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Kollum C2     22   20   48-80 
ONB C2     21   16   39-92 
TTBC C2     22   14   47-97 
D1-pupillen 
Oostergo D1    10   21   36-  9 
Ropta Boys D1    10   19   25-11 
Nylân 2000 D1    8   18   43-   7 
Beetgum D1     9   14   30-21 
VVT D1      9     7   12-36 
Geel Wit D1    10     3   11-73 
D2-pupillen 
Geel Wit D2    10   27   74-  5 
Eastermar D1    9   16   33-26 
Drachten D4    10   10   25-27 
ONB D3     9   10   14-32 
BergBCVComb D4    9   10   22-44 
DIO Oosterw. D2    9     9   21-55 
E1-pupillen 
Anjum E1     10   22   48-27 
Geel Wit E1    10   17   39-22 
Dokkum E1    10   16   27-29 
VCR E1     10   14   38-43 
Birdaard E1    10     9   19-28 
Broek.Wâlden E2    10     7   23-45 
E2-pupillen 
WTOC E1     9   22   47-24 
Rottevalle E1    9   18   30-19 
ODV E1     9   14   26-21 
Geel Wit E2     9   14   30-32 
Oerterp E2     9     5   22-37 
Boerakker E1    9     3   15-37 
F1-pupillen 
Geel Wit F1    10   30   86-16 
Minnertsga F1    10   18   57-27 
Bergum F1     9   15   44-42 
Birdaard F1     9   13   39-44 
CVO F1     9     4   10-63 
Anjum F1     9     3   16-60 
F2-pupillen 
Geel Wit F2    10   28   76-13 
Franeker F4     9   19   42-24 
Lwd. Zwal. F2    9   13   26-29 
SSS '68 F1     8   10   19-26 
Irnsum F1     9     8   13-41 
Dronrijp F3     9     0     8-51 
F3-pupillen 
CSC F4     9   22   30-10 
Frisia F8     10   17   39-35 
BCV F2     9   13   33-31 
Geel Wit F3    10   11   28-28 
TTBC F3     9     9   14-19 

St. Annapar. F3    9     7   23-44 

 

 

 

 

 



Pieter fan Metkes 
Piet Brouwer, in de volksmond beter 
bekend als Pieter fan Metkes, is de 
enige nog levende speler die de 
oprichting van Geel Wit op 9 mei 1934 
heeft meegemaakt. Ook Willem 
‘Willewil’ Molenaar was daarbij 
aanwezig, maar hij werd bestuurslid en 
heeft nooit tegen een bal getrapt. 
De Buremer jongens voetbalden op 
het land van Douwtje van Jippes 
achter de boerderij van Piet Kooiker en 
speelden altijd op klompen. Het veld 
was eigenlijk te klein, maar gelukkig 
mochten ze het aanpalende terrein 
erbij gebruiken. ,,Dear liepe overdach 
de kalfkes în pea’den. Je ginge uer wel 
met un skep bij lâns, maar ur bleef 
altied wel wat stront lêgen. De fròlie 
kónne de broekjes niet skoan krije.’’  
Piet begon als back en speelde later 
half. Hij moest overtredingen 
incasseren, maar deelde ook uit. Met 
name de wedstrijden tegen NSC (Nes) 
waren ware veldslagen, herinnert hij: 
,,Ik kreech un klap van Bertus de Haan 
foar mien kop. Un ader fan ut ooch 
spatte. Ik hêw un tèèdje teugen de 
paal staan, maar even later mós 
Bertus ur wel uut’’, gniffelt Piet als hij 
terugdenkt aan zijn wraakneming. Ook 
Frank van Leeuwen van HVV (Hollum) 
kon daarvan meepraten: ,,Hij trapte mij 
op de poat. Je hadde doë 
foetbalskoenen met spiekers. Ut vel lij 
teugen de bónk, maar ut duurde niet 
lang of Frank mós er ók uut!’’  
Piet kwam zelf ook niet altijd 
ongeschonden uit de strijd. Hij 
herinnert zich nog die keer dat hij het 
slagveld in Hollum gewond had 
verlaten. ,,Jaap Wagenaar reed oans 
met de bus. Mien poat deed sear în ik 
mós noch te melken. Ik bin uut de bus 
stapt în op hannen în poaten naar 
huus kropen. Twie flesjes jodium ginge 
erin în doë waar ut gat nôch niet fól.’’ 
De voetballers lieten zich niet altijd van 
hun sportiefste kant zien, maar het 
publiek kon er ook wat mee. Vooral de 
Nessumer toeschouwers bezigden 
volgens Piet nogal eens termen als 
‘skóp se de poaten kapot.’ 

