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Voetballen maar weer!

Eigenl{k zou ik weer beginnen met dat wij
van het derde allemaal weer een jaartje ouder
geurorden zijn en de tegenstanders jong
b§ven, Maar dit jaar gaat dat vliegertje niet
meer de lucht in.

Vorig jaar heb ik met grote regelmaat de
selectiecriteria van de recreatie-teams, het
zgn. derde en vierde aan de orde gesteld. Nu
is selecteren altijd discutabel, zeker bij het
voetbal maar ik had en strak plan: dertigers
in het derde en veertigers naar het vierde en
dan in overleg en naar leeftijd (bijv. bijna
veertig) de gaten opvullen. Dit plan werd met
hoongelach ontvangen maar toch zette het
hier en daar mensen aan het denken. Zo
kondigde Joop de Jong meteen weer het
einde van zijn voetbalcarrière aa4 en dat
werd door Nico à la minuut beloond met
bloemen zodat er nu echt geen weg terug
meer is. Ook Gerlof Metz ('Moet ik op mijn
veertigste ook nog voetballen?" ) ging snel
met een bosje tulpen naar huis. Hij gaf aan

nog wel te willen trainen rnaaÍ is sindsdien
niet meer tussen de grassprieten gesigna-

leerd.

Yervolgens hebben de leiders van 3 en 4,

resp. Nico Oud en Peter Brouwer de hele

zomer lopen smoezen en lobbyen. Met als

resultaat een vergadering één week voor de

competitiestart met daarin de presentatie van

hun eigen strakke plan. Nou, veel plan kon ik
er niet in ontdekken en strak was het al

helemaal niet. Ik merkÍe zonet al op dat

selectiecriteria meestal discutabel zíjry maar

hier was helemaal geen touw aan vast te

knopen. Zo moest ik in het derde bhjven

omdat Nico anders niet meer legaal met mijn

wouw kon bellen en een goede voetballer als

Gerard Metz, ook nog relatief jong maar

toevallig wel met bestuursfunctie mocht wel
naar het vierde. Piet Kooiker moest ook naar

het vierde (daar ging het nu juist ook oq1l,),

maar kwam meteen weer door de zij§èur

binnen bij het derde omdat Jan Kiewiet nog

onder het mes moest i.v.m. knieklaohten. En

zo kan ik nog wel even doorgaa4 overal was

wel wat op aan te merken. Dus gingen *ij in
de vergadering zonder moÍren akkoord.,, 

,

Geelwit-3 heeft nu nog 6 of 7 spelers van de

selectie van vorig jaar. Het team wordt
gecompleteerd met jongens die even nieJ

nodig zijn in het fweede, eventueel nog

aangevuld met jongens uit het vierde. M.?.ry
het is elke week weer een verrassing wfi 9r
in het veld staat. Echt op elkaar ingespeetd

zijn we nog niet, maar wat niet is kan nog

komen. i

Na al dat gejodel was het toch echt wel tijd
om te gaan voetballen. Helaas viel het b"g4,
van de competitie gelijk met de aanvang van

de Amelander herfstvakantie. Eigenlijk was

de hele voorbereiding dus voor niel§

geweest. Wekes later en krla s zwaarder kop
ik begin otÍober pas de wei in. Tegen LA§
Frisiawerd het meteen een toestand, er werà

gescoord dat het een lust was en ik was d,..e-

tel echt helemaal kwijt. Volgens

scheidsrechter Bart was de eindstand 6-6 en

dat moet ik dan maar geloven maar in het

veld is dit volledig asn mij voorbij gegaa-q'

En daar Nico in de vakantie met een team vql

A- en B-junioren gewoilten had van Gorrel

dih hadden wij dus al 4 punten. Wat al weep

4 punten meer waren dan vorig seizoen om

deze tijd, een goede competitiestart dus! 
,
'I

Helaas treeg dit in de volgende wedstrijdep

geen vervolg. Uit tegen Stiens 2 waren w.ij

beslist niet minder maa.r we vergaten tp

scoren, daar waar ai dat wel deden en du§

glngen wij roemloos met 2-0 ten onder. Dait
na de Burekermis een 2-3 nederlaag tegeqr

een geslepen de Sweach 2. Onnodig maar

awafi op wit genoteerd oP he!

wedstrijdformulier. En het zijn altijd nog de

!
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,feiten die telleq niet de als toen-en of de
,maren.

Hoe het verder zal gaanmet het derde elftal
deze competitie is echt nog on eker. Er is
verjongd, wat zeker tijd werd en spelers als
Joop en Richard Smid àjn ; lang,blessureleed weer aan het bailen geslagen.

