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BESTUURLIJK

Notulen an de algemene ledenvergade-

ring Geel V/it d.d. ? januari 1999 in de

kantine aan de Noordwal, aanvang 20.30

uur.

Aanwezig zrjn 32 leden (inclusief be-

stuur).

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering met

een speciaal welkomstwoord gericht aan

lid van verdienste,,Johan Metz-"tn '$e

drager van de gouden bondsspeld Dirk
Kooiker. Hij wenst namens het bestuur

iedereen een sportiefen gezondjaar toe.

Voorts staat hij kort stil bij de sportiève

prestaties van Glil l. De prestaties en het

ip"t ,r.!n dit seizoen veel beter als vorig

seizoen. Bovendien heeft GV/ 1 voor het

eerst in haar bestaan overwinterd in het

bekertoernooi. In het afgelopen half jaar

heeft de BVO Cambuur Leeuwarden een

voetbalwedstrijd tegen GW I gespeeld.

Hier heeft de vereniging een klein bedrag

Íurn over gehouden. De opkomst voor de

trainingen van GW 3 en 4 is dramatisch

laag. De voorzitter roept alle spelers van

dez,e elftallen op om te komen trainen.

Denk hierbij ook aan de spelers die de

trainingen verzorg§n. Zij stoppen er ook

hun vnje trjd in' Het minste wat ze

kunnen vragen is om aanwezig te zijn

tijdens de trainingen. Misschien is trai-

Íren op een andere avond een oplossing'

Verder dankt de voorzitter de steun van

de vele sponsors. Het bedrijfsleven steunt

GW in grote en kleine dingen. Deze

steun dienen we als vereniging te koeste-

ren.

Y.V. GEEL WIT
nes-buren-ameland

opgericht:
terrein:

telefoon:
rek.nr:

bestuur:

voorzitter:
G. Metz
secretaris:
L.van Tiggelen
penningmeester:
F. ter Schure

wedstr. secretaris:
J. van Os
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J.'W. Brouwer
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2. Mededelingen en

stukken.

ingekomen

Bericht van verhindering is ontvangen

van Willie Molenaar, Piet Kooiker,

Berny Beijaard, SiP Boelens, Gerlof
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De FltlS adviseur is er als ie ,m nodig hebt

Amusementsbedrtjf
Verdekspad 3 Nes

Be[ voor al uw verzekeringen, 
i

financieringen, spaarrekeningen,,
hypobheken, pensioenen en Èeleg_ i
gingen uw RVS adviseun.

ïbn Töben
Tel.: (0519) 54 29 BB

Maatwerk en deskundig odvies voor uw:

- hypatheek
- persoonlijke lening
- verzekering
- sparen
- beleggen
- pensioenvoorziening

Raboban k Dokku m-Ameland
Kantoor Nes, Yan Heeckerenstruat I 2, gt 6J GZ, tel, 05t 9-542425
Kontoor tlollu m, Fobrieksweg t, 91 6l CG, tel. 05 I 9-S 54Sgg

Metz en Jan Brouwer.
!Í

In het voorjaar zal et een jeugdvoetbal-

spelleiderscur§us en een cur§us voor

verenigingsscheidsrechters gehouden

worderi op Ameland. Deze informatie is

al onder d-e jeugdleiders verspreid' Ande-

re geïnteresseeÍde leden kunnen contact

opnemen met Gerard Metz.
rl

Het bestuur is er in geslaagd een nieuwe

jeugdcoordinator te vinden. Dit is r#olter

birr". Hij zal vanaf heden tot de zomer

meelopen bij de jeugdcommissie en

indieí dit van twee kanten goed bevalt is

het het de bedoeling dat hij met ingang

van het nieuwe seizoen formeel mee gaat

draaien.
*
Dit jaar bestaat GVf 65-jaar. Het is niet

Oe Ueaoefng om dit uitbundig te vieren'

Maar het bestuur adviseert haar leden om

22 meí a.s. vrij te houden.

Notulen van de algemene leden-

vergadering van 31 augustus

1998.

Deze zqn gepubliceerd in de GW-krant'

De notulen worden ongewijzigd vastge-

steld. Naar aanleiding van de notulen

worden geen vragen gesteld en/of opmer-

kingen gemaakt.

4. Begroting seizoen 1999D400'

De penningmeester merkt oP dat het

tussentijds financieel overzicht geen goed

vergelijkbaar beeld oplevert omdat er

veeï wedstnjden niet doorgegaan zin'
Hierdoor zijn op dit moment de reiskos-

ten zerr laag. Hetzelfde geldt voor de

inkomsten van de kantine omdat GIY 1

nog maar 4 thuiswedtrijden gespeeld

freeft. Verder is de opbrengst van het

dorpsfeest laag. De post onderhoud/reini-

ging is op dit moment hoger dan ge-

iaamd omdat hieruit ook de kosten van

de verbouwlinrichting van het kantoortje

3.