Sneek 6     21   11   29-79 
 

A-junioren 
Opende A1     21   59 102-15 
HJC A1     22   47   82-34 
Read Swart A1    22   44   78-32 
Rottevalle A1    22   36   60-45 
Donk./Makk. A1    22   36   65-55 
Jubbega A1    22   35   82-54 
Oerterp A1     22   35   70-52 
Geel Wit A1    22   28   56-53 
Sport Vereent A1    22   21   50-75 
Tijnje A1     21   17   37-65 
Fochteloo A1    22   12   25-113 
Boornbergum A1    22     2   14-128 
 

B-junioren 
Twijzel B1     20   50   83-29 
Oostergo B1    20   44  126-52 
Geel Wit B1    20   43   100-37 
Holwerd B1    20   42   98-52 
Wardy B1     20   39   84-54 
ASC B1     19   28   58-50 
St. Jacob B1    18   26   49-47 
Friese Boys B1    20   17   51-79 
Noordbergum B1    20   12   34-79 
VCR B1     20     7   35-114 
Ternaard B1    19     5   19-144 
 

C1-junioren 
Oostergo C1    22   58  127-43 
Foarut C1     22   48   85-34 
Geel Wit C1    22   48   87-54 
BergBCVComb C2  22   39   58-36 
 
Scharnegoutum C1 22   37   73-45 
Nylân 2000 C1    22   35   54-48 
Hardegarijp C1    22   34   40-35 
CSL C1     22   21   42-81 
Frisia C2     22   19   53-63 
Veenwouden C1    21   18   39-72 
SDS C1     21   17   35-90 
Rood Geel C2    22     2   44-136 
 

C2-junioren 
V en V '68 C2    22   58 115-33 
Dracht. Boys C4    22   44   94-59 
BergBCVComb C3  21   42   81-40 
Be Quick D C2    22   40   59-36 
Zwaagwest. C2    22   36   65-43 
Geel Wit C2    22   34   72-77 
Drachten C3    22   27   59-72 
Stiens C2     22   26   61-73 
CSL C2     22   25   48-86 

2 15 



Standen 

Eerste elftal 

LSC 1890 1    22   45   45-23 
Wolvega 1     22   43   49-22 
Leeuwarden 1    22   41   52-26 
FVC 1     22   40   48-25 
Geel Wit 1     22   40   45-30 
Trynwâlden 1    22   30   49-41 
Velocitas 1     22   29   37-41 
Helpman 1     22   25   51-52 
Zwaagwest. 1    22   24   34-44 
Frisia 1     22   24   25-51 
Forward 1     22   15   26-60 
GOMOS 1     22     8   22-68 
 

Tweede elftal 
DIO Oost. 3    20   53   63-18 
Franeker 2     20   35   50-37 
Trynwâlden 2    20   34   43-32 
Geel Wit 2     20   32   50-36 
Friesland 2     20   29   42-72 
Frisia 2     20   28   40-47 
FVC 2     20   26   44-41 
Irnsum 2     20   25   42-51 
Sneek 3     20   20   42-52 
Rood Geel 2    20   19   36-46 
Jubbega 2     20   13   36-56 
 

Derde elftal 
DTD 2     18   45   56-12 
CAB 2     18   34   59-34 
Harlingen 3    18   34   51-39 
Warga 3     18   32   87-47 
Joure 4     18   26   46-42 
WZS 3     18   20   39-42 
Geel Wit 3     18   20   50-57 
St. Annapar. 3    18   17   53-64 
Lemmer 2     18   17   29-80 
Renado 3     18   10   27-80 
 

Vierde elftal 
Frisia 5     22   52 101-35 
Geel Wit 4     20   43   84-35 
Robur 3     22   37   64-46 
Trynwâlden 3    21   35   82-52 
Buitenpost 1    21   35   69-51 
GAVC 3     20   35   54-42 
DTD 4     22   34   76-72 
Zwaagwest. 3    22   25   50-69 
Dokkum 1     22   21   46-92 
Sparta '59 3    22   19   48-90 
de Wâlden 2    21   18   28-68 

 
 
Ter gelegenheid van de heropening van 
het veld trok Piet Brouwer (staand 
vierde van links) in 1973 nog een keer 
de sportkleren aan. 