!|aar staat tegenover dat Jan Kiewiej en Dirk
'Kienstra door blessures ncg niet eens het
trainingweld van dichtbijgezien hebben. Ook
'andere teams zitten dàor blessures en
schorsingen niet echt ruim in de spelers. Nico
Toet er rrnjdags alweer aan trekkàn om 12 of
13 man bij elkaar te krijgen.

landaar.de volgende oproep: ,,lVil Joop de
Jong wijdagsavonds in d; buu.t ,r* de
telefoon blijveq dank u!"

Henk Roemers.
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EEN NIEI'W SEIZOEN' MAAR OOK

EEN NIEU§í GELUID ?

Bij het verschijnen van dít blad moet gecoÍ-

;;;à worden dat de bovenstaande kreet

;;; redactie helaas niet geklt' 
,-

,t; ; oi*o* §eizoen' ÏmaÍ er is geef,

enkel rieuw geluid bijgekomen'

Binnen de sportieve katt van de vereniging'

de elftallen Órs, kunnen we wel stelle1 dat

io oiro*, seizoen wel degelijk nieuwe

geluidea kent'

Zo ni* er op verschillende posities nieuwe

Ilamen Et ingevuld'

Zo heeft de selectie van I eerr nieuw leiders-

il", t trÀd" uit hoofdCIal Francisco Metz

en zijn meqezel etr z\ilager Meinte- Bonthuis'

ïr:À" a", nieuwe geluid in het nieuwe

seizoen."à:-r,rn*, 
de komende de hoofd-

macht door de zrxare derde klasse moeten

loodsen. Alvast veel succes'

Ook kunneu we nieuwe geluiden verwel-

komen bij de andere selecties'

Hun wensen we natuurlijk ook

veel succe§, met h* znker niet minder

belangrijke werk'

Toch zou het nia rfi taaÍ zijn als.ook birnen

'ier Ceer ÍWit nieuws een§ wat nieuwe men-

seo t r**eo, al was het slleen IraaÍ om eel§

"*o 
*Ott ftis geluid te laten horen'

Maar wat niet is kan troB komen en kan dit

artikel misschien er toe ieiden dat er iernand

is die graag deel wil nemen aan het schrij-

vers gebeuren in deze krant'

Scbroom niet err kom eens pÍaten of liever

nog schrijf eens'

ian e.
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Ergeren

De afgelopen weken en ook de komende,
weken en misschiea wel maanden worden
we overspoeld met voetbal op t.v.
Er gaaÍ geen dag, bijna geen uur, voorbij of
er is wel voetbal op de buis. Ik persoonlijk
k{k graag naar dit spelletje, maar soms
wordt het mij ookteveel.
De afgelopen weken hadden we veel
Champions League wedstrijden. Je
verwacht op dit niveau toch geregeld
hoogstaande wedstrijden. Niets is minder
wa.rr. De wedstrijden die vaak interessant
zij\, zijn die waarin een Engelse of
Schotse club te aanschouwen zijn.
Ook verwacht je op dit niveau redelijke
scheidsrechter§, bv. Collin4 maar er zitten
ook goed tussen van een gemiddelde 3"
klasser. Over de grensrechters zullen we
het maar helemaal niet hebben. De
gemiddelde clubgrensrechter (assistent
scheidsrechter tegenwoordig) vlagt soms
beter (van eerlijk is geen sprake) dan de

scheidrechters met toevallig een zakdoek
aan een sto§e. Twee voorbeelden:
Feyenoord-Boavista. Tomasson wordt vlak
voortijd gevloerd binnen de 16 meter (was
duiiíelijk te zien vanuit de camerapositie).
Op de achtergrond stond de grens, dus ook
goed in positie, maar reageerde totaal niet.
Dortmund-Rosenborg: Sorensen scoort 0- I
in een duidelijke buitenspelsituatie. Grens
reageerde weer niet. Ergernis alom!
Geef mij dan maar de scheidsrechters in
onze nieuwe klasse: de derde klasse D.
Hier kom je gelukkig nog hele goede
leidsmannen tegefl, maar soms ook heel
s... minder goed.
De grensrechters hier zijn ge§/oon goed,

want ze vlaggen eerlijl eerlijk voor hun
club, zodatje aan hen niet hoeft te ergeren.

Lijntrekker
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* FOTO'S in 1 UUR *
vergrotingen t/m?-O x 30 cm.

* PA§FOTO'§ direkt klaar *

'r SFORT- en STIIDIO reportages *

verrekijkers, camera's, films, betterijen, elbums en lijsten

FOTO \MENSTRA NES 
I

Burg. Bolmeyweg I tel.-542770 
I

AANNEMERSBEDRIJF

H. MOSTERMAN

Achterdijken 74
9I63 JV NES.AMELAND

Tel. 0519 - 54 34 34
Fax 0519 -542465
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"Do *blddeí€|"
Ponnenkoekenhuis I Restourant

Torenstraat I I BÀRï en PETRA
9163 HD Nes (Ameland) VEENSTRA
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NU met gezellig aterdekt tenar
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PARKEERTERREIN AAN ZUID.
KÀNT VÀNYOETBÀLVELD

Vrijdag 8 oltober 1999 werd het nizuwe

tietspaO officieel georpend- Een heuse gede-

puteerde uit Fryslsn was overgekomen om

deze haudeling te verrichtten-

De openingshandeling vond plaats op het

nieuwe p4rkeerterrein van Geel Wit'

Eu daarol was zondag 10 oktober bijna

iedereen veÍrast, dat iuga*g Noordwd maÍ

verleden is verwezen.