DRANKEN TTANDEL

EtllorrreeweÉ d ttES TELr-542362

Strancltoeg 42
9164 KA BUREN
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naast de bestuurskamer en de verbouw
van het kaartuerkoophok tot massage-

ruimte betaald zijn.
In verband met de eisen uit verzekerings-
oogpunt, bij het vervoer van de voetbal-
lers, zullen er meer onkosten gemaakt

worden. Dit betekent dat deze kostenpost
hoger begroot wordt voor 1999/2000.

Het aanschaffen van een eigen busje is
niet rendabel. De inkomsten van de

reclameborden worden iets hoger be-

groot.

Om de begroting sluitend te krijgen stett
het bestuur voor om de contributie voor
het seizoen als volgt te verhogen: senio-

ren van / 190,-- naar.f 2ffi,--, jeugdle-

den van -f 90,-- nmr Ï lffi,--, PuPillen
van Í 46,25 naar .f 50,--. Niet-spelende
leden betalen op dit moment / 90,--. In
vergelijking met wat ze hiervoor terug

krijgen is dit te hoog. Het bestuur stelt

voor om dit bedrag tot / 60,--. Dit be-

drag is kostendekkend.

De aanwezige leden gaan accoord met

deze voorgestelde contributieverhoging
waarna overeenkomstig het voorstel van

het bestuur wordt besloten.
Het bestuur zal de regeling voor korting
op contributie voor vrijwilligers nog eens

nauwkeurig onder de loep nemen, zadat

die voor iedereen duidelijk is.

De voorzitter concludeert dat hiermee de

begroting voor het seizoen l999l2ffi
door de vergadering is aangenomen.

Yoorts bedankt hij Wessel Brouwer en

de penningmeester voor de financiële
overzichten en de begroting.

5. Yerslag diverse commissies.

De voorzitter deelt mee dat elk bestuurs-

lid als aanspreekpunt voor een commissie

fungeert. Indien iemand iets wil weten of
op- en/of aanmerkingen heeft dan kan

men daar altijd mee terecht bij het be-

treffend bestuurslid. Het bestuur denkt
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hiermee meer duidelijkheid naar de leden
toe te creëren.

Jan Kienstra deelt namens de technische
commissie mee dat naar aanleiding van
de verbouw en de vernieuwing van het
interieur met de verzekeringsagent het
geheel doorlopen is en de polis overeen-
komstig de nieuwe situatie aangepast is.
Hierbij is ook gesproken over het ge-

bruik van e€n patatoven. Ais die volledig
in gebruik zou zrln dan zou dit een sterke
verhoging van de premie betekenen.
Mede hierom is besloten dit niet te doen.

De dug outs op het bijveld zullen zo
spoedig mogelijk geplaatst worden. Het
moet dan wel eerst droog zin omdat
anders het veld kapot gereden wordt.

Joseph Brouwer merkt namens de jeugd-

commissie op dat de opkomst en de

betrokkenheid van de commissieleden
heel groot is. Nu de jeugdcommissie een
jaar draait kan geconcludeerd worden dat
dit een zeer goede aanvulling is binnen
de vereniging.

Luc van Tiggelen bedankt namens de

feestcommissie alle wdwilligers die hun

taak weer naar behoren hebben uitge-
voerd tijdens het dorpsfeest in Nes. De
opbrengst van het dorpsfeest staat in
geen verhouding tot de energie die erin
gestopt wordt. Het bestuur zal hierover
in overleg treden met dorpsbelang Nes.
Omdat dit jaar de 30* avond weer plaats

vindt, wordt er geen GV/-avond tijdens
de winterstop gehouden.

Wim Kiewiet deelt mee dat hij nog volop
bezig is met het inventariseren en in
kaart brengen van de activiteiten van de

sponsoÍcommissie. Hij deelt mee dat
Klein Vaarwater bereid gevonden is om
GVf 2 van nieuwe [assen te voorzien.
Verder staan gesprekken met Wagenborg
en Birwa op het programma. Iedereen

die suggesties of ideeen oversponsoring
heeft wordt van harte uitgenodigd om dit

slUXInEd. 9A 0 §.18{t0. ïE 05 1 9-s4z4s6 -S-



r-
I

met Wim te besPreken.

Frans ter Schure merkt namens de kanti-

necommissie op dat de indeling voor de

zatnrdagen en de zondagochtend door

Henk Roemers gedaaÍl wordt. Verder is

er afgelopen najaar met een aantal vrij-
wiltigers die direct met het gebeuren

rondot, de kantine te maken hóben

overleg gevoerd om tot een betere af-

stemrning te komen. Dit zal zijn vervolg

krijgen. Henk Roemers merkt op dat er

nog-geen goede regeling over he! sleutel-

tetrà van de kantine is- Dit zal op kort

termijn nader door het bestuur bekeken

wordèn. Punt is dat iedereen denkt dat

hij een sleutel nodig heeft, terwijl dat

niet altijd het geval is.

