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BE R M{ DE N{AANB

Als nieuwbakken voonzitter van Gàel Wit
wordt van mij verwacht zo nu en dan een
bijdrage aan de krant te leveren. Nu ben
ik niet zo'n schrijver, maar het is wel
een uitdaging en een mogelijkheid ge-
dachten over het wel en wee van de
vereniging op papiet te zetten.
Het bestuur van Geel Wit vergadert 1

keer per maand en komt wekelijks na de
treidersvergadering informeel bij elkaar.
Gekozen door de leden is het de taak van
het bestuur om Ceel V[it aan te sturen.
Gesteund door de leden en met behulp
van de vele vrijwilligers is het dan rnoge-
ii.!k onn te voetballen. Voetballen; je
thuis voelen bi"! Geel $/it, plezier heb-
befi, presteren, winnen en verliezen.
Sannen is er veel mogeli.jk.
Om dit voor iedereen mogelijk te maken
is comrnunicatie erg belangrijk. Elkaar
coachen in het veld is een voorwaarde
voor goed voetbal, elkaar coachen buiten
het veid is belangrdk voor de vereniging,
noneraatr met elkaar omgÍum, rekening
houden rnet elkaars gevoeligheden, ge-

woon aangeven aan elkaar wat beter kan
en/ofanders kan.
Eij de jeugd heeft het OME-project
hierin een duidelijke functie gehad en
heeft veel mensen aan het denken gezet,
ook hier was een centrale plaats voor
comrnunicatie.

Omgaan met elkaar (OME). Op het

eiland waar het zomers druk is en koning
Disney op de loer trigt, waar eilanders
trots zljn op hun eigen identiteit, het
jutten, de buren-kermis, de zilte lucht,
sinterklaasspelen en ook de voetbalver-
eniging Geel V/it, Inaar waar we op
moeten passen geen folklore te worden.
Op het eiland waar het winters rustig is

en we erg op elkaar letten, waar verhalen
rmooier worden dan de daadwerkelijk zijn
en de roddels een soms te beschadigend
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karakter krijgen.

Omgaan met elkaar wordt soms afzetten

tegen of zelfs laster. De R in de maand

is dus de R van Roddel en onlangs nog

van laster. Àlle grenzen van normaal met

elkaar omgaan en fatsoen zïjn hierbij
geschonden.

Communicatie heeft dus vele kanten, in

het omgaan met elkaar zou ik graag de R
van Roddel vervangen zien door de R
van Respect, wat mij betreft de basis

vooÍ normaal met elkaar omgaan en de

basis voor je eigen (eilander) identiteit.

Gerard Metz.

"De &@6déeíe{"
Ponnenkoekenhuis / Restouronï

9163 HD Nes (Ameland)
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Vorig jaar aan het eind Yan het

voetbalseizoen zaten wij, na goed

getafeld te hebben, nog even na te

praten onder het genot van 
- 
een'

alcoholische versrapering' De conclusie'
r'rías dat wij onze doelen voor het

komende seizoen wel wat aan konden

passen. Na drie of vier jaren klassebe-
^houd, 

kon de lat wel weer wat hoger'

Plechtig beloofden wd elkaar voor het

kampiàschaP te gaan en de verbroe-

dering was groot.

Groot was ook de schrik bij aanvang

van het nieuwe siezoen' Na aaae

regelmatig scorende sPits Rudolf

Tàben, bleek ook dat onze andere

voorhoede man' Walter Tomba la
Bomba van de kooi Kiewied, zijn kicks

in de wilgen had gehangen' Een nieuwe

voorhoedé bleek niet direct voorradig,

ook mede doordat Jan Brouwer nog te

irt is voor het derde en hij geen entree-

geld wil betalen. Francisco Metz wil

maar niet terug komen van het eerste,

Frans Kiewied is langdurig geblesseerd

en Gerard Metz is half-langdurig of

langdurig half geblesseerd,( onder ons :

*Èg* reclame voor zichzelf )' En de

rest van het team bleek zowaar weer

een jaartje ouder geworden, dus we1

rijpei maar niet sneller. Op zich was het

nítuurlijk dus niet vreemd dat we als

een kip-zonder kop liepen te voetballen

en door ploegen als Dronrijp, Stiens'

Drachten en Trynwàlden van de mat

geveegd werden.