Noordwal is niet meet- Vdend en viiand

koren nu alleoaal dmr dezelfde ingang op

het Geel Wit terreiu, hetgeen die 10e oktÓer

prompt leidde lot een lange file vmr het

nieuwe ijzeren eureehokje.

Andries Terveer van de kaartverkoop moe§t

kennelijk ook even aalr dit onderkomen wen-

nen warÍ de eerste dag varaf de aidkant gaf

wel edge verraging.
Geluktig was ik vroeg var huis gegaan en

kon ik de wedstrijd tegen lrmmer helemeal

rreeue[Én.
De eeÍsts helft vanaf de 7-&t onwennige

maar met de witd ir de rug zuidkanÍ, \ras

duidelijk weer eeos waÍ anders. De trreede

helft weer naar het elrde trouwe plekje met

de kenners.

Over de wedstriict wil ik riet al teveel zeg-

gen want daar werd ik uu niet bepaald vrese-

lijk warm van. De scheidsrechter deed leuk

mee en daarom werd het een rumoerig potje,

waar uiteindelijk Geel lVit aan het kortste

eind rok.

Wel wil ik nog wel even een qpmerkiqg

maken over het parkcerterrein en met n&me

over de fietsemekkEn-

Prachtige rekken malu om je frets daar te

lrijgen door de modder waarvan ik denk dat

in die modder gr*s:zld was gezaaid, dat was

nog er hele toer. Ook het aantal retÍrcn was

nauwelijks toereiken( met gevolg dat de

Ëetsen ook in 6" 6gsmpjes aan de noordkant

van het tietspad werden gedumPt'

Na de eerste keer al kunnEu we eigenlijk wel

stellen dat het net niet helemaal goed zit'

Misschien zit er nog een verdieping rn, zcals

in Holwerd zal komen. lile wachten af.

jaa E.
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-;É-



DE*I}E KLASSE ANDERE KLÀSSE

Na jaren lang worstelen in de vierde klasse,

speelt Geel Wit I in de derde klasse en we :

kunnen nu al stellen dat de derde klasse van

een andere klasse is.

Van meet af aan is het hurry up, anders dan

ben je geveld voor je het weet.

Over het algemeen zijn de ploegen in drie

technisch maar ook tactisch wat beter onder-

legd dan io de vierde kIà§, Í§a{Í dat k4n

voor het voetbal nooit slechter zijn.

Met een dezelfde wilskracht van het vorig

seizoen en een beetje fireer voetbal moet

Geel Wit zich mijnsinziens kumen handha-

ven in die derde klasse. Het is echter oppas-

setr geblazen want eÍ zitten wel toppers

tussen.

jan e.

ADVERTEERDERS OPGELET

A1 jaren zijn het de adverteerders die het

mcd€ mcgelijk maken dat derr kmnt ge-

maakt kan worden.

Waervoor onze oprechte dank uiteraard-

De adverienties zijn op een paar aa dsn ook

bijna nooit aatrgepast.

De enige grotë aanpassing wÍl§ toen het

ielefoonnuraoer gewijzigd werd ir 6 ciifers'

Wij vinden dat het nu wel een§ tijd gaat

worden om de advertenties op de hellitig te

zetten etr m.i.v. 2000 frisse nieuwe adverten-

ties te kuunen Plaatsen.

Daarom vÍagen rrlj al onze adverteerders om

een nieuw ontwerp te maken en dat voor 1

derember 1999 in te leveren bij:
Herk Roerers, Commandeursstraat 22'

of bij Ian Epping, Torenstraai 5 in Nes'

Dan anllen wij ons best doen om uw zaak in

ons belang volgend jaar op een frisse manier

naar voren te brengen-
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HOTEL CAFE HESTAURANT

DE KLOK
§o-zz-Lf-Lg en u).bíeksd

ue*zangd neÀtruuzanL.

Ipderlz. dag ge.opend.

Hoo-/due.g / / Dunzn t-e-t. 0519-542181
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Maotwerk en deskundig odvies voar uw:

- hypotheek
- persoonlijke lening
- verzekering
- spoten
- beleggen
- pensioenvoorziening

Raboba n k Dokkum-Ameland
Kantoor NeÍ, Van l'leeckerenstruat I 2, 91 63 GZ, tel. 0 5 I 9-542425
Kantoor tlollum, Fabrieksweg l,916l CG, tel.05l9-554699

Kooistra's
AmusementsbedrijÍ

Vardekspad 3 Nes

De RV§ adviseur is erals je ,m nodig hebt

-à. Bel voor al uw verzekeringen,

9f \$ financieringen, spaarrekeningen,

§ rf il,Ï#.,ffit,ïsxïïilï 
en beres-

Ton Töben
Tel.: (0519) 54 29 88

Fayoriete club: Aiax
Favoriete speler: Dani
Mooiste tenue: Geel Wrt !!