 
Piet Brouwer was in de regel een 
basisspeler, maar moest regelmatig 
wijken als Gerrit Former en Ben de 
Boer erbij waren. ,,Dan stónne Theo 
fan Heintjes în ik faak an de kânt.’’ 
Voor de oorlog keepte Gerrit Spoelstra 
bij Buren en Frans Oud bij Nes. Toen 
NSC werd opgeheven mocht Frans bij 
Buren komen, hij was immers rooms. 
Een elftalcommissie bestaande uit drie 
personen maakte de opstelling. Elke 
donderdagavond kwam die te hangen 
aan de melkfabriek. 
In het seizoen 1937/1938 streden de 
Amelander clubs om het eilander 
kampioenschap. Piet Brouwer maakte 
deel uit van het winnende team. Dat 
heeft ‘ie geweten. ,,We wónne fan 
Hollum în Nes în dat hêwe we fierd in 
ut  oäde café. De flessen bier kwamme 
op tafel, godwete feul. As jóngknapen 
hadde wij nôch niet soafeul had. 
Tiemon Metz sei: we drinke allemaal 
nôch un borreltje. Siek dat we weest 
binne! We soue nôch naar ut 
Patronaat óm te dânsen, maar d’r is 
maar iën un half uur weest, de rest 
waar siek.’’ 
Er werd altijd op zondagmiddag 
gevoetbald, maar toen was er ook lof. 
Er is een compromis bereikt: ,,We 
hêwe de pastoar soafear kregen dat 
de iëne week ut lof  avens om half acht 
begon în de ândere week middechs 
óm half drie. Deardeur kónne we om ‘e 
week foetballe.’’ 
De pastoor was destijds een machtig 
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iemand. ,,We móchte fan pastoor niet 
naar Scheltema. Ut ware trouwes faak 
de ouwelui die de pastoor ophitsten. 
Sij ware feul te bang foar gemîngde 
huwelijken.’’ Onder de badgasten 
bevonden zich vaak goede voetballers. 
Bij hun bezoek aan Ameland hadden 
ze al helemaal gerekend op een 
partijtje tegen de eilanders. Ze namen 
dan ook altijd hun sportkleding mee 
naar Ameland. ,,Wij ferlore altied dik, 
maar sij hadde ur dan ók 
proffoetballers bij. Ur kwam godwete 
feul fólk kieken, maar niet op ut feld. 
Se woue dat dubbeltje entree niet 
betale.’’ 
Geel Wit speelde ook wedstrijden aan 
de wal. Dat waren hele 
ondernemingen. Zoals die keer naar 
Harlingen. ,,We ginge op 
sundechsóchten wech, met ut 
beurtskip fan Anne Olivier în Epke van 
der Geest naar Swarte Haan. Dearna 
met de bus naar Harlingen. We werde 
in de rooms-katholieke parochie 
ontfóngen. Ut regende ferskrikkelek în 
we ware ut meest besech met ut uut 
de faart halen fan de ballen. Om twaalf 
uur avens ware we teruch. Ut waar 
hartstikkene donker în we hewwe 
soamaar un fiets pakt. De andere 
ochtends hêwe we de fietsen rööld.’’ 
De trip naar de Ouwe Seunen vond 
voor de oorlog plaats. In 1942 trouwde 
Piet en toen er kinderen waren wilde 
hij niet meer mee naar de wal. Dit 
betekende in feite dat hij helemaal 
stopte met voetballen, want hij wilde 
niet dat iemand die wel bereid was om 
mee te gaan in de thuiswedstrijden niet 
mee kon doen omdat Piet er dan weer 
bij was.  
 

Koos Molenaar 
 
 

 
 
 

door de Vrienden. 
Nieuwe Vrienden zijn van harte 
welkom. Zij kunnen de bon, die staat 
afgedrukt op de site www.geelwit.nl, 
invullen en inleveren bij Bart Molenaar, 
Willibrordusstraat 7, Buren; Geert 
Weijmans, Kard. De Jongweg, Nes of 
Jan Brouwer, Nieuweweg 6, Buren. Of 
neem gewoon even contact op met 
een van deze heren. 