í«3t, 
-it 

snaP dat ook allemaal wel'

Daar gaat het ook niet om' Waar het

wel oí gaat is, dat wanneer je elkaar

piechtig beloofd voor het kampioen-

, ictrap te gaan, het ten ene male on-

*ogétilt is om met 0 uit 4 onderaan te

tt in. 
-»aar 

baalde ik stevig van' Dus ik

naar Nico, want die is uíteindelijk

verantwoordelijk voor ons doen en

laten.
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"Hé Nico hoe zit dat!?, We zouden

toch kampioen worden!"
"Hè, wat?, waar hestut over?

"Nou, vorig jaar, brj de gewoonste zaak!

"Ja, daaÍ he-we eten ja kloPt"
"Ja maar toen aan het end aan de

stamtafel... "
"Oh ja toen dee die kooiveugel een

compjoeter na, ja skitterend wat hewik

lacht,haha!"
"Ne.e, niks kooiveugel, we hewe öSraat

dat we voor het kamPioenskaP Eaan

souwe!"
"Hè, wat, ach gelul, dronkenrnans-

praat! "

"Zaut op man, ik was niet dronken, ik
word nooit dronken, alleen ziek of moe.

Ik weet nog heel goed wat er seit is!"
"Ja maar ik niet want ik was wel

dronken. "

Hier schoot ik dus ook niet veel mee op.

Meestal schiet ik trouwens met Nico niet

zo heel veel op, maar dit terzijde. Dan

maar naaÍ Fiede, die is Per slot van

rekening aanvoerder. Dezelfde vraag :

"Hè, wat?, oh ja die avond! Toen hew-

ik die kooiveugel nog in de mist naar

hÈs toe brocht. Wat waar die zat en ik
ok trouwens!"
Jan Kiewiet dan, reserve aanvoerder,

dezelfde vraag :

"Weet ik helemaal niks meer van, alleen

die kooiv..."
Ja hou maar op, allemaal beste jongens

maar je kan er niets mee.

Het moge de geachte lezer(es) nu

duidelijk zijn dat drank en voetbal niet

samengaan. Onder invloed van heeft

men duidelijk een grotere dunk van

zichzelf dan de praktijk uitwijst. Voor
mensen zoals mU, die maar moeilijk
onderscheid kunnen maken tussen wel of
niet benevelden omdat wij z*lf deze

geestestoestand niet kennen, is het met

dergelij ke lieden moeilij k samenspelen.
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dan is het wel bij minkukels die onderaan

staan : §o mercy, over de kling met die

lui!

DTD uit was de wedstrijd van de weder-

opstanding. De nieuwe voorhoede met

Christiaan de Jong, René Metz eÍI con-

stant-man-off-the-match Dirk van de

wereld Kienstra raakt wat ingespeeld en

begint te produceren. Het is natuurlijk
nog niet super maar de 1-3 overwinning
geeft ons vleugels. De weken daar na

moeten ONB en MKY met lege handen

terug op de boot. En dan praat je opeens

over 9 uit 3, daar kan je mee thuiskomen

!!!!

Toch is het niet meer het zelfde bij het

derde. Ik kijk met andere ogen naar de

jongens en zij naar mij' Zij weten nu dat

ik dingen weet die zii gezegd hebben

terwijl ze die zelf vergeten zr1n. Zeg

maar dat mijn nuchterheid niet altijd op

prijs wordt gesteld. Zo scoorde ik laatst

omdat ze dat voorin verzuimden, maar

noch Nico, noch Gerard hadden iets

gezien. En meteen de week daarop moest

it nuar het vierde. En daar mocht ik wel

linksback spelen maar beloven dat ik niet

over de middellijn zou gaan- Dat weiger-

de ik en dus meteen wisselspeler. Ze

ze1gefl niks maar pakken je terug. Rinus

VtíCtrets zei het al :"Voetbal is oorlog"'