De voorzitter vestigt nogmaals de aan-

dacht op de sluitingstijden var de kanti-

ne. Hier ligt ook een verantwoordelijk-
h*id bij degene die voor de bar zit" Hij
dient uit eigen beweging voor sluitings-

tijd naar huis te gaan. Dit werH ook

piettiger voor de vrijwilligers die achter

de bar staan.

6. ComPetitieverlooP.

Àlvorens de wedstrijdsecretaris (Jan van

Os) het competitieverloop toelicht merkt

hrj op dat het ongewenst is dat lei-

dèrs/trainers van zowel senioren als

junioren zeïf naar voetbalverenigingen

Lelen of wedstrijden wel doorgaan' Dit
werkt misverstanden in de hand' De

wedstrijdsecretaris is er voor om dat te
regelen. Het niet doorgaan van een wed-

ttti:O houdt namelijk niet op met het

aÍbltten van de spelers. Er zal ook rich-

ting vervoersbedrijven, kantinedienst,

scheidsrechters etc. gereageerd moeten

worden. Om misverstanden te voorko-

men gaat dit allemaal via één persoon en

dat is Jan van Os.

Door de vele afgelastingen zijn de jeugd-

competities niet uitgespeeld. Via een

ingJwikkelde berekening van de KNVB

-11"n de nieuwe voorjaarsreeksen §a-

h*§"*s
{-§wCI hcesker€y?s*r3 r)€6,

E{OT§L §AFffi ffiËSTAUMAruT

ffiffi Kfu#K
$ezzi-{-ig en u)ilLek-Qil{

» e-nzo zgtÍ +e z Í uman-L,

Iedpnz- dag geopend,.

Hoof,d*:e.g /í Bu,un ia{., 0519-542181
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ffim StË#fR §wx Nmm
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Tel. {051e) 54 20 09 - Fax (0519) 54 27 t
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mengesteld worden. Vanwege het feit dat

er weinig wedstrijden gespeeld worden

zijn er ook bijna geen kampioenen. Zo

snel de nieuwe indelingen bekend zijn

zullen de jeugdleidersl-trainers uitgeno-

digd worden voor een vergadering met

het bestuur.
Verder verwacht hij weinig problemen

bij het uitspelen van de competities voor
dà senioren omdat die elftallen redelijk

op schema liggen. Bij voortdurende

afgelastingen zal óe Ki'nrB het gehele

nog te iPten bekerProgramma eruit
gooien. Hier is op dit moment echter nog

geen sprake van. De laatste competitie-

ronde is gePland in het weekend van

15/16 mei.

'7, Rondvraag.

Alvorens tot de rondvraag over te gaan

richt de voorzitter het woord tot Dirk
Kooiker. Nadat hij in de algemene leden-

vergadering van september 1998 van dhr'

Lesterhuis, voorzitter amateurvoetbal

KNVB, de gouden bondsspeld onwangen

heeft vanwege zijn vele verdiensten voor

Geel Wit, doet de voorzitter dit nog eens

dunnedes over en stelt voor om Dirk
Kooiker als erelid van Gtff te benoemen'

De leden kunnen zich hier unaniem in
vinden. Vervolgens spelt de voorzitter
Dirk Kooiker de bijbehorende speld op'

Met gepaste trots bedankt Dirk Kooiker

de vergadering voor deze benoeming en

spreekt de hoop uit dat de vereniging nog

mooie tijden tegemoet mag zien.

Henk Roemers merlÍ oP dat bij het

kersttoernooi voor de jeugd het verschil

in overtrekjes tussen de 2 spelende teams

niet goed waarneembaar was. Hij stelt

voor om bijvoorbeeld in het programma-

boekje erbij te zetten welk kleur T-shirt

elke speler dient mee te nemen.

De vóorzitter merkt op deze suggestie

mee te nemen naar de jeugdcommissie.

Nico Oud merkt oP dat er in het begin

van het seizoen afspraken gemaakt zijn

\\
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&rr€u-luelsrd"
t: osie-E42osÍ

BOU\MBEDRI

Fabnelcp& iil
st€.-xn -tu-RE{.^MEL{rvD TEL 0519-542489
*ert,laetr BAIT,M-AMEÀNï€0 

051g-s'4?72

lPiz. z e ria (B 
ag ue t t e rie

De Witte Brucfr

Hoofdweg 46
Buren - Ameland

tel: 0519 543331

$L 5q ?C36 - NEs-

kapoahn

hanËal
ÍIot . Arnoland o51e-s424?6

.-,
'í-



met de selwties van GW I en 2' Hij is

van mening dat je die dient na te komen

en als je daarvan wil afwijkel d11-kan je

dat 'aamtaarten in de gebruikelijke be-

sprekingen. Hij vindt het niet gepast om

du^, or"t te roddelen buiten die bespre-

kingen om.
Koos Molenaar (Fabriekspad) merkt op

dat er op de vaste wal veel toernooien

voor de jeugdspelers in de winterstop

zdn. Hij vraagt zich af of er voldoende

""tiriteii"n 
voor de GW-jeugd zijn tij-

dens de winterstoP.
De secretaris antwoordt dat dit ook in de

jeugdcommissie besproken is. Men vindt

de huidige activiteiten voldoende.