Een hele reis… 
Wat het reizen betreft valt het E2-team 
niet te benijden. Het is alsof de bond 
ermee speelt, maar al seizoenen lang 
moet dit ploegje wereldreizen maken. 
Zaterdag 12 mei stond de uitwedstrijd 
tegen Oerterp op het programma. 
Toen de jongens in Ureterp 
aankwamen bleek dat de wedstrijd niet 
door kon gaan omdat het veld blank 
stond.  

Om Geel Wit onverrichterzake terug te 
sturen vond met sneu werk. De 
oplossing werd gevonden in 
Surhuisterveen, daar kon de wedstrijd 
gespeeld worden. Een auto van 
Oerterp zou voorop rijden. Maar al 
gauw raakte het busje van Geel Wit de 
begeleidingswagen uit het zicht. 
Uiteindelijk hebben ze het sportpark 
toch gevonden. Geel Wit won met 4-5 
en was net op tijd terug voor de boot… 

Topscorers aller tijden 
Edward de Jong voert met 107 getelde 
doelpunten de eeuwige topscorerslijst 
van het eerste elftal aan. Dat zal 
voorlopig zo blijven want van de nu 
nog actieve voetballers staat nog 
niemand in de top 10. Maar ze komen 
er aan! Paul van der Wal (in het eerste 
sinds 1999), Jaap Wouters en Anton 
Kiewiet (beiden sinds 2000) hebben de 
teller doen stoppen bij 35. Wie de 
volledige lijst wil bekijken moet kijken 
op www.geelwit.nl bij Koosiescorner, 
Geel Wit door de jaren heen. Volledig 
is overigens niet het juiste woord, want 
van vooral de jaren zeventig en tachtig 
ontbreken nogal wat namen van 
schutters.   
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Frans maakt leuning tribunetrap 

 
Frans Kienstra is met zijn 91 lentes de 
jongste niet meer. Hij is nog wel een 
trouw  bezoeker van wedstrijden van 
Geel Wit en hij mag graag bovenin de 
tribune plaats nemen. Om daar te 
komen moest hij een lastig obstakel 
nemen. De trap naar de tribune had 
namelijk geen leuning en dat heeft hij 
geweten.  
Nadat Frans een schuiver maakte 
heeft hij maatregelen genomen. ,,Se 
ware bij de pastoor an ut werk în dear 
lij un buis. Willibrord Kiewied het ur un 
stik an last în ik hew um self bevestigd. 
Hij staat as un huus. Ut het me wel wat 
grondvurf kost, maar as je d’r wat foor 
over hêwe dan make die kosten niet 
uut.’’ 
 

Nieuws van de Vrienden van Geel 
Wit 
De stichting Vrienden van Geel Wit telt 
47 leden. Onlangs werd op een 
bijeenkomst voor de donateurs de 
stand van zaken weergegeven. Dit 
voorjaar is het verrijdbare doel 
gearriveerd dat de Vrienden heeft 
geschonken aan de voetbalvereniging. 
Daarnaast heeft de stichting 
vergoedingen uitgekeerd aan spelers 
die niet op Ameland wonen en dus 
extra reiskosten moeten maken. 
Overigens krijgt de stichting dit geld 
weer terug, omdat de 
sponsorovereenkomst tussen Geel Wit 
en Wagenborg Passagiersdiensten is 
aangepast. De bijdrage is verhoogd 
met een bedrag dat is bestemd voor de 
genoemde spelers. Geel Wit sluist dit 
geld door naar de Vrienden. 
Alle jeugdkampioenen krijgen een 
aandenken, dat wordt aangeboden 