Maar volgens Ignatia is het goed voor de

sociale contacten. Nu weet ik het ook

niet meer, groedes,

Henk Roemers.
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0l.TrynwaldenZ 8-22
02.St.Annapar.2 9-19
03.DeSweach2 8-16
04.Stiens2 7-15
05.Drachten3 8-15
06.LACFrisia4 8-12
07.Dronrijp2 7- 9
08.Bakkeveen2 7- 9
09.GeellVit3 8- I
10.oNB3 7- 6
11.DTD2 9- 4
|Z.MKV',2g3 6^ 0

dt
§ctI' dt

"& ''\

STANDEN
18 november 1998

4e klasse À

01. De Walden 1

02. MKY '29 I
03. Geel Wit I
&Í. Irnsum 1

05. St.Annapar I
06. LSC 1890 I
07. Stiens 1

08. Àkkrum I
09. Warga 1

10. Dokkum 1

11. Trynwalden 1

12. Oldeboorn I

Res. 3e klasse A

01. Geel Wit 2
02. Sparta '59 2
03. Heerenveen 3
04. Akkrum 2
05. Sneek 3
06. Nieuweschoot 2
07. GAVC 2

08. Read Swart 2
09. Renado 2
10. LSC 1890 2
11. I*euwarden 3
12. Steenw Boys 2

Res. 4e klasse A

8-18
7-17
I-t2
9-t2
7-11
6-10
8-10
8- 9
8- 9
7- 8

7- 4
6- 2

8-19
7-17
7-t3
8-13
6-t2
8-t2
6-10
7-10
8- 7
7- 6
9- 5
7- 2
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Res. 6e klasse AX