Jaap Kienstra deelt mee dat hij tddens de

voetbalclinics met de organisatie gespro-

ken heeft over oefenmateriaal. Men zou

via de Kf.M enkele videobanden opstu-

ren. Is hier iets van bekend?

De voorzitter antwoordt dat de videoban-

den ontvangen zijn en inmiddels geko-

pieerd zijn (in overleg met de Kl'M)'
Deze z4n voor de jeugdleiders beschik-

baar.
Michel Kiewied merkt oP dat bij een

algemene ledenvergadering op vrijdag

misschien meer leden aanwezig zouden

zijn als op een donderdag. Ze zauden

dan in ieder geval de kans hebben om te
komen.
De voorzitter antwoordt dat het ook de

bedoeling v/a§ om deze vergadering op

vrijdag te houden, mair dat door het

stratenvolleybaltoernooi van het komend

weekend een andere dag gezocht moest

worden.
Teun Metz merkt op dat er bij de zaal'

training te weinig goede ballen zijn'
Frans ter Schure antwoordt dat hd een

aantal ballen uit het ballenhok kan mee-

nemen.
Ids Heerema vraagt aandacht voor het

feit dat de verplaatsbare doeldes niet

altijd vast staan. Hierdoor kunnen ze

omvallen en kunnen er ongelukken ge-

beuren.
Jan Kienstra antwoordt hier aandacht aan

§cHoEN / SPORTHANDEI

Rixt van Doniastraut 27, NES
tel:0519 542029
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te schenken.
Ids Heererna merkt op dat de scheids-

rechters blj de jeugdelftallen vrijwel
altijd aanwezig zijn. Dit is een z@Í

goede zaak. Voor de duidelijkheid naar

de spelertjes is het wenselijk dat een

aantat belangrijke richtlijnen uniform
worden uitgevoerd.
Jan van Os merkt op dat de richtlijnen

voor scheidsrechters op het publicatie-

bord in de kantine hangen. Henk Roe-

mers vult aan dat het goed werkt om de

scheidsrechter voor de wedstrijd even op

de hoogte te brengen van de belangrijkste

regels en aandachtspunten" Martin Oud

adviseert voor het seizoen de scheids-

rechters op een avond bij elkaar te roe-

pen en de regels/aandachtspuilten even

door te lopen.
Jan van Os antwoordt de suggesties mee

te nemen voor het nieuwe seizoen.

V/olter Birza onderstreept het belang van

het volgen van de jeugdspelleiderscursus

die dit voorjaar op Ameland wordt ge-

houden.

8. Sluiting.

De voorzitter sluit om 2L.45 uuÍ
vergadering en nodigt de aanwez$en

uooi e"n nieuwjaarsborrel aan de bar'

de
uit

'?e *Qéëzizíeé"
Ponnenkoekenhuis I Restouront

Torenstraat I I

9ló3 HD Nes (Amelqrtjd)

Tel.: (0519) 5413?,5, 
,l

Fax (05 Í9) 54 2 í 3t:.' ,
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De historic van El

De historie van El begint in het seizoen

1976-'77. Er werden destijds nog :

competities gespeeld over een heel seizoen'

In eón voetbaljaar speelde je dus hooguit

slechts veertien duels' De E's debuteerden

met een verdienstelijke derde plaats' Van

de 14 duels werden 6 gewonnen, evenveel

gelijk gespeeld en maar 2 ontmoetingen

Àing", verloren. Tooh finishte Geel Wit

met een negatief doelsaldo van I I voor en

L}tegen. Het leeuwendeel van die

tegengoals kwam vanzelfsprekend tot stand

in die twee nederlagen: 0-5 tegen Oostergo

en 0-4 tegen TrYnwàIdster BoYs.