Willard Molenaar

=a{3 
*,;;ril 3=eg#

Jozeph en Durita
I zus: José.
1 zusje: Alissa

voetbal, duiven,
vissen, schelpen.

SiSi sinas
Wortelties
Rowwen Heze
Boer

Ik speel in:
Trainer:
'Waar ik sta:

V/at ik wil:

Geel Wit:

E-2
Jaap v.d. kapper
rechtsvoor
Kampioen
worden.

Pupil van de week
vond ik wel leuk,

aÍleen het zitten
duurt zol*ng" Ze

wufinen wel met
4-t!!l

,\r\N I)l: l?^À1.

Naam:
.^-t_-_---
tfEEtrrËfl:
Vader/IvIoeder.
Broer/Zus:

Hobby:

Ik drink het liefst:
Ik eet het liefst:
Favoriete muziek:
Ik word later:

DRANKEN HANDEL

Eellnraeewea 6 NEs ïEL::542362

Strandweg 42
9164 KA BUREN

TeLefoon

o519-5422A1

42
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KAMPIOENSRECBPTIE GEEL WIT

Geel Vlit 1 is kampioen geworden van de

vierde klasse A en was derhalve verplicht
een receptie te houden. Nu heeft Geel

Wit niet zoveel problemen rnet het
verplichte karakter van zo'n gebeuren,
maar een receptie ter gelegenheid van

een titel is voor de club iets nieuws,
vertelde voorzitter Gerard Metz in zijn
openingswoord op 17 juni in de bomvolle
kantine. Vertegenwoordigers van onder
meer zusterverenigingen, tegenstanders

uit de competitie, het gemeentebestuur,
de KNVB, het clubbestuur, de selectie en

overige eigen ieden deden zich tegoed

aan het gebak met clLrbembleem,

aangeboden door sponsor bakkerij De
Jong.

Van de sprekers beet Anne Moll van

LOA Sport en Nieuws het spits af. Hij
prees de contacten die hij vooral met
scheidend trainer Ids Heerema en

wedstrijdsecretaris Jan van Os had en

memoreerde dat hij zelfs had gezongen

voor de kampioenen! Moll bood twee
ballen aan aan de nieuwe
jeugdcoördinator V/o1ter Birza. Moll
prees de jeugdactiviteiten van beide
Amelander verenigingen. Tot zijn
voldoening ontwaarde hij kritische
artikelen in dit clubblad, waarover hij
gaarne nader in zyn programma wil
ingaan.
Het komend seizoen zal hij het lastig

krijgen. Geel Wit zal de degens gaan

kruisen met onder meer Gorredijk, de

club waarvan Moll jarenlang (bestutrrs)lid

is geweest.

KNVB-vertegenwoordiger W. Slob wees

op de groeiende desinteresse van vaste-

walclubs om naar de eilanden te gaan.

Hij betreurde dat, temeer omdat het

voetbal leeft op de eilanden. Het
kampioenschap getuigt van veel

geldingsdrang, oordeelde Slob, die voor

het eerst in zijn lange loopbaan als

bondsbestuurder op de flets naar een

receptie kwam. Hij sprak de wens uit om

die handeling volgend jaar bij Geel Wit
te mogen herhalen, maar ook handhaving

in de derde klasse vond hij al een

uitstekende prestatie. Slob bood

aanvoerdelArno Moll een ba1 aan'

Namens het gemeentebestuur voerde

Oene de Vries het woord. De wethouder

van sportzaken wees op het feit dat het

seizoen '98-'99 vijf kampioenen heeft

opgeleverd. Met name de promotie van

het eerste omschreef hij als een impuls

voor de sport oP Ameland. Een

kampioenschap dat werd behaald op basis

uan èen goede mentaliteit, immers, vele

wedstrijden werden in de tweede helft
ge\fionnen, niet zelden zelfs in de

slotfase. Ook De Vries memoreerde het

jeugdbeleid, in welk kader hij dit
voorjaar diplorna's mocht uitreiken aan

jeugdspelleiders. Hij noemde tevens het

OME-project, Omgaan Met Elkaar.

