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Frans ter Schure kwam door
'stel bavianen' in het bestuur

Na vijftien jaar vindt Frans ter Schure het

wel welletjes in het bestuur van Geel Wit.
Dit jaar stapt hq er uit. Dat wil geenszins

zeggen dat hij verloren gaat voor de

vereniging. Frans heeft zich al aangemeld
als vrijwilliger in de kantine en zou graag
een teampje willen begeleiden, iets wat er

in al zijn jaren op Ameland bij gebleven is
vanwege zijn werk.
Frans groeide op in Wolvega en voetbalde
tot zijn vijftiende bil de voorloper van de

FC, DIOW (Door Inspanning Ontspanning
Wolvega). Daarna speelde hij zes jaar in
het tweede van Vollenhove, dat na een

fusie nu door het leven gaat als VENO.
Frans trouwde in 1978 met Marry en ging
op Ameland wonen. Daar meldde hij zich
aan bij Geel Wit, waar hij voornamelijk in
het derde en het vrlfde ging spelen. "Het
was een prachtig mooie tijd", blikt Frans
terug. Onvergetelijk waren de ontbijten aan

boord met het derde en de deelname aan

het Vriendentoernooi van RES in
Bolsward. Het spel ging echter letterlijk
aan de frële middenvelder voorbij. "Alle
ballen gingen hoog over me heen, want
Paulus (van Dorus) Brouwer kon heel goed

ruimen".
Daarna speelde Frans even in het vierde,

dit team werd opgeheven wegens een

gebrek aan spelers. Maar het kan verkeren.

Niet veel later kende Geel Wit de

ongekende weelde van vijf seniorenteams.

Daarop had het bestuur niet gerekend,

zadat deze ploeg in de blauwe reserveshirts

moest spelen!
Frans I'vas aanvoerder, en ook een beetje

leider. "Eigenlijk was die functie Toon
(van Klaas) Oud toebedeeld, maar die had

nooit tijd", verklaart Frans. Frans had en

heeft nog steeds een hekel aan spelers die

lopen te mopperen. Zo heeft hij ooit Devid
Appelman uit het veld gestuurd. "Hij liep
telkens te schelden. Dan maar met tien man

verder. Je voetbalt toch voorje 1o1?"
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In 1988 werd het vijfde kampioen. De

beslissende wedstrijd was op Tweede
Pinksterdag in Leeuwarden tegen

Friesland. Geel Wit wilde het wel op een

akkoordje gooien, maar dat kon niet want

er zouden ongetwijfeld mensen van Rood
Geel komen kijken, dat bij verlies van Geel

Wit kampioen zou worden. "Ik ben de hele

Eerste Pinksterda g bezig geweest mannen

van het Oerd te plukken. Het was niet voor
niets, want we wonnen met3-2. En wat
niet vaak gebeurde, ik scoorde".

Op Ameland wachtte voorzitter Dirk
Kooiker de kampioenen op. In de kantine
vierden zehet feest op gepaste wijze, maar

Frans moest's avonds nog voetballen om
de Cor Wijnbergbeker. Hij stond tegenover
Hille Beverwrjk. Die flitste hem vier keer
voorbij en dat leverde Amelandia de, tot nu
toe enige, zege op. Het werd 6-0.
Het vijfde maakte jaarlijks een uitstapje
naar de Vennoot. Foto's van mannen in de

duinen en in het water getuigen daarvan.
"We deden van alles, zoals tiepelen, netjes

zetten en natuurlijk voetballen. Het is
jammer dat zo'n traditie verwaterd is".
Eenjaar of zestien geleden ging Frans zich
ook op andere vlakken verdienstelijk
maken voor de vereniging. Hij ging het
clubblad nieten en bezorgen. Dat deed hij
samen met anderen, maar zijn beste hulp is
waarschijnhjk de elektrische nietmachine
geweest. "Dat was een van de beste dingen
die Geel Wit gekocht heeft". De niet- en
vouwploeg Lrestaat nu uit lda Kiewied,
Coty Tieman, Joseph Brouwer, Luc van
Tiggelen en Frans zijn persoontje. "Dat is
een mooie vaste ploeg, en dan is het prettig
werken".
Frans heeft samen het Herman Töben de B-
junioren getraind. Leider kon hij nooit zijn
vanwege zijn werk op zaterdag. "Dat was
hartstikke jammer, misschien dat het nu
kan nu ik ander werk heb". Toch is hij wel
eens mee geweest, zoals met zoon Erik
naar Sparta'59 in Deinum, toen Frans
Marry verving. GeeI Wit had dik moeten
winnen, maar yerloor met l-0. "Wie zet
mij er dan ook naast", mengt Erik zich
verwijtend in het gesprek.
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Frans wil een compliment maken aan alle
vrijwilligers. Elk team heeft nu twee
leiders, dat is wel anders geweest, herinnert
hij zich maar al te goed.
Na zestien jaar stopt Frans ook met het
trainen van de F'jes.Pasquinel Kolk was
een van de jongetjes van de eerste lichting.
"Eerst deed ik het alleen. Er kwam steeds

meer animo en stond ik biina twee uur in
de zaal. Dat werd te gek. De laatste zes jaar