Destijds speeldea in El de benjamins van

Geel Wit, terwijl btj de meeste

tegenstanders de jongens al als F'jes de wei

in werden gestuurd. Onze jongens

ondergingen dus eerst een leerproces en

*n.rt"n àaarbij heel erg diep gaan' Zoals in

het seizoen 1980-'81 waarin in alle 14

con&ontaties het onderspit werd gedolven'

Ze scoorden niet eens en moe§ten 64

tegentrefers incasseren-

Twee jaar later kon het eerste succes

worden bijgeschreven in de annalen' Geel

Wit werd kampioen van poule 6 door van

de 14 ontmoetingen I I in winst om te

zetten. Drie puntendelingen werden

toegestaan. Íiif t""t moest onze doelman

visseÍL daartegenover stond een grote

productiviteit van zijn tearngenoten: 55

doelpunten.
Yooi het volgende kampioenschap moest

Geel Wit wachten tot het voorjaar van

1987. Ook toen bleefEl ongeslagen, wel

speelde het drie keer gelijk' De vier.

kampioenschappen die daarop volgden

*.ràr, met grote overmacht behaald' Atle

wedstrijden werden gewonnen! Najaar'88:

9 duels doel saldo 62'T,voorjaar '89: 10

duels doelsaldo 56-8, najaar'91: 9 duels

doelsaldo 7g'll,najaar'93: 8 duels

doelsaldo 7 9'3 . Het laatste kampioenschap

van El dateert alweer van het voorjaar van

1994 toen van de l0 ontmoetingen er 1

verloren ging en het toch niet gekke

doelsaldo van 57 voor en 8 tegen werd

bereikt.
Twee keer nog bleef E1 puntloos' In het

najaaÍ'89 gingen alle 9 wedstnjden

verlorerq doelsaldo 8-81, en in najaar'95

werden slechts vier duels afgewerkt die alle

verloren gingerq doelsaldo 6-35'

Met inbegrip u* de afgelopen najaarsreeks

heeft El 368 wedstrijden afgewerkt'

Daarvan eindigden 166 in winst, 6l in
remise en 141 inverlies. El heeft er 1007

doelpunten ingetrapt en incasseerde 884'

De grootste overwinning in een

thuiïwedstrijd werd op 9 april 1988 behaald

tegen VC& dat met 12-0 werd verslagen'

Op weemde bodem werd echter de

grootste klapper gemaakt. Dat was op 6

ieptember 1997, toen Twijzel met 19-0

werd vermorzeld,
Grote nederlagen waÍen er natuurlijk ook'

Voor eigen Publiek onderging E1 de

grootste vernedering op 9 november 1996

tegeÍl Trynwàldster Boys: 2-17' Nog 
.

de-sastreuzer verliep het bezoek aan Frisia

op 2 september 1989, de'lakskoen'won
met 1-21.

Opmerkelijk is dat de meeste doelpunten in

een competitie in reeksen (najaar '91 en

naiaar '9i) werden gescoord: 79 in resp' 9

en I wedstrijden.
Daar staat tegenover dat, ook in een reeks'

de meeste tegentrefers werden

geïncasseerd: 81 in 9 wedstrijden in het

najaar van 1989.

I

\
I

I

)

Koos Molenaar

- la - -ll-



Ilruk, druk, druk.

Het is een uitdrukking die we inmiddels
allemaal wel kennen. Sommige menspn

zien dau vooral het positieve van in. Want
wie het druk heeft telt mee. Vaak geeft het
ook zgn. iets aan over hoeveel geld er
bianenkomt. En a1s geld gelulÍ<ig maakt
dan is dat inderdaad van belang. Komt men

echter bij de dokter, en wrjt men klachten
mede aan dat gedoe danzal hij of zij u
hoofrlschuddend mededelen dat daarvoor
nog geen medicijn is. Behalve misschien
vitamine V.
Tegenover de nodige inspanning staat de

broodnodige ontsparming. En iedereen

hee$ zijn of haar eigen evenwicht. Omdat
sommige mensen zich persoonlijk maar
moeilijk kunnen ontspannen, is het voetbal
uitgevonde*.14 zo leer je nog eens wat.

Om na een stressvolle week weer lekker op

hei groene gras tuss€n de *is-witgekalkte
lijnen te kunnen huppeleq daarvoor moet

eerst het eén en ander georganiseerd
worden. De KNVB heeft inmiddels vele
professionele werkers rond lopen, maar

o.a. het schrijven voor de Geelwit-krant is

nog geen Melkertbaan.
Getukkig zien veel mensen de te verrichten
werkzaamheden voor een vereniging als de

onze ook als ontspanning. Zo schrijf ik met

veel plezier en zing ik het hoogste lied bij
het zoeken van de juiste toets.

Toch zijn elke maand ongeveer 20

vrijwilligers nodig om de Geelwit-krant in
eén week van o.a. mijn computer bij u in
de brievenbus te krijgen. E-mail gaat

inderdaad sneller maar is lang zo leuk niet.

Dus ik kan zingen wat ik wil, als al die

anderen niet meezingen dan klinkt het

nefgen§ naar.
En dat geldt dus voor alle werkzaamheden
binnen de club. Van bestuurslid tot eén-

malig ouderbegeleider bij de jeugd, als er

niet meegedaan wordt, dan klinlt het niet.

