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Maotwerk en deskundig odvies voor rrw:

- hypatheek
- persoonlijke lening
- venekering
- sparen
- beleggen
- pensioenvoorziening
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BESTUURLUK

Het komt helaas nogal eefls voor dat
trainingsballen en wedstrijdballen zoek
raken, op wat voor manier dan ook. Wij
verzoeken iedereen die Geel Wit een
warÍn hart toe draagt zuinig te zijn op
ons materiaal en evenhteel gevonden
ballen vaí onze club in de kantine af te
geven.

Een wedstrijdbal kost toch al gauw /
70.-- of meer!

V/at is er mooier dan de jeugdelftallen,

waarin vaak uw eigen zoon of dochter
speelt, op een stralende zaterdag te zien

v-*etballen, Yrurdat de rvedstrijd begint
zijn er al een heleboel vrijwilligers druk
in de weer geweest om dat allemaal
zover te krijgen. Het zal misschien in de

loop van het seizoen eens voorkomen dat

een leider/trainer van een jeugdelftal u
vraagt het team waar uw zoon of dochter
in speelt te begeleiden op een zaterdag

naar de vaste wal.
Als we dat allemaal één keer doen dan

kost het voor iedereen maar een beetje

moeite, maar het maakt het geheel wel
voor iedereen een boel gemakkelijker.
Dus antwoordt bij een vraag van een

trainer of leider niet direet met "nee ik
kan niet", maar denk eens aan al die

vrijwilligers die er mede voor zorgen dat

uw zoon of dochter elke zaterdag kan
voetballen.

Alle vrijwilligers worden namens het

bestuur en de feestcommissie hartelijk
bedankt voor het spontaan vervullen van

hun werkzaamheden tijdens het dorps-

feest te Nes. Mede dankzij hen was dit
weer een onvergetelijk weekend.

NOTULEN
van de algemene ledenvergadering Geel
\ryit d.d. 31 augustus 1998 in de kanti-
ne aan de Noordwal, aanvang 20.30
uur.

Aanwezig zijn 38 leden (inclusief be-

stuur).

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met
een speciaal welkomstwoord gericht aan

de ereleden Frans Hulsebos en V/illie
]t{clenaar ËFr àafi lid van verdienste Dart

Moienaar. Voofis staat hij kort stil bij de

succesvolle verbouw van de kantine en

de officiële opening trjdens het afgelopen
voorjaar. Verder benadrukt hij nogmaals

dat dit door de werkzaamheden van de

talloze vrijwilligers niet gelukt zou zijn.
Door een aantal extra voorzieningen
(systeemplafond, tegelvloer, inventaris)

waren de kosten ongeveer / 7.000,--
hoger als geraamd.

Verder deelt hij mee dat in de voorjaars-
reeks Fl kampioen is geworden en in de

najaarsreeks had Cl dit ook al gepres-

teerd.

2. Mededelingen en ingekomen stuk-
ken.
- Bericht van verhindering is ontvangen
van lds Heerema, Pedro Kooiker en Jetse

Nagtegaal.
- Door toegenomen werkzaamheden en

het takenpakket dat volgens het bestuur

brj een jeugdcoördinator hoort, hebben

bestuur en jeugdcoördinator (Berny

Berjaard) in goed overleg besloten dat

Berny Beijaard in het seizoen 98/99 geen

jeugdcoördinator meer is.

Het bestuur is nog oP zoek naar een

keeperstrainer voor de senioren op de

woensdagavond.
- Het bestuur vraagt nogmaals aandacht

voor het feit dat elke vrijwilliger (bU

kantinediensten of het fungeren als jeugd-

scheidsrechter) zrjn taak uitvoert' We

waren vroeger als jeugdspeler ook niet



bhj als bijvoorbeeld een scheidsrechter
die als vrijwilliger aangesteld was niet
kwam opdagen.
- De kantine gaat zowel op zaterdag als

op znndag om, 18.00 uur dicht. Het
bestuur rËkent erop dat men dan ook uit
zich zelf weggaat en niet constant door
het barpersoneel aangespoord moet wor-
den om naar huis te gaan. De vnlwilli-
gers achter de bar willen dan namelijk
ook naar huis.

- Bij de officiële opening van de kantine
tijdens het afgelopen voorjaar heeft het
bestuur vele cadeaus en felicitaties ont-
vangen. De betreffende personen/bedrij-
ven hebben hier allen een bedankbrief
voor ontvangen.

- De afgelo,pen zomer heeft er voor het
eerst een voetbalclinic op Ameland
plaatsgevonden. Er volgt nog een evalua-
tie. GW zal proberen dat dit volgend jaar
een vervolg krUgt. Uiteraard is GW
aftrankelijk van de initiatiefnemers.

- Het bestuur heeft een gedragsconvenant
van de KNVB ondertekend in het kader
van het omgaan met tegenstanders,
scheidsrechters en elkaar in en om het
veld.

