datum nog geen pas 
heeft mag echt niet meer meedoen.  

Derde elftal nu al dupe van enkele 
afzeggingen 

Het seizoen was nog niet begonnen of de 
eerste afzeggingen druppelden alweer 
binnen. Met name het derde elftal was 
daarvan de dupe. In het eerste weekeinde 
van september stonden een oefen- en een 
competitiewedstrijd op het programma, 
maar beide gingen niet door. Renado 3 
was nog zo fatsoenlijk om tijdig de 
wedstrijd a te bellen die op hun verzoek 
naar voren was gehaald! CSL, waartegen 
Geel Wit zou oefenen, liet helemaal niets 
van zich horen. Achteraf bleken de 
Stiensers tegen Amelandia te hebben 
gespeeld. 

Dit betekent dat het derde afgelopen 
zondag tegen Harlingen de eerste 
wedstrijd heeft gespeeld en komende 
zondag alweer vrij is omdat Black Boys 2 
zich heeft teruggetrokken. Ook het tweede 
komt zondag niet in actie vanwege het 
oneven aantal deelnemers.  

De B’s zullen eveneens vaker vrij zijn dan 
gepland omdat Marrum zich heeft 
teruggetrokken. 

 

Bekervoetbal  

Geel Wit 1 en 2 kwamen met wisselend 
resultaat in actie voor de beker. Het eerste 
begon met een 0-3 overwinning op 
Broekster Boys, maar verloor op eigen 
terrein met 2-4 van Oostergo en is 
uitgeschakeld. 

Na de fraaie 7-0 overwinning op 
Trynwalden 2 ging Geel Wit tegen Stiens 2 
verrassend met 2-1 onderuit.  
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De regiocoach hield de trainers van Geel 
Wit voor dat als de meesten over 10-20 
jaar bij de senioren meevoetballen ze het 
goed hebben gedaan. ,,De vereniging 
draait alleen bij voldoende kwantiteit. Het 
is dan ook onvoorstelbaar dat er 
hoofdtrainers zijn die niet bij lagere teams 
komen kijken.'' 

 

Het is de taak van een regiocoach om 
verenigingen op voetbaltechnisch gebied 
te ondersteunen. Het was de eerste keer 
dat hij op Ameland was. De aanzet 
daartoe is twee jaar geleden gegeven op 
een 'aftrapbijeenkomst' in Dokkum. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om ook 
Amelandia bij deze cursus te betrekken, 
maar die club is nog niet zover: ,,Geel Wit 
is druk bezig met een jeugdplan en dat is 
erg verenigingsgebonden. Het mooiste is 
dat ik iets op maat kan aanbieden.'' 
Het bezoek van de regiocoach is Geel Wit 
goed bevallen en een vervolgbezoek zit er 
dan ook zeker in. 

  

 

 

jaar voorgesteld. Door de nieuwe vorm 
van sponsoring is er meer sponsorgeld 
binnengekomen, de reiskosten bedragen 
ongeveer €20.000. 
Namens de kascommissie sprak Jan 
Brouwer lovende woorden over de 
financiële administratie. Henk Roemers is 
nieuw in de kascommissie. 
Geel Wit gaat het nieuwe seizoen in met 4 
senioren, 4 junioren en 8 pupillenteams. 
De selecties zijn krap bij zowel jeugd als 
senioren, wat zal betekenen dat A-junioren 
regelmatig met ‘de groten’ mee 
moeten/mogen doen. Er wordt nog 
gezocht naar een leider bij de B’s, twee 
leiders bij C2 en een trainer bij de pupillen 
die in de zaal gaan voetballen.  
In het nieuwe seizoen is de spelerspas 
verplicht voor voetballers vanaf de D-
jeugd. Van Geel Wit ontbreken nog 15 
pasjes. De KNVB heeft toegezegd dat ze 
er op tijd zijn. De leiding bewaart de 
pasjes van de jeugd, de voorkeur gaat er 
naar uit dat de senioren zelf hun pasjes bij 
zich hebben. 
Het gedrag op en om het veld baart 
zorgen. Spelers laten verbaal van zich 
horen en dit levert Geel Wit veel boetes 
op. Nu betaalt de club de eerste vijf boetes 
per elftal, Geel Wit overweegt dit te 
veranderen als nodeloos kaarten worden 
vergaard voor praten. Ook het gedrag 
buiten het veld is voor verbetering vatbaar, 
zoals de aanwezigen op de vergadering 
hebben kunnen meemaken. 
Geel Wit bestaat in 2009 75 jaar. In 
verband daarmee wordt een 
jubileumcommissie in het leven geroepen 
waarvoor Jan van Os zich al heeft 
aangemeld. Meinte Bonthuis en Koos 
Molenaar gaan een jubileumboek 
schrijven. In de rondvraag zei Gerard Metz 
het te betreuren dat de verhouding met 
Amelandia is verslechterd. De voorzitter 
antwoordde dat Geel Wit Amelandia de 
helpende hand heeft geboden maar dat 
Amelandia daarop niet heeft gereageerd. 
Meinte Bonthuis deed het verzoek om 
Geel Wit in de beker te laten indelen met 
zondagclubs. 
Diezelfde Meinte Bonthuis is 25 jaar lid en 
kreeg daarom een speld en de kussen van 
het enige vrouwelijke bestuurslid Wilma 
Kolk. Datzelfde stond ook Jan van Os en 
Will Bakema te wachten. Siegfried Kooiker 
en Ben de Kruyff zijn eveneens een kwart 
eeuw lid, zij krijgen de onderscheiding 
nog. 
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Meinte 

 

Jan 

 

Will 

 

Het is onderhand een traditie dat Meinte 
Bonthuis een jaarboek van de 
verrichtingen van het eerste elftal maakt. 
Hij bood daarvan exemplaren aan aan 
René de Jong (aanvoerder), Geert 
Weijmans (supporters) en Koos Molenaar 
(bestuur). 

Regiocoach bij Geel Wit 

 

Regiocoach Wietse van der Veen van het 
district Noord van is 11 en12 augsutus te 
gast geweest bij Geel Wit. Hij heeft een 
tweedaagse cursus verzorgd voor de 
jeugdtrainers van de vereniging. Omdat de 
regiocoach niet zomaar even op een 
eiland langs kan komen moest alle 
oefenstof in twee opeenvolgende dagen 
gestopt worden. Het was dan ook een 
pittig weekeinde voor de cursisten. Dat 
begon vrijdagavond om half acht. De 
volgende ochtend om negen uur meldden 
ze zich alweer in de kantine voor het 
vervolg. Daarna mochten ze het veld op 
om te zien hoe de regiocoach leiding gaf 
aan de training van de D1-pupillen van 
Geel Wit. Veelvuldig legde hij het spel stil 
om de jongens uit te leggen wat de 
bedoeling was. ,,Ik heb niet de illusie dat 
de kinderen alles onthouden wat ik er in dit 
anderhalf uur inpomp. Daarom is herhalen 
zo belangrijk'', vertelde Van der Veen zijn 
cursisten. De regiocoach beseft zich dat 
de kinderen niet constant lopen te denken 
aan de woorden van de coach, niet 
verwonderlijk als je ziet dat zelfs senioren 
veelal iets anders doen dat de trainer 
vertelt. ,,Je hoort dan het publiek zeggen: 
ik snap die trainer ook niet. De mensen 
moesten eens weten wat we op de training 
doen'' zei Van der Veen. De cursisten 
knikten begripvol. 
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