Als de club u dus weer eens waagÍ mee te

doe4 ze|in en zing een moPje mee.

Henk Roemers

k
Kerd. dc Jongveg I. llcs (Àn.)
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051 9-542389

Ook gexhikl voor reunies en partijen.
Het gehele iaar g*pd.
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SPECIALIïEITEN O.A.:
. STEENGRILLEN
. AMELANDER I-AMSVLEES
. DIV VLEES. EN VISGERECHTEN Joop Smid

Joop Smid en ik hebben een

eerneenschappelijke hobby' Of beter.
'g;r"gd,Miriam en ik hebben dezelfde

t obby Beiden verzamelea we

krantenartikelen van Geel llVit; Joop alleen

,nn riin eigen carrière, ik van de hele

vereniging.
Maar,-zoís al vermeld, het is eigenliik het

werk var Joops vrouw' Toen zij nog aan de

*J op *rtt ooi zatkreeg ze eentni.!1el van

de wedstrijd Trynwàlden-Geel Wit' En'

alsof de duvel er mee speelde' het verhaal

was opgesierd met twee foto's met als

middedunt." Joop' Dat lijkt toeval' maar

*1. à"'foto's in de diverse kranten in de

ioop O"tiuren heeft gezienzal tot de..

"oï"f"ti. 
komen dat Joop daarop wijwel

iooit ontbreekt. "De anderen vroegen zich

af hoe dat toch altijd kon en vroegen me

hoeveel ik daarvoor had betaalt" grapÍ

Joop-
Zeliwas hij niet zc'n verzamelaa:'ïr' ziin

fiugapefoí, *ut hij drie keer kampioen'

OeLampioen§teams zrjn op een stuk karton

geplaktàn kvramen boven het bed te

iung.n. §libglen bqw4prde-lnj niet'{otdat

MiÍi."am in ;iË leven kwam' Vanaf 1988-'89

heeft zij alle verslagen ingeplakt' De

verzameling vanaf dat moment ls nu

compleet' Èop voetbalt niet meer en dus is

Miriam gestopt met uitlniPPen'

Vtiin reàameli,g begon gerdg en aan de

iluoJ r* de plaËboeken doorliepen we de

voetballoopb*"un Joop' Die begon in

"à*p"iri""erband 
tnlg75' Joop startte in

de D-pupilten (toen nog A-pupillen

g*u;d) en werd meteen kamPioen' Het

íio"gl" werd getraind door Frans Hulsebos

en leed slechts een nederlaag' Dat gebeurde

in en tegen Noordbergum' Joop scoorde'

*À rr:ï, treffer *"'d *"g*tts buitensPel

afgekeurd. De tegenpartii mafte-vif

*iatU" doelpunten' Joops vadel Jelte was

i**ío* kider van het tweede' dat ook :

t u*Pio"n werd' Samen rnet Wiilem

Kooiker mocht Joop als twaalfiarig knaapje

uit handen van Jan kostelijk van de FVB

R€ËAURO

Rixt van Doniastraat 1ï
NE§ AMELAND

--i-
-I-
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lroer l<o-.tolGtc tu-r3tr
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54 25 75
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als aanvoerder een heuse medaille in

ontvangst neÍnen.

Vanwege zijn kwaliteiten speelde Joop het

seizsen erop niet inCl,maar meteen in C1

met Folkert OosterkamP en Peetje

Molenaar als leiders. En weer gtg de

kampioensvlag in top" De derde litel wgd
behaald onder de naam Jong Senioren' Het

experiment van de FYB duurde slechts een

jaar en het was aan Geel Wit de eer om de

enige Jong-Seniorentitel in de wacht te

slepen. De voortekenen waren niet al te

positief. Een oefenwedstrijd tegen Birdaard

grng met 8-3 verloren. De eerste competitie

tegen HDT (Donkerbroek) stonden de

eilanders met 2-0 achter, ínaaÍ eÍ werd toch

metS-Z gewonneq dat ondanks de

Nesserkermis.
Drachten was de grote favoriet in deze

klasse, maar ruim voordat Geel Wit de

laatste wedstrijd in en tegen Drachten

moest afinerken kon Geel lVit de eindzege

niet meer ontgaan. Niks geen bedroefcle

gezichten dus na afloop van het verloren

duel. Wel brj de andere Amelanders aan

boord, want het eerste had door toedoen

van ene Ytzen Siderius met 3-1 kloP

gekregen van St. Anna en degradeerde'

Het jaar erop speelde Joop weer gewoon

bij de A-juniorerq nu weer op zaterdag'

Zondags gngen de jongens met het derde

of vierde mee.