- De KNVB heeft een brief naar alle voet-
balverenigingen die ingedeeld zijn met
een elftal van een Waddeneiland laten
uitgaan waarin men aandringt op sportief
gedrag door ook op te komen dagen bij
die ene uitwedstrijd op een eiland.

3. Notulen van de algemene ledenver-
gadering van 2 januari 1998.

De voorzitter deelt mee dat deze gepubli-
ceerd zijn in de GW-krant. De notulen
worden ongewijzigd vastgesteld. Naar
.aanleiding van de notulen worden geen
vragen gesteld en/of opmerkingen ge-
maakt.

4. Jaarverslag secretaris.

De voorzitter deelt mee dat het jaarver-
slag in het informatiebulletin afgedrukt Hoge Eggeweg
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is, Dit is onder alle leden verspreid. Het
jaarverslag wordt ongewijzigd vastge-
steld.

5. Jaarverslag penningmeester.

De peruringmeester geeft een korte toe-
lichting. Enkele opvallende posten zijn:
- door het toemooi brj de Monnik

(op Schiermonnikoog) zljn de

kosten van de post jeugdwerk/be-
kers/vaantjes lvat hoger uitgeval-
len.

- door de verbouwing zijn ook een

aantal onderhoudswerkzaamheden
bij de kosten van de verbouw van

de kantine meegenomen. Zodoen-
de is de post onderhoud/reiniging
iets lager.

- door het vele drukwerk voor
derden en de verhoging van de

abonnementen op het clubblad
zijn de baten van het clubblad
hoger dan geraamd.

- mede door de verbouwing zijn de

inkomsten van de kantine iets

lager als geraamd.
- door het bedrag dat GW van de

gemeente ontvangen heeft voor de

verbouw van de kantine is de Post
ontvangen rente hoger dan ge-

raamd.

De verbouw/inrichting van de kantine
brengt een extra investering van + Í
9.000,-- met zich mee. Het bestuur stelt

voor deze investering over 5 jaar af te

schrijven. Een en ander zal in de algeme-

ne vergadering van januari 1999 bij de

behandeling van de begroting aafl de

orde komen.
De conclusie is dat er op dit moment een

exploitatie-overschot van f 7.124,83 is

en dat de balans een voordelig resultaaÍ
van f 19.276,13 te zien geeft. [Iet finan-
cieel jaarverslag over het boekjaar 19971-

1998 wordt ongewijzigd accoord bevon-
den onder dankzegging aan Wessel Brou-
wer en de penningmeester.



6. Verslag kascommissie en (herlbenoe-
ming kascommissie.

De penningmeester deelt mee dat hij in
de veronderstelling was dat Niels Ol.rd
nog in de kascommissie zat. Zodoende
heeft hr1 Niels benaderd de kas te contro-
leren in plaats van Michel .Kiewied die
wel in de kascommissie zat. Hij veront-
schuldigt zich hiervoor. Michel Kiewied
accepteert de veronlschuldiging.
Niels Oud merkt namens de kascommis-
sie op dat er geen onregelmatigheden
aangetroffen zijn. De voorzitter bedankt
Els Brouwer en Marcel van der Geest
voor hun werkzaamheden in de kascom-
missie. Zij worden vervangen door Jan
Kiewiet en Jaap Kienstra. Michel Kie-
wied blijft zitting houden in de kascom-
missie.

7. Bestuursverkiezing.

Dirk Kooiker treedt af en stelt zich niet
herkiesbaar. Als kandidaat is Wim Kie-
wiet bereid gevonden. Er zijn geen te-
genkandidaten gesteld. Zodoende wordt
hU zonder hoofdelijke stemming geko-
zen. Joseph Brouwer en Luc van Tigge-
len treden af en stellen zich herkiesbaar.
Er zrjn geen tegenkandidaten gesteld.
Zodoende worden zlj zonder. hoofdelijke
stemming herkozen.
Het bestuur heeft besloten Gerard Metz
als voorzitter te benoemen. Dirk Kooiker
overhandigt een nieuwe voorzittersha-
mer, aangeboden door de firma Kienstra,
aan Gerard Metz.

8. Voorbereiding seizoen 98199.

Jan van Os deelt mee dat mede door de

medewerking van de tegenstanders van

GW 1 in de beker het mogelijk werd om
de wedstrijd GlV 1 tegen Cambuur Leeu-
warden b.v.o. te organiseren. GW heeft
de betreffende verenigingen hiervoor een

bedankbriefje toegestuurd. H{ wijst er
nogmaals op dat boetes voor te snel
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rijden op de betreffende chauffeur van

het busje verhaald zullen worden.
Luc van Tiggelen deelt mee dat in goed

overleg met de woordvoerster van de

asielzoekers afgesproken is dat er in het

nieuwe voetbalseizoen geen asielzoekers

meer mogen meetrainen bij de senioren.