01. FVC 5

02. Geel Wit 4

03. I-eeuwarden 5

04. De Y/alden 4

05. Bergum 4

06. Drachten 6

07. Warga 4
08. LAC Frisia 9
09. Nicator 7

10. Trynwalden 4
11. MKV '29 8
12. GAVC 6

Poule le klasse D

01. Rood Geel a1

02. HardegarijP al
03. Zwaagweste. al
04. WT al
05. DIO Oosterw al
06. Dr. Boys az

07. Kollum a1

08. Geel Wit al
09. Stiens a1

10. Hark. Boys a1

11. Broek. BoYs a1

Poule 2e klasse AG

01. SC Fiamingo b1

02. SC Vernwoud. bl
03. Geel Wit bl
04. VCRJDe Vfalden bl
05. wr b1

06. Vfykels Hallum b1

Poule 2e klasse ÀN

01. Friese BoYs c1

02. Kolium cl
03. Ternaard cl
04. Geel Wit c1

05. Lreuw. Zwaluwen c1

06. CVO/Ouwe SYl c1

7-17
7 -t6
9-16
9-16
8-14
9-13
6-11
9-10
8- 7
9- 6
9- 6

6- 2

Poule klasse BÀ

01. Ropta BoYs dl
02. Holwerd dl
03. Ternaard dl
04. Geel lryit dl
05. Oostergo dl
06. vrroc dl

Poule klasse ÀU

01. Eastermar d1

02. GeeI Wit d2
03. Anjum d1

04. V en V '68 d2

05. Leeuwarden d3

06. Bergum d2

Poule klasse CY

01. Stiens el
02. MKV '29 el
03. SSS '68 e1

04. Geel Wit el
05. Ouwe SYI el
06. Friesland el

Poule klasse CL

01. Blauw Wit'34 fl
02. HardegarijP fl
03. Nicator f1
04. Marrum f1
05. Geel Wit fl
06. Noordbergum fl

Poule klasse ClV

01. Leeuwarden e2

02. keuw. Zwaluwen e2

03. LAC Frisia 1883 e2

04. Be Quick D e2

05. Kollum e2

06. Geel lVit e2

7-19
8-19
8-10
7 -06
7-06
5-01

6-16
ó-10
5-09
5-09
4-03
6-00

ó- 18

7-16
7-tl
5-07
7 -43
8-03

8-18
8-18
8-17
8-06
6-03
6-00

8-19
8-16
8-14
8-14
7 -43
7-00

7-18
8-18
9-14
8-12
7- I
7- 9
6- I
8- E

7- 7

8- 7
7- 6

7-18
6-16
5-12
8-10
6-00
6-00

7-t5
5-13
7-t2
5-07
4-03
6-00

-3--8-



DE DERTIENDUIZENDSTE KOMT ER
AAN

Vanaf 1970 is Geel Wit actief in
competitieverband. Hoe vaak zouden onze
jongens en meisjes sindsdien hebben
gescoord? Hoeveel wedstrijden hebben ze
gespeeld? Wat is de grootste overwinning
aller tijden? En wat de grootste nederlaag?
Hoeveel kampioenen leverde het op?
Per team wil ik dat de komende tijd met u
doornemen. Eerst even wat algemene
gegeyens. De 20 teams, variérend van het
eerste tot rneisjes 2, kwamen tot de
aanvang van dit seizoen in totaal 4853 keer
in actie. Zij zorgden voor 2344
overwinningen, 733 keer speelden ze gelijk
en 1776 maal werd een nederlaag geleden.
Deze positieve balans laat zich ook
uitdrukken in de doelcijfers: 12.755 voor
en 10.311 tegen. Inmiddels zijn daar
alweer een paar treffers bijgekomen en
kunnen we binnenkort het
dertienduizendste Geel-V/itdoelpunt
begroeten. Met inbegrip van het weekeinde
van 14 en 15 november is het net 12.986
keer gevonden.
Eigenlijk is dit aantal al overschreden,
maar een aantal malen zag Geel Vfit zich
genoodzaakt een team terug te trekken. De
resultaten van die confronÍaties zijn niet
meegerekend.

Alleen het eerste en het tweede hebben alle
achttien seizoen meegedraaíd. Zii hebben
resp. 572 en 562 wedstrijden gespeeld. Tot
aan dit seizoen had het eerste 250
overwinningen behaald en het tweede 299.
Met het beeindigen van het voetbaljaar
1997-'98 bleef het eerste op precies
duizend gemaakte doelpunten steken. Het
tweede is al veel verder en staat nu op
1370.
Toch is dit team bij lange na niet het
productiefst. Dat is Cl dat 442 wedstrijden
nodig had om er 1614 in te trappen. Daar

staat tegenover dat de C's ook de meeste

tegentreffers moesten incasseren: 1036.

Een ander team dat de duizendgrens in
negatief opzicht heeft overschreden is,Dl
dat 1019 ballen om de oren kreep : .

Opmerkelijk is dat alle seniorenteams hun

steende bijdroegen aan het positieve
totaalresultaat. Alleen de beide
meisjesteams en E2 doen de wijzer de
verkeerde kant uitslaan. Daarvoor is een

verklaring te geven. Deze ploegies
begonnen met een fikse achterstand ten

opzichte van hun opponenten, die al enige
jaren ervaring in competitieverband
hadden. Dat het eerste seizoen een goed

leerjaar voor de jongste Geel-Witters is
ge$/eest mag blijken uit de beter wordende
resultaten naarmate de spelers ouder
worden.
In totaal heeft Geel Wit 55 kampioenen
mogen begroeten. Het overgrote merendeel
van de titels kwam op naam van de
jeugdploegen. Cl is de absolute topper met
tien kampioenschappen, al doen de A's
daar nauwelijks voor onder met negen
eerste plaatsen. Eveneens vermeldenswaard
zijn de resultaten van E1 (7) en Dl (5).
Dat laatste aantal is ook bewerkstellig door
het tweede, het vierde werd een maal
minder kampioen, drie keer ging het derde
nnet de eer strijken en voor het eerste was

er in al die jaren maar een kampioenschap
weggelegd, ver terug in 1972. Dat was

overigens een uitzonderlijk goed jaar met
vijf kampioenen in een seizoen waarin
Geel V/it met zes teams actief was. De
meeste kampioenschappen van de senioren
werden behaald in de jaren zeventig;
daarna werden ze ?nn zeldzaamheid. Het
tweede zegevierde voor het laatst op de

eindstreep in 1991. Het derde deed dat vier
jaar later. AIle senioren acteren eigenlijk al

sinds jaar en dag op hetzelfde niveau. De
meest recente kampioenschappen weiden
behaald nadat de teams enige jaren eerder
waren gedegradeerd. Het zou dus goed zijn

I
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voor de ontwikkeling van Geel Vfit als het

eerste of het tweede e&n§ een klasse hoger

zou kunnen uitkomen.
Maar ja, die wens kennen we.