Oud-voorzitter Dirk Kooiker had een

verwijt aan de selectie. Jarenlang was hij

bestuurslid, nauwelijks heeft hij zijn
hielen gelicht of het eerste wordt
kampioen. Hij had ook een kritische
noot. Minister Borst loopt rond met

plannen tot drooglegging van

sportkantines. Daarmee zou een grote

bron van inkomsten verloren gaan, wat

tot gevolg kan hebben dat de contributie

wel eens verdubbeld zou moeten worden'

Hij wenste de selectie, onder leiding van

de nieuwe trainer Francisco Metz veel

succes toe en bood namens Klein
Vaarwater wedstrijdballen voor alle

seniorenteams aan.

Bauke de Vries prees de goede connecties

tussen zijn club St. Annaparochie en Geel

Wit, die onder meer resuiteerden in het

spelen van de besiissingswedstrijd in de

Bildthoek. St. Anna reist altijd met

plezier naar Ameland en maakt er vaak

àen weekend van, waardoor de wedstrijd

in de regel zwaar wordt. Eilandvoetbal

heeft ook voordelen voor de bezoekende

vereniging. Hij herinnerde zich dat St'
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HOTEL-RESTAURA|{T

Anna voor stond en alle ballen de weg op
knalde. De scheidsrechter wees de gasten
erop dat hU t{d zou bijtrekken. "Best
scheids", zei De Vries, maar u moet met,
dezelfde boot terug".
De Vries roemde Geel Wit ais de
terechte kampioen met de meeste fysieke
inhoud. Hij besloot met een oprecht:
=iiffi f.Ëfle uE *Éi i- dË ilEr:dÉ Ei*sËë!='
In zijn slotwoord concludeerde Metz dat

de fantastische prestatie van het eerste
een mooie bekroning is van het jaar
waarin Geel Wit 65 werd. "Het is een
historisch moment waarop lang is
gewacht. Er lopen nog mensen met het
Stiens-syndroom. Dat is nu voorbij. Dit
moment zullen we nooit meer vergeten!"
Toch is er niet veel tijd om stil te staan.
rJfe moeten verder, vervolgde de
voorzitter. De ingang van het sportveld
wordt veqplaatst naar de andere kant en
het trainingsveld komt naast het
hoofdveld, dit is een opwaardering van
de accommodatie. Op sportief gebied zal
Geel Wit een lastig seizoen tegemoet
gaan, maar bij de A's en B's lopen
voldoende goede voetbailers rond
waarmee een goede toekomst
gewaardborgd lijkt.
Naast de diverse cadeaus die Geel Wit
mocht ontvangen deed ook hoofdsponser
Kooistra een flinke duit in het zakje. Het
eerste elftal werd getrakteerd op een
bedrag van /1500, terwijl alle andere
teams elk/250 kregen.

k r,*, .

WEDSTRUDBAL

De eerste wedstrijdbal van het nieuwe
seizoen tegen Heerenveen is geschonken
door de firma Kiewiet. Dat deze bal Geel
Wit goed gezind was blijkt wel uit de
uitslag van 4-1 voor onzejongens!!!

Reeweg 29

Tel. 0519-542016
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YAN NOORDWAL NAÀR BURENWEG

§inds het hegin van de voetbalcompetitie

1999-2000 bereiken spelers en bezoekers van

het Geel 'Witterrein nieÍ meer via de Noord-
wal, mear via de Buremreg.

De hoofdingang is verplaatst als gevolg van

de aanleg yan esn fietspad langs de Buren-

weg. Zoals we van Geel Wit gervend zijn,
werd de ontshriting aan de zuidzijde vlot en

perfeeÍ gerealiseerd.

In één moeite werden de toegangsprijzen

voor de wedstrijd van het eerste elftal flink
verhocgd en ook daarvoor moet men het

wakkere GW bestrur prijzen.
De verhoging heeft natuurlijk niets te maken

met de verhuizing van de ingang, maar alles

met de promotie naar de derde Hasse. §up-
porteïs die zich hierover kklagen, ik heb

nog niets van hen gehoord, doen dat onte-

recht, wànt voor de oude prijs zagen de

mÉsten slwhts driekwart wedstrijd, want bij
aatrvrng vaa de wedstrijd telde je nooit meer

dan 30 of 40 toesehouwers en een kwartier
voor rust waren er ruim 200. Dus wie vindt
dat hij teveel betaalt, moet gewoon op tijd
komen, dan heb je meer voetbal voor meer

geld en dat is helemaal in overeerstemming
mËt ons vaderlandse poldermodel.

Inmiddels zijn er nu 10 verschillende Íoutes

waarlengs men van Nes raar Buren v.v. kan

fietsen: v*n Zuid naar Noord de buiteakant

van de waddendijk, de binne*ant, de grie,

het nieuwe fiexpad lqngs de Burenweg, de

Noordwal, door de Vleijen, de Zwarteweg,

de Binnenduinen, het schelpenpad en het str-

and. Dat lijkt overdreven maÍlr dat is het

niet, want in het toeristenseizoen is er op

Ameland een schrikbarend gebrek aan fiets-
paden. Op zonnige dagen rijdt er op de

schelpenpaden een file van de vlrurtoÍetr tot
de Hön. Elke meter fietspad die erbij komt is

mooi meeg€trorren. Dat de gemeënte met

royale hand gezorgd heeft voor voldoende
parkeemrionte is een bewijs van de goodwill

die Geel Wit geniet.

frans h.