Indien de woordvoerster (of haar op-
volg(st)er) van de asielzoekers van me-
ning is dat er asielzoekers zijn die lid
willen worden efl er ook voor staan, dan

neemt zij contact op met het bestuur. Er
zal dan eerst een gesprek met haar en het

bestuur plaatsvinden. Zalang wij niks

van haar horen mogen de asielzoekers

niet meer meetrainen.
Gerard Metz deelt mee dat van de senio-

ren GV{ | en 2 de prestatieteams zijn en

GW 3 en 4 de recreatieteams. De voet-

baltechnische commissie (Ids Heerema,

Joop Smit, Berny Beijaard, Johan Bekiuss

en Gerard Metz) is het erover eens dat in
principe alle spelers van GW 2 zich
beschikbaar moeten stellen voor GW 1. 4
spelers van GW 2 willen zich niet be-

schikbaar stellen voor GÏV 1. Het be-

stuur vindt dit uiterst oncollegiaal ten

opzichte van de trainers die ook voor hun
gereed staan. Bovendien dient het uit-
gangspunt te zijn om een zo sterk moge-

Iijk eerste elftal te hebben en daar dient

het individuele belang ondergeschikt aan

te zijn.
Vanaf 9 september a.s. vindt, onder

Ieiding van Johan Bekius, weer de trai-
ning op de vaste wal Plaats. Dit zal
wederom gebeuren op de velden van

Friesland, op de woensdagavond, aan-

vang 19.30 uur. Alle leiders dienen aan

de spelers door te geven dat men zich
tijdig bij Johan Bekius afmeldt, indien

men verhinderd is voor het trainen.

9. Dorpsfeest.

Luc van Tiggelen deelt namens de feest-

commissie mee dat hij ervan uitgaat dat

iedereen die ingedeeld is zdn taak naar

behoren uitvoert. Men dient zelf voor
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een vervanger te zotgefi als men op een
bepaalde tijd niet kan.

10. Benoeming lid van verdienste. 
\

De voorzitter deelt mee dat het bestuur
voorstelt om Johan Metz als lid van
verdienste te benoemen vanwege zrjn
vele werkzaamheden als vrijwilliger voor
deze club. Hij noemt het feit dat J'ohan
zeer nauw betrokken was bij alle verbou-
wingen aan het clubgebouw. Bovendien
was (en is) hij jarenlang actief lid als
speler, trainer, leider, scheidsrechter en
lijntrekker.
De aanwezige leden kunnen zich allen
vinden in dit voorstel van het bestuur.
Vervolgens spelt de voorzitter Johan de
bijbehorende speld op.

11. Rondvraag en sluiting.

Koos Molenaar (Fabriekdspad te Buren)
vraagt of het bestuur al een nieuwe
jeugdcoördinator gevonden heeft.
Gerard Metz antwoordt dat dit nog niet
het geval is. Men is nog zoekende. Als
alternatief zal misschien een jeugdvoet-
balspelleiderscursus op Ameland gehou-
den worden.
Paulus Tieman vraagt of er voldoende
busjes gereserveerd zijn nu men maar
met 9 man in een busje mag.
Het besruur wijst er nogmaals op dat er
in het kader van aansprakelijkheid en
verzekering per busje maximaal 9 perso-
nen vervoerd mogen worden. Indien
meerdere personen vervoerd worden dan
is dat voor risico van de betreffende
chauffeur. Bij een eventueel ongeluk is

het mogelijk dat eventuele 'schade/letsel

aan inzittenden op hem/haar verhaald
wordt. In auto's mogen maximaal 5
personen zitten. De chauffeur dient altijd
over egn inzittenden verzekering te be-
schikken, Dit kan betekenen dat er meer
taxi-busjes nodig zíjn. In dit kader wordt
gevraagd om tijdig aan Jan van Os door
te geven of men een auto op de vaste wal
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. De Witte Rrucít

heeft staan omdat dat aanzienlijk op de

reiskosten kan besparen. Het bestuur zal

over deze problematiek nog eens nadere

informatie bij de KNVB inwinnen en de

elftallen hierover nader informeren.
Hessel Kienstra merkt op dat de douches

zeer snel koud zijn.
Jan Kienstra deelt mee dat de gemeente

het onderhoud zo snel mogelijk zal op-
pakken, zodat dit probleem binnenkort
opgelost is.

Hessel Kienstra vraagt waarom bU de

wedstrijd GW I - Cambuur Leeuwarden
b.v.o. een scheidsrechter van de vaste

wal is aangesteld. Kon deze wedstrijd
niet geleid worden door een Amelander
scheidsrechter?
Jan van Os antwoordt dat voor een der-

gelijke wedstrijd de scheidsrechter mini-
maal hoofdklasse moet fluiten. Op Ame-

land zijn deze scheidsrechters niet voor-
handen. Zodoende moest er een scheids-

rechter van de vaste wal gevraagd wor-

den.