Voor zoveÍ Joop bekend is hij zelden

gescout" 'Bij de Jong Senioren is wel eens

Èmand komen kijken, maar toen speelden

we natuurlijk dramatisch slecht". Zou Joop

ooit'ontdekt'zijn dan was het maar de

vraag of een glorieuze voetbaltoekomst
,ooih"* was weggelegd. Want wilde hij

zich ontwikkelen dan had hij van Ameland

af gemoeten...
rrr_lggZ debuteerde hij in het fweede elftal

onder leiding van Hessel Kooiker' Geel lYit

bond de strijd aan tegen onder meer

Bergurn, met de oud-betaaldvoetballers

Henny V/eering en Gerrie de Jonge' Het

zouden niet de enige grootheden zijn met

wie Joop de degens kruiste. Joop heeft ook

nog een kwartier meegedaan in de

r lLl-
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wedstrijd tegen het nationale Roemeense

elftal.
Na trrree seizoenen in het tweede mocttt

i*p ft" op 2O-jarige leeftijd Probelenin de

hoo'ftlmacht- De eerste officiele wedstrijd

was het bekerduel tegen Broekster Boys'

U" topctuU uit het zaterdagvoetbal worq de

enige Amelander trefiler le'rram op naam vafl

Joop!
Opàerkelijke gebeurtenissen uit dat

*.iro"n *o"n d" wedstrijd tegen Nieuw

Rodeq die wegens noodweer moe§t

worden gestaakt en de uitwedstrijd tegen

Friso (Appelscha), die met 6-0 verloren

gmg
ï, í" *roop van het nieuwe seizoen brak

Joop zijn been- 'TIet was op de eerste-

;;ird Na een duurlooP in het bos deden

we een partijtje op een nat veld, toen vras

het krak". Daardoor miste JooP de

wedstrijd tegen Fortuna Sittard' Hij was er

wel bij Lp ftet minitoernooi in 1986 in

Hollum met ondeÍ meer Telstar als

i"Ë-r**Aer. \Millem Kooiker en Willem de

Jong waren de leiders'

De naamNieuw Roden komt terug ln me1

ï98& ,;"p vond in de Drentse plaats drie

maal het iet, ninenige hattrick in het

eerste.

De seizoenen '88-'89 en '90-'91 zijn voor

Lop a* mooisten geweest' '1I{e hadden

weinig blessures ei konden zo wiiwel altijd

i, a"r-.ffa" opstelling spelen' Dat is- heel

t.fungtijk". tï tggt was Geel Wit heel

dichtlij Promotie. Eerst was er de

beslissingswedstrijd om het **Ittt- 
- -^.

period"Ëumpioenichap tegel De Wàlden'

een krant<zinnige wedstrijd in Dokkum die

in 5-4 voor de Damwoudsters eingdigde' Ia

de eindrangschikking eindigde Geel filit
gdrjt *.t ítua Swart, hetgeen resulteerde

in *.n beslissingswedstrijd in Damwoude'

'TIet was heel heet en wij sPeelden

verschrikkelijk slecht", herinnert Jo-op zich

van de *et Z-1 verloren wedstrijd' Ui!*
toont de foto's die van die wedstrijd àjn

;;;;À. "\ffii hadden allernaal gele petjes

àp", weet ze nog' Miriam ging vaak mee'

'fue hadden een groepje spelerswouwen
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dat geregeld van de Partij wa§". De
programmablaadjes herinneren aan haar

aanwezigheid. Joop kocht zelden een

voorbeschouwing.'Bij geloof ',

verexcu§eert hij zich.
Na de verloren strijd tegen Read Swart

kreeg Geel Wit een herkansing in de

nacompetitie. Van De Wàlden werd met 1-

0 gewonnerq maar tegen Emmeloord

grngen de geelhemden in de slotminuut ten

onder.
Al bladerend komen we diverse nÍrmen

tegen van spelers die Joop in zijn loopbaan

meermalen ontmoette. De tegenstanders

hebben voor Joop geen geheimen meer

want als hij ze een keer heeft zien spelen

staan ze op zijn netvlies gegrift.

In het plakboek stuiten we op het interview

waarin Gerard Metz stelt dat je er wat voor

over moet hebben om met en tegen een

eilander club te spelen. Joop kan die

woorden van harte onderstrepen. "Wij zijn

telkens een halve dag kwijt en voor
verscheidene clubs is het een hele klus om

een team bijeen te krijgen als ze hierheen

moeten".
De motivatie ebde bij Joop weg in het

seizoen '92-'93. Hij stelde zich niet langer

beschikbaar voor het eer§te maar trok de

schoenen weer aan toen Jao Oud en Luc

van Tiggelen van het in Problemen
verkerende tweede elftal hem henaderden'

'"\ffe bleven erin door de laatste wedstdd

tegen Heerenveen te winnen", blikt Joop

terug.
Joop werd weer geselecteerd voor het

eerste, waarin hij tot 1996 bleef spelen'