't YAN FIEECI(E.RE§I huys
- galerie - brassede - restaurant -

ni euvbour-ond.erhoud-verbouw
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VORM VOETBÀLKRANT

Onlengs hoorde ik van ons bestuurslid Jan

van Os dat er een olmerking over de vorm

van dit blad was gemaakt.

Het zou onhandig zijn,
slecht te leren en nog een paar losse opmer-

khgea.
Natuurlijk is het Geel Wit blad qua voÍm
geen atldaagse verschijning ea misschien is

het formaat wel onhandig om in je jaszak te
stoppeo en misschien is het soms mk wel

uiet altijd even leesbaar, InaaÍ dat ligt dan

niet z§?ffir aan de vorm dan wel aan de

telsten of missehien wel aan de ogen van de

lezcr.
Het grote voordeel van het blad ten opzichte

van de bladen van andere Amelander vereni-

gingen zoals ATC - nieuws en het blad van

Nes-Buren, (die cverigens niet zo vaak uit-
komen als ons Geel Wit nizuws) is juist het

niet alldaagse lange formaat.

lVant als je het Geel Wit nieuws in de bus

krijgt dan krijg je een opvallend blad in de

bus dat niet zoals een gevouwen A viertje de

kans loopt regelrecht oaar de doos voor Jur

de Vries te worden ventrereo, met de ge-

dachte daar heb je weer een 12 in een dozijn

blaadje.
De geel wit krant bestaat inmiddsls ruim 27

jam waarvan 2 jaren met een ander formaat

(maar toen kwam het blad dan ook maar

twee keer per jaar met moeite uit) en zal wat

mij betreft ook in het huidige formaat blijven

bestaano ondarks het feit dat het voor de

makers de meeste lastige vorm is.

Door zijn eigenzinnige vorm is hij juist zo

opvallend en interessant.

Want de Geel Wit kranr zie niet over het

hcofd en ..... hij glijdt zo gemakkelijk door

de gleuf en daÍ vinden de bezorgex ook fijn.
Veel leesplezier van bovel naar onderer.

jan e.

Xed- dc Jong*eg l, f{es (Àm.)
Tebfoon - . -
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Larrd en Zeezicht"
Strandweg li5 Buren-Ameland
, Tel. oE19-542110
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DE SCHADTIWSPITS

In het septembernummer van VOETBAL
MAGAZINE storrden enkele interessante

artikelen over de schaduwspits, of wel de

nuflrmer 10 iu het hedeudaagse voetbal. Met

de schaduwspits wordt de speler bedoeld die

op het middenveld plaats 3 (van de 4) bezet

in de aanvalslinie de plaats achter de cen-

trumspits.

Het is niet duidelijk wie de uitviader van de

schaduwspits geaoemd moet worden; tnker

is dat 'het verschijnsel" zijn intrede deed bij
AJAX toen Rinus Michels daar trainer was

en Johan Cruijff de spelbepaler. Om Cruijff
de bewegingwrijheid te gevetr en hem dus in
staat te stellen verrassende aanvalspatronen te

bedenken en te leiden, plaatste Michels hem

in de opstelling pal achter de centrumspits

Dick van Dijk. Mede dank zij dit concept

woa Ajax op 2 juni 7971 de Ewopacupfinale

tegen het Griekse Panathinaikos in Landen

ner 2-0.

De schaduwspits is dus voor de burgerlijke
stand een middenvelder en ds praktijk een

aanvaller die de meeste doelpunten flaakt.
Dat laatste blijkt zonoeklaar uit het feit dat

de 3 schaduwsprtsen die Ajax de laatste 10

jaren heeft gehad - John Bosman - Dennis

Bergknrnlr ea Jari Limarcn - elk seizoen-

topscoÍer in de eredivisie zijn ge\ryeest.

Het gaat misschien wat te ver om te stcllen

dat de flurnmer 10 in zijn spel een soort
reíncarnatie van Johan Cruijtr zou moetetr

zijn, al was het alleen maar omdat laatstge-

noemde nog lang niet dood is en.derhalve
niet voor een reincarnatieprocedure in aan-

merting komt.
Wel is het duidelijk dat de schaduwspits een

bijzonder creatieve speler moet z4n, oveÍ
een gïoot loopvermogen moet beschikkeo etr

een mentaal averwicht dient te hebben ten

opzichte van de andere s:pelers ven het team.