De voorziÍter sluit de vergadering om

2I3A uur met de woorden dat hij terug

krjkt op een over het algemeen prettige

periode als voorzitter yan Geel Wit. Met
name de laatste jaren heeft hij als erg

prettig ervaren. HU merkt oP dat de

vereniging, mede dankzij de talrijke
vrijwilligers, de goede hjn te pakken

heeft. Het aantal leden groeit en met

name de grote aanvras van de F-jes is

een prettige ontwikkeling voor de toe-

komst. Jammer dat het dameselftal ver-

dwenen is. Er zijn toch nog wel enkele

aandachtspuntjes voor de vereniging
zoals het onderhoud van de sportvelden.
Dit is altijd in goede handen geweest bU

de gemeente en hij hoopt ook dat dat zo

bhjft. Ook wijst hij erop dat de Wadden-

regeling gehandhaafd dient te blijven
omdat die nu eenmaal goed werkt, Yo-
orts dient het sluitingsuur van de kantine

ook de nodige aandacht. Men dient daar

als volwassenen mee om te gaan. Hij
denkt (en hoopt) dat hij tddens zljn
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periode als G\Y-besfuurder niet al te veel

vijanden gemaakt heeft en excuseert zich

voor eventueel gemaakte fouten.

Tot slot bedankt hry de zittende bestuurs,

leden voor de prettige samenwerking ed

merkt op altijd beschikbaar te zijn voor'

eventuele vragen. Hij wenst GW bijzon-

der veel succes en is blij een financieel

gezonde vereniging achter te laten.

Vervolgens neemt Gerard Metz het

woord, bedankt namens alle leden Dirk
Kooiker voor al zijn verdiensten voor
Geel Wit en geeft vervolgens het woord

aan de heer Lesterhuis, voorzitter van de

KNVB sectie Amateurvoetbal.

De heer Lesterhuis haalt oude herinnerin-
gen op van jaren geleden toen hij nog bij

de gemeente Ameland als burgemeester

in functie was. Zo gaat hij kort in op een

voetbalwedstrijd tussen de gemeente en

Geel Wit en het 50- en 60-jarig bestaan

van GW. Hij merkt op dat de Waddenre-

geling door de KNVB is overgenomen en

dus vast ligt voor de toekomst. Ook staat

hij kort stil bij het belang van de talrijke

vnjwilligers die noodzakelijk zijn voor

het in stand houden van een gezonde

vereniging. Voorts gaat hij over tot het

uitreiken van de gouden KNVB-speld aan

Dirk Kooiker voor zijn verdiensten voor

Geel Wit. Hij noemt onder andere zijn
periode als bestuurslid (1974-L919 en

1982-heden), voorzitter {1976-1979 en

1982-heden), elftalleider {1971-1973),
wedstrijdsecretaris (197 4-197 6), scheids-

rechter (1978-heden) en lid (1970-he-

den). Voorts noemt hij zijn zitting in de

sportadviescommissie {1982-heden),
penningmeester van de VVV (1996-

heden) en bestuurslid van de VW
(1987-heden).
Nadat de heer l-esterhuis de gouden

bondsspetd bij Dirk Kooiker opgespeld

heeft en hem daarmee heeft gefeliciteerd,

merkt Dirk Kooiker op dat hij zeer ver'
eerd is met de uitreiking van deze speld

door de voorzitter van de KNVB sectie

Amateurvoetbal.

qSAAN DE tsAUPA

In deze rubriek komt iedere keer een

jeugdspeler aan het woord-

DE AFTRAP
Naam:
Coen Eeltink
Geb. datum:
06-02-t9889
Ik woon..
Hoge Miedeweg 9 in Nes.

Hobby's
Voetballen, tennissergvolleÉal.

DE \ilEDSTRIJD
Favoriete club:
Ajax
Beste speler:
Jari Litmanen
Hoogtepunt in jouw voetbalhestaan:
V/e wonnen met I3-0 tegen YIOD. Ik heb

er toen een stuk of vijf gemaah.

PAUZE
Lievelingseten: patat met appelmoe§'

Ik drink htt liefst: SPrite.

Ik kiik graagn&ar! Fox Kids.

Ik lees gràargl- striPs (Asterix).

VOORZETJES
Competitiestart van Ajax.
De verdedeging kan beter.

De Boertjes.
Ze moeten zich aanhun contract houden'

Frank Rijkaard als bondsc=oach ?

Niet leuk, Guus had moeten blijven'

Lijntrekker

_to-



AMELAND CI.]P 1998

Woensdag 19 augustus 1998 half :Àme-

land was bijeengekomen in het zonover-
goten stadion Noordwal tussen Nes en
Buren om de returnwedstrijd om de
Àmeland cup mee te maken, zeg maar te
beleven.
De eerste ontmoeting tussen de geel- en
oranjehemden te Hollum een week eerder
was geeindigd in een 4-0 overwinning
voor het nu thuisspelende Geel Wit.
Eerlijk gezegd moest het deze avond een

klein kunstje worden voor GW om ook
de tweede wedstrijd met ruime cijfers
naar zich toe te trekken.

Na enig geharrewar omtrent het aan-
vangsuur, was het nu half zeven of was
het zeven uur, besloot de alom bekende
amelandse arbiter de heer Jan van Os om
op het moment dat eÍ tweeentwintig
spelers op het veld aanwezig waren tot
pE Ertr4[, E?Ër [E ëÍuul.