De grootste overwinning aller tijden suat

op naam van Cl dat op 13 september 1997

Dokkum C2 met 24-0 klop gaf. Een week

eerder behaalde datzelfde team de grootste

uitoverwinning in de historie van Geel Wit
door Anjum C2 met 23-A b verslaan. Bij
de senioren dateert de grootste zege van ó

oktober 1991 toen het vierde op eigen

grond geen kind had aan MKV 5: 21-0.

Op vreemde bodem is het beste resultaat

neergezet door het tweede, dat St. Jacob 3

met 13-0 vernederde. 'We praten over de

gedenkwaardige21r* van maar l97l!
Nederlagen waren er ook. Opvallend is dat

de senioren het verschil nooit groter dan

negen doelpunten hebben laten worden.
Het vierde ging vier maal met 9-0 het

schip in, zowel figuurlijk als letterlijk want

het betroffen a1le uitduels. De grootste

nederlaag werd geleden door zowel E1 als

meisjes 1. De jongens kwamen 2 maart

1989 met een verlies van 21-l terug Yan

hun bezoek aan Frisia. De meisjes werden

3 april 1993 met dezelfde cijfers opgerold
door ONS (Sneek). Inmiddels heeft het

huidige E2-team deze schande doen

verbleken, want tegen de grotere

opponenten zijn de dubbele cijfers helaas

aan de orde van de dag. Maar na de

winterstop zal het de kampioenen van

vorig jaar vast beter vergaan!

k.m.
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EVEN VOORSTELLEN

Sinds enige tijd treffen we bij de kaart-

verkoop op het GW veld een nieuw

gezicht aan. Sommigen kennen de man

wel, maar de meeste toeschouwers van

Geel \Uit weten waarschijnlijk niet'wie

hij is. Daarom leek het md wel eens

aardig om hem via dit blad vaor te stel-

len.

lVie ben je en waar kom je vandaan

Mijn naam is Andries Terveer en ik kom

uit Drachten, maar woon al twee jaar op

Ameland. Eerst even zu/ervende en vanaf

oktober 1997 in Ballum.

lVie of wat heeft je er toe gebracht ona

dit seizoen als kaartverkoper bii Geel

Wit te fungeren

Op verzoek van Jan van Os heb ik mij

aangemeld als kaartjesverkoper bij Geel
\trit. De motivatie hiervoor was dat het

verkopen van kaardes niet al te inspan-

nende bezigheid is, en dat het een leuke

kans is om kennis te maken met het

sportieve gebeuren aan de oostkant van

Ameland.

Ben je spoÉlieÍhebber en doe jezelf ook

aan sport of heb je aan sport gedaan'

Zelf heb ik niets met sport. De laatste

keer dat ik aan sport deed was vorig jaar

bij een hardloopwedstrijd voor ambtena-

rJn in Lisse. De laatste keer dat ik bij

een sportvereniging zat is ongeveer drie
jaar geleden. Ik zat toen bd de roeiver-

eniging De Dracht.
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SpoÉen is gezond zou je willen voetbal-
Ien bij Geel l{it

Ik weet dat ik meeÍ Íum sport moet doen.
Het is nu alleen nog uitzoeken wat voor
sport. Voetballen is hierin wel mijn
laatste keuze. Afgezien van het sporten
leef ik verder wel gezond. Ik rook niet,
drink geen alcohol (behalve af en toe een
Nobeltje), en maak regelmatig een
strandwandeling met de hond.

Ik zie je nogal eens Íietsen, is dat mis-
schien een hobby ?