De nummer 10 fungeert als de scÀakel tussen

verdediging en aatrval, moet dus kunne mee-

verdedigen, gemakkelijk en snel Daar de

aanval kunnen overschakelen ea over een

gïoot scoringwermogen beschikken. De

centrumspits vindt zijn weg naar het doel
altijd minimaal 2 spelers die hem de door-
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gang moeten versperren c.q' het s€sren

moeten beletten. De schaduwspits heeft

slechts te maken met 1 verdedigende midde,n-

velder en heeft dus meel ruimte en dat bièdt

hem de mogelijkheid, mits hij daarvoor de

snelheid en het spelinzicht heeft om in de

sptts op te duiken en te §coÍen.

Toen ik het artikel in VOETBAL MAGA-

ZINE las, moest ik onrrillekeurig denken aan

de eerste competitiewedsuijd van Geel Wit 1

thuis tegen Heerenveen- Die eindigde nogal

verrassend in een 4'l znge voor onze jon-

gerc etr de manier waàÍop de delpunten tot

stand krpamen deed me denken aan de speel-

wijze met een schaduwsPits.

Theo Brouwer br;zntte toen die plaats, althans

ïwst het verrassend cpduiken in de spits en

het afroaden betreft. Meeverdedigen, schake-

Ien en spelverdelen heb ik hem weinig zien

doen.

Ik kan niet beoordelen of Geel Wit er goed

aan zov doen tot de speelwijze f,et eer

schaduwspits oYer te gaan. Waarschijnlijk

niet, want ook bij het veel lager tempo waar-

in in de derde klasse van de KNVB wordt

gespeeld, is het spelen als een schaduwspits

eeu buitengfliloon veeleisende opdracht' Je

moet er wel heel zeker van zijn dat je als

trainer oveÍ eetr speler met dergelijke kwaii-

teiten beschikt, voordat je het op die rmanisl

gaat proberen, Bovendien moeÍea de andere

spelers de leiding van de nrunmeÍ 10 zonder

meeÍ accepteÍen en daar kon nog we1 het

grootste probleem liggen.

Niettemin §taat het wel vast dat het fenomeen

schaduwspits niet bij voorbaat worden gezien

als iets dat tot het exclusieve domein var

Ajax behoort. Het voetbal wordt er verras-

sender van dmrdat het aanvalspel rijker kan

worden gevarieerd en daarvmr, vÖor veff&s-

send en gevarieerd aanvallend voetbal kont

h* publiek naar de velden en daaraan bele-

ven de voetballers het maximale speelplezier,

ook bij Geel Wit.

frans h.
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CLINIC HEERENVEBN

SC HeerenYeen heeft in juli zijn
oefenkamp opgeslagen op Ameland. In
het kader daarvan werd een clinic
gehouden waaraan zo'n 150 kinderen
meededen. 's Avonds oefende de selectie
tegen de beide eilander verenigingen.
Amelandia werd met l5-0 verslagen in
een wedstrijdje van een uur, Geel Wit
hield de schade beperkt tot zes
tegentreffers. Duizend toeschouwers
waren hiervan getuige.

De profclub is met een selectie van 24
man naar Ameland gekomen. Alleen
Hans Vonk en Harris Huizingh
ontbraken. Zij Wegen extra rust vanwege
resp. interlandverplichtingen voor Zuid-
Afrika en de nacompetitie voor FC
Groningen. Van de meegereisde spelers
kwam Tieme Klornpe niet in actie omdat
hij zich op Ameland had geblesseerd.
Dinsdag, meteen na aankomst, zochten
de Heerenveners twee keer het
sportcomplex van Geel Wit op om te
trainen. De volgende ochtend vclgde er
weer een training.
De wedstrijd tegen Amelandia was een
eenzijdige vertoning. Al na vier rninuten
gaf.de behendige Mark van Eijk doelrnan
Jan Wijnberg het nakijken. Na tien
minuten was de weerstand definitief
gebroken en rolde de ene na de andere
bal de goal in. Boudewijn Pahlplatz zag
een strafschop gekeerd door Wijnberg.
De treffers kwamen op naam van Ivan
Tzvetkov (5), Emanuel Ebiede (4), Mark
van Eijk (2), Max Houttuin, Jesper
Hakansson, Pahlplatz en Arek Radornski.
Het naar de derde klasse gepromoveerde
Ceel Wit bood tegen de andere selectie
van Heerenveen beduidend rneer
tegenstand. Geel V/it gooide meer fysiek
in de strijd, wat onder meer resulteerde
in een gele kaart, die Theo de Haan van
scheidsrechter Hans ten Hoove kreeg
voorgetoverd na stevig ingrijpen.
Al na vijf minuten vond Romano
Denneboom het net, maar een afstrafting