Terugblik seizoen Geel Wit 1 
Wie had voorspeld dat Geel Wit tot op 
het laatst mee zou doen om de prijzen 
zou niet voor vol zijn aangezien. Toch 
is Geel Wit zover gekomen. Tot de 
voorlaatste speeldag had Geel Wit een 
theoretische kans op de titel. Zover is 
het niet gekomen. Door in de 
blessuretijd Velocitas de gelijkmaker te 
gunnen zakte Geel Wit zelfs van de 
derde naar de vijfde plaats. 
Desondanks kan Geel Wit terugzien op 
een prima seizoen. Niet eerder deden 
de Amelanders het zo goed in de 
tweede klasse. De beide voorgaande 
jaren kon Geel Wit zich met hangen en 
wurgen handhaven met resp. 25 en 26 
punten. Dit jaar was Geel Wit al 
redelijk snel veilig en bleef de teller pas 
steken op 40. Ter vergelijking: in 2002-
2003 werd Geel Wit derde in de vierde 
klasse met 42 punten, het jaar daarop 
kampioen van de vierde klasse met 43 
punten en weer een jaar later 
kampioen van de derde klasse met 46 
punten. Geel Wit verloor dit jaar maar 
4 keer, net zovaak als in het 
kampioensjaar 2003-2004 in 3D. Het 
jaar daarvoor werd Geel Wit kampioen 
met liefst 7 nederlagen! Het verschil 
zat ‘m dit seizoen in de gelijke spelen. 
Geel Wit kwam 7 keer remise overeen, 
een aantal dat zich verhoudt met de 
vorige twee seizoenen in de tweede 
klasse. Toen verloor Geel Wit vaker en 
nu viel er dus meer winst te noteren. 
Door de vele gelijke spelen steken de 
11 winstpartijen ietwat karig af tegen 
de 14 zeges in de beide 
kampioensjaren. Maar goed, dit is wel 
een resp. twee klassen hoger.  
Sinds Geel Wit in 1970 aan de 
competitie mee doet heeft het 1403 
keer gescoord. De 1400-ste maakte 
Lars Brouwer tegen Zwaagwesteinde.  
 
Voor de volledigheid ook nog even de 
andere cijfers: Geel Wit speelde 770 
wedstrijden, won 343, speelde 158 
gelijk en verloor 269. Het aantal 
tegendoelpunten staat op 1109. 
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Voorzitter Jos Bulte van Geel Wit is 
vrijdag 27 april benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Burgemeester Albert de Hoop heeft 
hem in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Ballum toegesproken 
en de versierselen opgespeld. Samen 
met penningmeester Wessel Brouwer 
was hij naar het gemeentehuis gelokt 
om te praten over de samenwerking 
die Ameland met FC Groningen is 
aangegaan. In Ballum werd de 
werkelijke reden van het bezoek 
duidelijk.  
Jos kreeg de onderscheiding onder 
andere voor zijn jarenlange inzet voor 
onze voetbalvereniging. Hij heeft sinds 
1974 verschillende Amelander 
voetbalgeneraties voorbij zien komen. 
Hij was trainer van jeugd- en 
seniorenelftallen,  was actie voor de 
jeugdafdeling en is nu voorzitter.  
Ook veel tijd en energie heeft hij 
gestoken in Dorpsbelang Buren. Naast 
de uren die hij als medewerker van 
dorpshuis ’t Wantij actief is, is hij er 
ook nog vele uren per week vrijwilliger. 
In de jaren dat hij voorzitter was van 
het bestuur, heeft hij zich erg beijverd 
voor de komst van het Landbouw-
Juttersmuseum Swartwoude, van het 
dorpshuis ’t Wantij en van het 
monument ‘Zeehond’ in Buren. 
Eigenlijk is hij als vrijwilliger overal in 
Buren te vinden waar iets 
georganiseerd wordt: dorpsfeest, 
barbecue, braderie, jeugdsoos, 
klaverjasavond etcetera. 
Jos is  (betaald) bode bij de 
begrafenisvereniging. Daarnaast 
besteedt hij, onbetaald en vrijwillig, 
veel extra tijd aan persoonlijke nazorg 
aan nabestaanden.  

Drie pupillenteams kampioen 

Drie teams van Geel Wit zijn zaterdag 
12 mei kampioen geworden. 

F1 behaalde eigenlijk de woensdag 
ervoor de titel al na het verlies van 
Minnertsga. Dat weerhield de jongens 
er niet van gewoon door te gaan met 
winnen en zo werd Bergum met 9-2 
aan de zegekar gebonden. 

D2 moest in en van Eastermar winnen 
en deed dat ruim. Het werd 0-6.  