Het begin leek hoopvol voor de geel

witters maar dat bleek echter onjuist.
Geel Wit dat eigenlijk al als "champion"
aan de wedstrijd begon liep op een muur
van sterk verdedigende westerlingen.
Een vreemd spelletje was begonnen,
zonder lichtpuntje of het moest al de

amelandia keeper zijn die het weliswaar
niet moeilijk kreeg rnaar toch elke keer
op de juiste plaats te vinden was.

Het publiek moest zich helaas vermaken
met opmerkingen tegen elkaar die weinig
of niets met voetbal te maken hadden.

In het veld was eigenlijk geen schok-
kends of spannends te beleven. Even
laaide de strijd op toen de razendsnelle
Verbiest op een nogal stevige manier
door een robuuste amelandia verdediger
tegen de grond werd gewerkt. Verbiest
werd giftig,

lt -

sprong als een veertje omhoog kwam met
een schrille vloek onder tegen de reus
aan die slechts met de ogen knipperde en

zijns weegs volgde.

Ook opvallend was het geoll grauï,ve

tenue van de heer Utsma een urraÀi*

voorbeeld om toch op te vallen. Mis-
schien kan Geel Wit een nieuw broekje
voor de man beschikbaar stellen, zodat
het in ieder geval wat betreft de kleding
toch éen team is.

Toen Cor Bakker in de tweede helft voor
Amelandia in het veld kwam, werd het
publiek even weer wakker, want ondanks
het feit dat hij bij de vijand speelt schijnt
deze speler nogal wat fans aan de oost-
kant van het eiland te hebben.

De wedstrijd werd uiteindelijk met 1-0
door Geel Wit gewonnen, hetgeen een

terchte uitslag was, hoewel de supporters
toch wel op dubbel cijfers had gehoopt.
Na het laatste fluitsignaal van de immer
ruëflË lÉiilEii{s EbriËjluEÈEElil-BÈ *Ë*ii EÉíi

Os, was het de beurt aan de politiek.
Wethouder Bakema reikte na een korte
speech die helaas niet te verstaan was
door het publiek ( kan hier een volgende
keer even een microfoon bij aanwezig
zijn), de beker uit aan de aanvoerder van
Geel Wit.
Al met al een kleurloos gebeuren (op het

broekje en de uitgereikte consumptiebon-
nen na) en eigenlijk een CUP onwaardig.

Maar ja, winnen is binnen en daar gaat

het uiteindelijk om nietwaar.

jan e.
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Hans ten Hoove eerste 'Amelander'
scheidsrechter in betaald voetbal

Hans ten Hoove is waarschijnlijk de

eerste op Ameland geborene die als

scheidsrechter het betaalde voetbal
binnenstapt. V/eliswaar verliet htj als

baby met zijn ouders het eiland, maar hij
komt er nog regelmatig zlit oomzegger
Jan van Os opzoeken. Onlangs konden
we kennis maken met zijn arbitrale
kwaliteiten toen Hans de wedstrijd Geel
lVit-Cambuur keuwarden leidde. Bij
Geel Wit-Amelandia was hij assistent-

scheidsrechter, het hulpje van oom Jan

dus.

"Ik ben 31 jaar geleden geboren in Nes,

aan de Strandweg nutnmer ?2", meldt
Hans niet zonder enige trots. Door het
werk van zijn vader maakte Hans

omzwervingen door een flink deel van

Nederland. Zo kwam hij in Almelo
terecht waar hij ging voetballen voor de

amateurs van Heracles. Toen hij achttien
was ging Hans fluiten. "Dat kwam omdat

ik vaak mijn mond open had richting
scheidsrechter. Mijn moeder, die erg

betrokken was bij het voetballen, zei dat

ik eerst maar eens de spelregels moest

leren alvorens commentaar te leveren.
Dat is verslavend gaan werken",
Ftrans heeft tot zdn 22-ste gevoetbald. Hij
was inmiddels getrouwd en toen hij
verhuisde naar Oss meldde hij zich niet
meer aan bij een vereniging, Hans ging
zich toeleggen op het scheidsen. "Ik floot
eerst vier jaar de jeugd. Dat is een goede

leerschool geweest, ik adviseer anderen

dat ook te doen".
Hans werd rijp voor het grotere werk.
Hij ging de senioren leiden, dat ging zo

goed dat hij in twee jaar opklom naar

groep 3, waardoor hij derde klasse

KNVB-wedstrijden mocht fluiten. Hij
kreeg speciale begeleiding en zo stootte

hij in acht jaar door naar de hoofdklasse.
"Dan kom.ie in aanmerking voor de

kandidaat C-lijst van het betaalde voetbal.