Fietsen doe ik Brag, maar dan alleen
met mooi weer. Om mij toch snel over
het eiland te verplaatsen heb ik sinds kort
een snorbrommer aangeschaft. Dit is
voor mij het meest ideale vervoermiddel
voor op Ameland. Geen wegenbelasting,
dure verzekering, afschrijvingskosten,
hoge onderhouds- en benzinekosten. Je
zult mij dan ook niet gauw in een auto op
Ameland zien rijden.

Nog andere hobbies ?

Naast fietsen en wandelen ben ik ook
zeer geïnteresseerd in alle wat te maken
heeft met computers. Mijn favoriete
computerspel is Age of Empires.

I*es je graag en wat bijvoorbeeld.

Voor wat betreft het lezen van boeken
gaat mijn voorkeur uit naar boeken die
ook verfilmd zijn. Als je een boek leest
heb je een bepaalde voorstelling over
hoe de gebeurtenissen eruit zien. Des te
interessanter is het om te zien hoe het
boek is verwerkt in een film. De schrij-
vers van deze boeken zijn o.a. John
Grisham en Robert Ludlum.

Ben je een beetje gewend aan het ei-
Iandleven ?

Zoals eerder genoemd in deze kennisma-
king woon ik nu in Ballum. Het wonen in
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dit dorpje bevalt mij zeer goed. Door de

biljardvóreniging DMS (De mooie stoten)

(dus toch wel een sport. red.) heb ik
een aantal van de Ballumers al goed leren

kennen. V{ellicht leer ik door het vrijwil-
ligerswerk bij Geel-\Mit ook een aantal

Amelander§ van de oostkant beter ken-

nen. En zij md!

Door bijna iedere zondag op het veld .

aanwezig te zijn zal het Ieren kennen

wel lukken denk ik.

Bij het verkopen van de kaartjes zll jk
nog regelmatig vragen of u wel of niet

lid bent van Geel Wit. Ik hooP dat u

hiervoor begrip heeft. Het onthouden van

gezichten is geen probleem, maar om nu

í. ,"gg"n wie wel of niet lid is van Geel-

Wit iJ(vooral in het begin) nog onduide-

rijk.

Heb je verder nog iets te melden ?

Ja, tot slot van deze kennismaking wens

ik de spelers en leden van Geel-Wit een

zeor goed voetbalseizoen toe!

Tot ziens bd het voetbalveld.

Een mooie afsluiting Andries, ik hoop

dat je een leuke tiid bii Geel lVit hebt

en dat ie dit seizoen veel mensen een

kaartje zult verkoPen.
Bedankt.

je.
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SIMMER 2OOO EET-I IIITDAGING ?

Toen het jaar 1000 na Christus nad'erde,
rekenden veel mensen in Europa erop dat
het einde van de wereld aanstaande was.

Op de laatste dag van het jaar 999 be-
klommen de paus van Rome en de keizer
van het Heilige Roomse (lees Duitse)
Rijk de hoogste toren van de stad Rome
om toch vooral maar als eersten aan de
poort van de hemel te ariveren als het
uur van 's werelds ondergang geslagen

had.

Over dergelijke problemen breken de
huidige machthebbers zich niet meer het
hoofd. Tegenwoordig zit men meer in
over het milleniumprobleem met onze
computers. Iaten we er maar van uitgaan
dat de computers op 1 januari 2000 niet
massaal op tilt zullen slaan en laten we
ons liever druk maken over de vraag op
welke manier we de overgaflg naar het
derde millenium tot een onvergetelijk
feest kunnen maken. Dat mag het toch
best worden, want het gebeurt per slot
van rekening maar één keer in de 1000
jaar en dat kun je maar van heel weinig
belevenissen zeggen.