Andermaal bood Joop zijn diensten aan aan

het tweede, dat toen wel goed draaide' Dit
in tegenstelling tot het eerste, waar Willem

Kooiker weer de scepter zwaaide' Eenmaal

deed V/illem een beroep op Joop, de speler

weigerde en heeft het aog steeds moeilijk

met die beslissing. 'TIet was een

rotmoment, ik wilde mijn teamgenoten niet

laten vallen , írraaÍ ik vond het erg vervelend

voor lilillem met wie ik altijd prima kon

opschieten'.
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Niet veel later zouhet voetballen voorgoed

verleden tijd voor Joop worden' "Het was

I I februari 1997 tegen Zuidhorn, waarin

mijn voorste kruisbanden werden

afgescheurd. Ik kwam op de wachtlijst, ze

hebben me te lang laten lopen. Op mijn

verjaardag, 2 maart 1998, onderging ik een

kijkoperatie. De resten van de flarden vaa

de voorste kruisbanden werden

weggeknipt. OP 23 maart volgde een

hersteloperatie".
De actieve voetballerij lijkt voor Joop dus

voorbij. Inmiddels is hij met een nieuwe

taak begonnen: trainer van het tweede, Het

aanbod kwam van toenmalig voorzitter
Dirk Kooiker cnder de koffie op het werk

bij Klein Vaarwater. Joop is nu aan zijn

tweede seizoen bezig en het gaat voor de

wind. Het tweede draait bovenin mee en

Joop is wëer fanatiek als vanouds: "Het

eerste seizoen ben ik niet meegegaan met

de uitwedstrijdeil, maar nu doe ik dat wel'

Ik moet er wel woeg uit, want eerst moet

ik bij de zwembaden in de bungalows op

Klein Vaarwater lang§". De sfeer in de

ploeg is uitstekend: "De oudste spelers zijn

van mijn leeftijd, zij accepteren mij, dat is

heel belangrijk. We hebben flink wat oud-

eerste-elftalspelers lopen die zeer

gemotiveerd ziin. Wat zou het mooi zijn als

we kampioen zouden worden, warrt zo

hoog heeft het tweede nog nooit gespeeld"'

Koos Molenaar
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YOETBÀL WINTERSPORT ?

Vind u dit soort winters ook zo stront-
vervelend ? Nou ik wel want er is vanaf
sinterklaas bijna geen moer op de neder-

landse velden te bEleven.
Winterstop in voetballand. Terwijl het

voetbal eigenlijk een wintersport is,
wordt er haast niet gespeeld.

De competitie wordt na de zomer ingezet

om net voor de zomer weer te eindigen.
Maar door het invoeren van de winter-
stop door de KNVB is het eigenlijk met

deze "zoetsappige zachte snertwinters"
een bijna onmogelijke zaak geworden om
het voetbal nog als wintersport te zien.
Verplicht stoppen voor de kerst is de

boodschap en dan weer beginnen zo rond
begin februari. En juist met kerst is het
altijd prachtig voetbalweer terwijl er in
januari ook vaak gemakkelijk gespeeld

worden. Maar ja KNVB winterstop.

Àls dan in februari de competitie weer
moet beginnen dan begint het vaak dus-
danig te vriezen dat van voetbal geen

sprake l<an zrjn. Dan maar schaatsen

denken 'tve. Maar daar vriest het niet
hard genoeg voor, dus niks.
Als het vriezen dan voorbd is zijn de
velden weer in zo'n slechte staat dat de
ene na de andere wedstrijd afgelast moet
worden of de KNVB gooit alle wedstrij-
den eruit. Dus nog niks.
Soms is er een verdwaalde inhaalwed-
strijd die dan halverwege de strijd afge-
last wordt, vanwege het gevaaÍ voor
blessures. Dus weer niks.
Al met al is de winter en de KNVB bijna
hetzelfde atlebair K'vakkelen.
Je wordt ziek van dat onzettende kwak-
kelweer en je was al ziek van de KN[/B
winterstop.
Het wordt t{d dat de Ki.M eens

§TOPT met de winterstop.

Prettige winter verder.
je.
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Medewerkers:

Meinte Bonthuis
Jan Epping
Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Rudy Bloem
Dolf Kienstra
Coty Tieman
Frans ter Schure
Jozef Brouwer
Ida Kiewied
Luc van Tiggelen
Niels Oud
Nico Oud
V/illem Beijaard
Peter Former
Frans Kiewied
\ffessel Brouwer
George Molenaar
Jetse Nagtegaal
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I tot l0 keer per jaar.

Oplage: 350 exemPlaren.
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Recreatieoord
Klein Vaarwater

Vishandel Metz

Bouwbedrijf Kienstra
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