Je wordt gevolgd, maar je weet niet wat

de rapporteurs van je denken. Het eerste
jaar heb ik het niet gehaaid, nu dus wel.
Over heel Nederland worden zo'n 5A
kandidaten gevolgd, dit jaar zijn er zeven
gepromoveerd".
Het eerste jaar in het betaalde voetbal
wordt er een van acclimatiseren, weet
Hans. Hij gaat tweede elftallen van
betaalde clubs fluiten, alsmede de ere-
divisie A-jeugd. Tevens zal hij optreden
als tweede assistent-scheidsrechter (de

nieuwe benaming voor grensrechter) en
als vierde official, van het WK bekend
als de man die de wissels en de extra te
spelen tijd mag aangeven. "Het wordt
eerst veel kijken, kijken in de keuken yan

de eerste divisie, kijken hoe het daar
werkt. Ik ben dan gewoon weer een

kleine jongen die opgeleid wordt".
Dat is voor Hans toch een ietwat
vreemde gewaarwording want hij is

inmiddels zelf docent. Hans geeft basis-
en vervolgopleidingen aan scheidsrechters
(SO3 en SO2). Tevens is hij voorzitter
van een scheidsrechtersvereniging, een
organisatie die de belangen van de

rnannen in het zwaÍt behartigt. In deze
hoedanigheden heeft Hans al meerdere
malen de Zeister bossen bezocht.
Deze zameÍ ïvas hij er ryeer, qu-,@it +r-1

instructies !n .o{rtv .[gst Ë]nemen rjn een ".,

conditietes,t'te doen. Dat was een, : 
"

leerzame ervaring, blikt Hans terug. "ïVe

tijdens en na de wedstrijd doorgenomen,
alsmede de nieuwe spelregels zoals de
tackle van'achter, diè we op videobanden;
hebben gezien Enkele dingen zijn anders

dan in het amateurvoetbal- Er zijn andere
wedstrijdformulieren en strafrapporten
die we, in tegenstelling tot bij de

amateurs, zelf moeten opsturen".
Hans heeft meteen de gelegenheid te baat
genomen om de sfeer in de C-groep te
peilen. "Bij de amateurs ben je collega,
dat kun je je bij de profs afvragen. De
concurrentie is groot. Krijg je een

mogelijkheid aangeboden dan moet je die
grijpen. Je mag drie jaar op een lijst
staan, dus in het slechtste geval duurt het

* lb- _l+ *



met mij nog zes jaar alvorens ik in de
ere-divisie fluit".
Hans realiseert zich ter dege dat de
nieuwe sinratie veel van het gezinsleven
zal vragen. "Er z4n scheidsrechters die
zestig wedstrijden per jaar afwerken,
soms wel drie per week. Ik zal ZA tat 25
uur per week weg zijn", weet Hans nu
al.
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WERK en ONTSPANNING

Voor mijn gevoel was het zomerseizoen

nog maar net begonnen, in ieder geval

nog lang niet afgelopen, toen de v.v.

Geel Wit al weer allerlei activiteiten in
gang zette met het oog op de competitie
'98-'99.
Voor mij kwam dit allemaal te vroeg, het

lichaam wilde wel maar de geest hield

zich nog met andere zaken bezig.

Per slot van rekening moet je eerst geid

verdienen, om vervolgens contributie te

betalen en dan kun je pas voetballen'
Nu kan ik natuurlijk ook tegen mdn
vrouw zeggen van "zet-um-op" of "hup

BIVS" en alvast wat met de bal gaan

lopen lummelen maar die
vlieger ging 10 jaar geleden ook al niet

op. Het werk gaat voor de pleziertjes.

'Want hoe je het ook wendt of keert, het

voetballen doe je voor je ontspanning.
Door de week lekker trainen, even lekker
kapot gaan. Dan wordt je topfit op zater-

dag of zondag een wedstrijd spelen.

Vervolgens even kijken hoe de echte

grote jongens (bv. Feijenoord) het ge-

daan hebben. Dan lekker slapen en de

nieuwe week kan weer beginnen. Wan*

neer dat patroon eenmaal loopt, heb je

heb je als voetballieftrebber alleen nog

maar pech bij afgelastingen of inhaal-

weekenden wanneer er niets in te halen

valt.

Toch rnoet er achter de

schermen en erYoor en d'r oP en d'r
onder een hoop werk verzet worden om

het circus op te starten en op tournee te
laten gaan. Er zijn mensen die graag

willen voetballen en / of Yoetbal kijken,
in de leeftijd van 7 tot 77 jaar. De vel-

den en het materiaal moeten op orde, de

elftallen ingedeeld, trainers i leiders en

begeleiders worden gezocht. De wed-

strijdschema's opgesteld en aangepast,

scheidsrechters ingedeeld, sponsors

ee/2 bo"íp

FÈAI)ÏO E}OEI-ENS
KOLI(ï,EG íA t{ES teI..542820

uw adres voor:
radio, televisie, video

huishoudel-ij ko apparaten,
talefoon apparatuur,
antenne systenen.

r6_

'e, ég eco /eJ
ne/* lserrat

NES - AMELAND ïel. 0S1e1 -



aangeschreven, financieën op orde, kanti-
ne bevoorraad, kantinediensten verdeeld,
kaartverkopers inwerken, spelletjes voor
het dorpsfeest enz.eÍ7Z. Bij dit alles
neemt het bestuur het voortouw maar
zonder de vele vrijwilligers zou er niets
gebeuren.