In onze goede provincie Fryslàn is men

al heel wat van plan. Onlangs kwam de
Leeuwarder Courant zelfs met een Sim-
mer 2000 }rant waarin iverd medege-
deeld dat er een Stichting Simmer 2000
bestaat waarvan Elfstedentochtvoorzitter
Henk Kroes de eerste man is. Van 1 tot
en met 21 juli 2000 worden er op vele
plaatsen in Friesland activiteiten georga-
niseerd waarbij met name de geemigreer-
de Friezen en de Friezen om utens

uitgenodigd worden. Het wordt allereerst
een geweldig weerzien en er zal onge-
twijfeld met veel nostalgie worden terug-
geblikt, weliswaar niet tot het jaar 1 of
1000 n.C. maar zeker tot aan het begin
van de twintigste eeuw. Het is daarnaast
de bedoeling om ook het moderne
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Friesland te presenteren. In de Simmer

2000 laant staat een kaart van de provin-

cie waarop al ruim 100 steden en dorpen

staan aangegeven waar 1 juli 2000.iets

gaat gebeirén. Het valt op dat op.de 4

É*ttà waddeneilanden nog geen initia-

tieven zijn gemeld. Dat zal ongetwijfeld

verband houden met het toeristenseizoen

dat in de maand juli alle aandacht en

energie vergt. Toch is het de moeite

**? zich 
-ts, 

beraden op activiteiten die

de belangstelling en waardering verdie-

nen van óud-Amelanders ín Nederiand en

in het buitenland. Ons eiland heeft zowel

t.a.v. het verleden ats het heden het een

en ander te bieden en het moge zo ztjn

dat we aan ruim 35.000 gasten die hier

in de maand juli vertoeven onze handen

meer dan vol hebben, maar oud-Amelan-

ders zijn toch wel heel bijzondere gasten

en misschien is het mogelijk bepaalde op

toerist gerichte evenementen te combine-

ren met Simmer 2000 activiteiten.

Er zljn in de zomer een groot aantal

verenigingen en organisaties in de weer

met het organiseren en presenteren van

door toeristen interessante concerten,

optredens, sportwedstrijden en manifesta-

tiès. Een deel hiervan zou zonder al te

veel problemen geconcentreerd kunnen

worden in de eerste 3 weken van juli' De

muziekverenigingen en koren zouden

concerten kunnen verzorgen met deels

repertoire uit de twintiger en dertiger
jaren en deels hedendaags; er kunnen

huifkartochten over het strand en door de

duinen worden gemaakt en rondvaarten

met moderne boten; de onvermijdelijke
paardenreddingboot rukt natuurlijk uit en

àe oude tijden herleven bij het botwan

zetten, po€ren en wurmen dolven'

Het moderen Ameland komt in beeld als

de gasten een duik in één van onze sub-

tropische zwembaden (Klein Vaarwater

heóft dan ook zo'n bodemloze put) en de

nostalgici komen aan hun trekken wan-

nee, ie in een badstoel anno 1900 zitten
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te mijmeren of op een ezeltje langs het

strand rijden. Yeel oud-Amelanders

hebben wortels in het boerenbedrijf dus

moet er gelegenheid worden geboden om

de oude vaardigheden opnieuw in prak-

tijk te brengen; schapen scheren, koeien-

staarten \ryassen, paarden borstelen,

hoeven kappen, mest kruien, melken en

boerenkarren besturen. Strandjutten is

natuurlijk ook heerlijk, maar dan rnoet er

wel een schipbreuk geregeld worden

waarbij een flinke lading op de Amelan-

der kust aanspoelt. Voor het eigentijdse

aspect kunnen tochdes met de redding-

boot worden geregeld.

En Geel Wit ? 'Welke rol kan onze club

in dit feestelijke geheel spelen. Er kan

natuurlijk heel oubollig een gekostumeer-

de voetbalwedstrijd worden gespeeld en

een wedstrijd tegen het inmiddels inter-

nationaal gerenommeerde SC Heerenveen

behoort tot de mogelijkheden, als de

profs tenminste niet met vakantie zijn.
Wat de terugblijk betreft zouden we een

spelmiddag in één van de dorpen kunnen

organiseren met tiepelen, perk hinkelen,

verlos, land veroveren, hopelen, tollen,

verstoppertje enz. Alles door kinderen

en/of volwassenen.
Mogelijkheden genoeg !

informarie tel: 058-2925687 { 2925390

Frans Hulsebos.

Kstd. de.longeeg l, Nes (Am.)
Tebfwa

051 9-542345
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ZOEK DE YERSCHILLEÀI

Onderstaande tekeningen lijken gelijk
maar zijn ze dat ook zoek het eens uit.
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