l

- Í-'
Bixt van Doniastraat 11

NÉS AMELAND

'0519-54238s

Aok gexhiÍvoor reunies en partijen,
Het gehele iaar geoped.
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bleef uit. Een kopbal van Johan Hansma
ging naast, Jeffrey Talan en Radoslav
Samardzic joegen de bal in het zijnet. De
ballen die wel tussen de palen gericht
waren werden een prooi voor doelman
René de Jong.
De wedstrijd tegen Heerenveen was de
laatste voor trainer Ids Heerema en leider
Jos Bulté. Zij lieten de hele selectie
opdraven en dat betekende dat er
veelvuldig werd gewisseld. Meteen na de
rust prikte invaller Anthony Lurling er
twee in. Pasquinel Kolk kreeg tot
tweemaal toe de kans iets namens Geel
Wit terug te doen. Eerst stond Hansma
hem met een onopzettelijke handsbal in
de weg en vervolgens zag hij zijn inzet
gekeerd door keeper Barry Ditewig.
Daardoor kon Lurling, aÍkomstig van FC
Den Bosch, even later een gave hattrick
op zijn naam laten schrijven. De beide
overige doelpunten kwamen van de voet
van de inmiddels voor Feyenoord
spelende Samardzic. De laatste treffer
werd gescoord vanaf elf meter, nadat
Francisco Metz een doorgebroken speler
onderuit had gehaaid.

Assistent-trainer Gert Jan Verbeek toonde
zich na afloop tevreden met het
vertoonde spel. VCe hadden twee
tegenstanders met verschillende
speelstijlen en instellingen. Amelandia
bood sportief weerstand, Geel V/it had

meer kwaliteit. Een fysiek sterke ploeg
hield het lang op 1-0.
De trainingskampen op de eilanden
bevallen Heerenveen prima. Na eerder
Schiermonnikoog en Terschelling te
hebben aangedaan was nu dus Ameland
aan de beurt. Waarom zul je naar het
buitenland gaan. In dit jaargetijde is het
weer in Nederland prima, de voeding is
goed voorelkaar en de oversteek met de

boot geeft je toch het gevoel dat je van

huis bent, aldus Verbeek.

-18 _

ingezonden:

§EEL WTT KAMPIOEN

AIs zupporter van Geel Wit, ging ik naar de

receptie cp 19 juni jt. Na mijn felicitaties aan

bestuur er spelers kreeg ik van het bestuur

het boek '60 jaar foetbal om oast"

Met bijzonder veel aandacht heb ik dit boek

gelezen en daar las ik dat Geel Wit Ereemael

tegen een elftal van kusnrachtmilítairen had

gespreld. Lxat ik tru eetr der qpelers van de

militairen geweest zijn en in beide wedstrij-

den speelde ik rechtsbuiten en maakte in de

eerste \sed§trijd I doelpunt en in de volgende

maakte ik er twee.

De organisatoren van deze wedstrijden waren

meneer ps§toor en mee§ter oud. van deze

wedstrijden zijn ook foto's geromen die ik
r+el heb gezien matr nooit heb ontvaÍtgen'

Nu besef ik dat ik tegen de vaders cq de

grmtvaders van de huidige spelers heb ge-

speeld. Het waren zeer sportieve wedstrijden

en nà afloop werd er een gezeltige bijeen-

komst gehouden.

Ook las ik in het kk dat een vader zijn

eigen zooos heeft gefloten er daar nogal

commÉntaaÍ op heeft gehad- Ik kan met hem

meevoelen want dat is mij ook overkomen'

Iu de derde klas speelt een vereniging waaÍ-

van ik bestuurslid en jeugdleider/uainer ben

gewcest er l\,aarvÍm ik uog steeds donateur

benn maar ik kan wel zeggen dat bij mij toch

de hoop bestaat dat Geet Wit zàl winnen'

Ik eindig met te rÉgger- dat ik bewondering

heb voor het bestuur en de spelers van Geel

Wit, want de onderlinge vriendschap is daar

zeer grcot.

Nes, juni 1999

Max de Wind

ÀDRESWUZIGING

Zozls de meesten van ons inmiddels

weten is de familie Eeltink verhuisd naar

Harlingen. Hun nieuwe adres is: F'

DomeÉ Nieuwenhuisstraat 74, 8862 wE
Harlingen. Hun telefoonnummer is:

0517-433305.

lM
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GEEL WIT NTELiWS

Medewerkers:

Meinte Bonthuis
Jan Epping
Frans Hulsebos
Koos Molenaar
Henk Roemers
Rudy Bloem
Dolf Kienstra
Coty Tieman
Frans ter Schure
lazef Brouwer
Ida Kiewied
Luc van Tiggelen
Niels Oud
Nico Oud
lVillem Beijaard
Peter Former
Frans Kiewied
lVessel Brouwer
George Molenaar
Jetse Nagtegaal

Redactie adres:
Torenstraat 5
91.63 HD Nes.

Het GIY nieuws verschijnt
8 tot lO keer per jaar.
Oplage: 350 exemplaren.
Kosten abonnement:
f 15,-- per jaar.
Kosten advertentie:
f 60,-- per jaar