Volgens de heer Lesterhuis, voormmalig
burgervader van Ameland en nu voorzit-
ter van de amateurvoetballers van Neder-
land van de KNVB, die onlangs weer
even voorbij kwam om onze scheidende
voorzitter "Pa Dirk" een gouden speld op
te spelden, zrjn 35.000 verenigingen
zoals Geel-Wit actief in Nederland. En
zonder deze verenigingen is de KNVB
nergens. En zonder de verenigingen zdn
niets zonder hun vrijwilligers, zoals
Johan Metz die alweer bespeld was door
Dirk Kooiker, En dus is de KNVB niets
zonder al die vrijwilligers.
Maar in de top van de KNVB vliegen de

miljoenen je om de oren, terwijl het de

vrijwilliger vaak geld kost. Is dit nog te
snappen ? Heeft dit echt nog iets met
elkaar te maken ?

Kan die ene grote echt
vele kleintjes ?

zonder die

Het is heel simpel. Warureer ons ama-
teurvoetbal van goede kwaliteit is, zrjn
de profs die eruit voortkomen goede
voetballers. En als de besten daarvan dan
eens de
schouders er goed onderzetten, dan
voorspel ik u, dan komt de "'Wereldcup"

naar Nederland. Dan is iedereen opeens

weer Oranje. Maar de vrijwilligers kun-
nen elkaar de hand schudden en zeggen
"mooi daan I". Dus zolang we het leuk
vinden doen we het voor de ontspanning.
Maar als we het doen dan gaan lve er
vooÍ en wordt het een beetje werk.

Henk Roemers.

Camping "De Klink", 23-09-1998
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, 1ryONDERRECEPTEN BESTÀÀN
NIET'

"Voetballen is niet moeiiijk, je moet
alleen de zaken op een rijtje hebben".
Wijze woorden van Ruud Dokter, coach
van het Nederlandse Dameselftal. Dokter
was deze zomer een van de docenten die
meedeed aan de eerste Voetbal Clinics
Ameland, een initiatief van Gert
Yeldwijk, docent van de KNVB district
Noord.

De clinics waren een nieuw probeersel,
naast de al lang bekende voetbalkampen,
waarbij de jeugd een week lang bijelkaar
blijft. De clinics konden per dag worden
bezocht en aan het einde van elke dag
ging iedereen weer gewoon naar huis,
De trainingsdagen werden gehouden op
de sportcomplexen van de gemeente
Ameland, waarvan Amelandia en Geel
Wit de hoofdhuurdcrs zijn. De eluhs
stelden hun kantines en materiaal ter
beschikking, in ruil waarvoor speciale
trainingsavonden werden gegeven aan de
trainers en leiders van beide
verenigingen.
Dat gebeurde aan de hand van een
trainingspartijtje. Het spel werd
regelmatig stil gelegd om tekst en uitleg
te doen. Daarna werd op specifieke zaken
als aanvallen en verdedigen geoefend.
Naderhand gaf Dokter een lezing. Hij
begon met te zeggerl dat hij had genoten
van de Champions League-finale tussen
Real Madrid en Juventus. De damescoach
nam het op voor de spitsen, die werden
verweten te weinig rendement te hebben
opgeleverd. "In de nok van de tribune
lijkt het dat ze veel tijd hebben, als je
aan de lijn staat zie je dat het toch wel
snel gaat, en als je je op het veld bevindt
dan merk je dat de bewegingssnelheid
wel erg hoog is".

De kritiek komt niet alleen van de

toeschouwers, ook van de spelers zelf.
Om te ervaren voor welke problemen zij
zich gesteld zien laat Dokter ze met

-1 B-



elkaar van positie wisselen. "Dat is van

belang omdat de speler zich
ondergeschikt moet maken aan het team,

dat is met name bij A- en B-junioren eerl

lastige opgave'omdat zij midden in hun
ontwikkellingsfase zitten en zichzelf
willen profileren".
Volgens Dokter gaat het bij de A-
junioren om winnen, bij de jongere jeugd

om winst boeken. Bij de pupillen is het
de trainer die wil winnen. Die plaatst de

beste speler vaak in de verdedrging. "Zet
hem op de plaats waar hij thuishoort",
adviseerde Dokter.

Hij was ervan overfuigd dat de clinics
voor de jeugd van belang zijn geweest:

"Vreemde ogen dwingen, de kinderen
ontplooien zich door een andere manier
van leiding geven". De kunst van het
voetballen word je niet machtig door
boekjes te lezen, de trainer zal de kennis

moeten overbrengen: "'Wonderrecepten

bestaan niet, de oefening begint pas te

leven door de invloed van de trainer".