 

F2 had de lastige uitwedstrijd tegen SC 
Franeker F4. Thuis werd nog gelijk 
gespeeld, maar uit won Geel Wit met 
4-6 en dat betekent...KAMPIOENTJE. 
Alle kampioenen kregen in de rust van 
de wedstrijd Geel Wit 2-VAKO 2 een 
medaille, die werd uitgereikt door Jan 
Brouwer namens de Vrienden van 
Geel Wit. Allen kampioenen van harte 
gefeliciteerd. 
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Bord gebroeders Uchtman 

In de hoek bij de entree van het veld 
hangt sindskort een opmerkelijk 
reclamebord. Niet een bord van een 
bedrijf, zelfs niet van een Amelander, 
maar van twee Groninger broers, 
Freddie en Lode Uchtman. Wel 
mannen met een band met Ameland. 
Dat geldt eigenlijk voor de hele familie 
Uchtman-Wagenmakers. Ooms en 
tantes werkten bij hotel De Klok en het 
Kooihús, neven Donnie en Oedse in 
de Golfbreker op de Strandweg, neef 
Willem in de Suihoek (voorheen 
Leegstra). Freddie en Lode werken 
regelmatig op de NAM-locatie op het 
Oerd. Ze zitten voornamelijk off-shore, 
maar af en toe hebben ze een klus op 
Ameland. Buiten deze werkzaamheden 
om zijn de meeste familieleden, 
inmiddels meer dan 120 stuks, ook 
vaak vanwege hun plezier vaak te 
vinden op Ameland sinds opa en oma 
het eiland in de jaren zestig ontdekten. 
,,Vandaar het warme en solidaire 
gevoel voor Ameland en de 
Amelanders en natuurlijk Geel Wit’’, 
motiveren de broers hun initiatief om 
hun betrokkenheid met onze club 
middels een bord tot uiting te laten 
brengen. 
 

Geen promotie Geel Wit 2  
Geel Wit 2 promoveert niet naar de 
reserve eerste klasse. Keerde het 
team donderdag nog met een 
hoopgevende 1-1 terug uit Vries, op 
eigen veld stond Geel Wit binnen tien 
minuten al met 0-2 achter. Het werd 
uiteindelijk 2-7. In de eerste ronde had 
Geel Wit 2 De Vogels 2 verslagen. 

Familiedag geslaagd 
Geel Wit kan weer terugzien op een 
geslaagde familiedag. In voorgaande 
jaren werkte de jeugd een spelcircuit 
af, vorig jaar is voor een andere opzet 
gekozen. De jeugd speelt een aantal 
wedstrijden in wisselende 
samenstelling met kleine doeltjes. De 
wedstrijden worden gespeeld zonder 
scheidsrechter, en dat gaat prima.  
De organisatie was weer in handen 
van Ids Heerema en een legertje 
vrijwilligers. ,,Het is een evenement dat 
je in je eentje kunt doen, maar het is 
mooi dat je zoveel hulp krijgt’’, vertelde 
Ids. Vorig jaar praatte hij zich de 
longen uit het lijf om de nieuwe 
samenstelling van de ploegen door te 
geven. Dit jaar stonden de selecties 
keurig op het bord, maar dat had niet 
iedereen op tijd in de gaten.  
Voor de kinderen was er volop ranja 
aanwezig en wie niet hoefde te 
voetballen kon zich vermaken op het 
luchtkussen. Alle deelnemers gingen 
naar huis met een vaantje. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren 
was er geen programma voor de 
senioren. Dit werd door menigeen als 
een gemis ervaren, zodat het er nu al 
naar uit ziet dat het volgend jaar terug 
zal keren. 
De uitslagen: 
F: 1 Luuk Metz, 2 Maikel Moll, 3 Micha 
Metz. 
E: 1 Wim Kolk, 2 Patrick Metz, 3 Nick 
Jeelof en Robin Metz. 
D: 1 Johan de Jong, 2 Christian 
Molenaar, 3 Glenn Kienstra. 
C2: 1 Edward Brouwer, 2 Jordi Metz, 3 
Cyprian Molenaar. 
C1: Robert Kiewiet, 2 Mark Kiewied, 3 
Richard Kiewied. 
B: Jurjen Metz, 2 Chris Heerema, 3 
Theo Molenaar. 
 

Jan van Os maakte de foto’s op de 
volgende pagina’s.  

Op zijn site www.janvanosameland.nl 
staan nog veel meer. 

 

10 7 

http://www.janvanosameland.nl/


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 