Veldwdk organiseert regelmatig clinics
van meerdere weken op uitnodiging, dit
was de eerste keer dat hij zelf het
initiatief nam. Hij heeft collega's
uitgenodigd om met het gezin twee

weken naar Ameland te gaan, om zo een

vakantie aan de clinics te koppelen.
"Ik heb contact opgenomen met de

gemeente en de beide verenigingen en die

zageÍL het wel zitlen" , aldus Veldwijk.
Hij roemde de medewerking van
Amelandia en Geel Wit, tevens de

hofleveranciers van de clinics. Daarnaast

bezochten jeugdige toeristen deze

voetbaldagen. De totale belangstelling

viel wat tegen. Daarvoor konden diverse

argurnenten worden aangevoerd. De

publiciteit had beter gekund, de

weersomstandigheden waren niet altijd
ideaal en de prijs zou een belemmerende

factor kunnen zijn geweest. Een dag

voetbaleiinics kostte vijftig gulden, voor
de leden van de eilander clubs was er een

korting. "Toch konden we niet lager met
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de prijs, aan veldhuur waren we al bijna

drieduizend gulden kwijt",
verontschutdigt Veldwijk zich enigszins'

Hij kondigde aan met de gemeente en de

verenigingen om de tafel te willen zitten

om een andere stnrctuur aan te brengen"

want het is zeker zijn bedoeling van de

clinics een terugkomend gebeuren te ,

maken. Mogelijk zal de naam clinics dan

niet meer worden gebruikt, omdat niet

iedereen begreep wat daarmee werd

bedoeld. Misschien wordt de naam; ,

veranderd in trainingsdagen, want dat

zijn het. Van 's morgens tien tot 's
middags vier uur trainen, trainen en nog

eens trainen. En alles met bal en

tegenstander, zoals in de wedstrijd. Geen

duurlopen, maar wedstrijdjes vier tegen

vier of oefenen op mikken, passen en'
schieten in spelvorm.
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DE REIS VAN Dl NAARHOLWERD

Zaterdag 10 oktober 1998 moesten de Dl
pupillen voetballen in en tegen Holwerd.
Beide leiders hadden aan het begin van het
seizoen al besloten dat deze reis met de
fiets zou worden afgelegd. (dit was het ls*
elftal ook ten gehore gekomen en zij
volgden dit voorbeeld al eerder ). De
spelers dachten dat dit een geintje was en
dachten er nieÍ meer aan.

In de week voorafgaande aan de wedstrijd
kregen de spelers te horen dat ze die
zaterdag huii fiets irioeSterr meenemen Raàr

de boot en dat diezelfde fiets mee moest
naar de overkant. Sommige spelers kregen
ter plekke een appelÍlauwte, anderen
reageerden: "Ik heb geen fiets, mijn band
is lek, ik kan niet fietserq etc." De leiding
was niet te vermurwen of om te kopen
voor een lekker waÍm luxe busje van
Birwa. Een laatste deed nog een keer een
poglng: "lVat te doen met mtaÍe storm,
regen en als dan de pier half onder water
staat?"......
Die vrijdagnacht lag de leiding te woelerq
te draaien in bed. Buiten waaide het
behoorlijk en de regen kletterde tegen de
ramen. Hoe moet dit nu morgenvroeg ?

Tijd om een busje te huren was er niet
meer, de bussen van de Veonn dan ?? Nee,
je zal net zien dat de boot wat te laat is en

de bus weg. Lopen dan ??? Nee, ook geen

oplossing, het fietsen was al een
nachtmerrie voor sommigen. Uiteindelijk,
na alle mogelijkheden onder de loep te
hebben genomen, viel de leiding in slaap.
Zaterdagmorgen scheen gelukkig de zon en

orn 8 uur fietste de leiding met een zvrak
tegenwindje naar de pier. Na een kwartier
\r/as warempel iedereen er ....met de fiets.
Na een voorspoedige reis kwamen we aan

bij de pier in Holwerd. 'TIoe moet je met
de fiets van de boot naar het fietspad,"
vroegen sommigen zich af ? Lopend en

rijdend met een auto wist iedereen de weg
te vinden, maar met een {iets ? Gelukkig
bleek er een goede bewegwijzering te zijn
en al spoedig fietste Dl op de pier richting
het dorp Holwerd. Enkelen kregen al

praatjes, van: "Wij zijn de eer§ten die op

de fiets naar een uitwedstrij d gaan". Ze
wisten zeker niet van al die uitwedstrijden
van hun woege voorvaderen die vanuit
ZwarteHaan naar wedstrijden toe fietsten'
"Verrek, wat is die toren van Holwerd,
dichtbij", zei iemand en toen we na l5
minuten bij het voetbalveld waren'\rat
een schiet eindje".
De reis terug verliep weer voor§poedig en

al met al was het een memorabele dag voor
de D1 pupillen. Een bijkomstigheid was

dat de wedstrijd met 12-l was verloren,
maar datkwam zeker niet door het

fietstochtje,

r
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