is het beter doordat ik hulp krijg van ex-
voetballers".
In 1985 kwam Frans in het bestuur. "Er
was geen kandidaat en toen stemde een stel
bavianen op mij", legt Frans zijn
verkiezing uit. Frans verleende eerst hand-
en spandiensten" zoals hij het zelf noemt.
In 1986 nam hij het penningmeesterschap
over van Wessel Brouwer. Daaraan waren
nogal wat nevenfuncties gekoppeld. Zoals
de kaartverkoop en het aan de man zien te
brengen van 25A loten voor de Grote
Clubactie. Als schatbewaker diende hij
orvoor te zorgen dat de krst gevuld bleefen
dus moesten de acceptgiro's naar de leden
en de clubblad- en bordadverteerders tijdig
de deur uit.
Een van Frans' eerste taken was het
controleren op zwartkijkers bij de

wedstrijd tegen Fortuna Sittard in 1985.

Die wedstrijd leverde Geel Wit een verlies
op dat jarenlang op de begroting bleef
drukken. Wat Frans betreft hoefden
dergelijke ontmoetingen niet meer. Mits ze

op goede wijze georganiseerd werden,
zoals vorig jaar tegen Heerenveen, toen
André-Douwe de Vries en Luc van
Tiggelen de zaakjes keurig voorelkaar
hadden.

. Frans hanteerde een beleid van recht door
zee. AIs er iets noodzakelijks moet komen
dan moet het doorgaan, ongeacht de prijs.
Aan de andere kant gruwt hij ervan dat
geld onnodig over de balk wordt gegooid.
Het systeem van halen en brengen met de
jeugdteams levert Geel V/it veel op. "Met
twee ploegjes verdien je al f400. Dat is
leuk. want de reiskosten vormen de

grootste uitgavenpost met 122 à 23.000 op
jaarbasis".
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Frans was een duizendpoot. Naast de

genoemde taken zorgde hij voor
adverteerders voor reclameborden, maar
zette ook de containers aan de weg. Hij
verzorgde de vrijwilligersbarbecue en

zorgde voor de wedstrijdbal. Als Frans
stopt als bestuurslid is hij geenszins
verloren voor de club. Zoals gemeld gaat
hij kantinediensten draaien. Tevens neemt
hij zitting in de sponsorcommissie,
daamaast zalhij ongetwijfeld de nodige
hand- en spandiensten blijven verrichten,
of niet Frans?

Koos Molenaar

FVC Bl-Geel Wit B1 18-3-00

In de wedstrijd tegen de koploper speelden
we goed, vooral de eerste helft.
Met een mooie 0-l van Prem, door slim
terugleggen van Lars.
We hebben daarna nog diverse kansen op
0-2 gehad. Martijn kreeg een gele kaart
wegens appelleren voor hands, en Leo een
gele kaart yoor een overtreding, die amper
een vrije trap waard was,
De start van de tweede helft was slecht,
maar we pakte de wedstrijd na l0 minuten
weer goed op. Na een grove tackle op Lars
van achter, waar de scheidsrechter niet
voor floot, zei Frank er wat van en kreeg
daarvoor rood. Vlak daarvoor werd de l-1
gemaakt. De laatste l5 minuten hielden we
met tien man nog goed stand.
Na de wedstrijd kreeg Leo een rode kaart
wegens beledigend taalgebruik op de

arbiter.
BI

Bron: G. Rijkers

Geel Wit E2-Drachtster Boys E6 6-0
Zaterdag 1 april speelden we thuis tegen de
Drachtster Boys. Het is geen grap: we
hebben gewonnen met 6-0.
Ik maakte het eerste doelpunt, daarna Onno
2-0. Voor de rust maakte Vincent 3-0.
Rust.
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In de tweede helft schoorden Chris en

Stefan 2x. Volgens Jaap hebben we goed

gespeeld. Het was een \Yz.

Arjan van der Laan
E2

Stiens Been vs Geel Wit Been
ZaÍerdag I april moest de selectie van Geel

Wit B I aantreden bij Stiens B 1. Stiens, die
tevens al is uitgeschakeld voor Europees

voetbal, werd in de thuiswedstrijd met 4-0
verslagen.
In de uitwedstrrjd werd de score geopend
na l5 minuten door Rick de Jong, via een

aanval over links. Er werden veel kansen
gecreëerd, maar die werden niet benut door
de voorhoede.
Toch werd het kort voor rust nog 0-2, door
een goed bekeken goal van Rick de Jong.
Na dat de thee was genuttigd en alle 22
spelers weer op het veld stonden deed
Stiens wat terug door na 5 minuten de 1-2
te scoren.
Tcch lieten we de kop niet hangen. Door
een solo, dwars door het centrum, bracht
Padde jr. de score op 1-3. Harm Kooiker
werd het veld uitgestuurd wegens
natrappen. De oorzaak hiervan was dat de

scheidsrechter een gemene overtreding van
zijn tegenspeler niet had waargenomen.
Toch werd het nog 1-4 door een goal van
Hein MosteÍÍnan.

Double-L-Combinatie

Familiedag í juni
De datum van I juni komt steeds dichter
bij. 1juni, I juni, wat is er dan op l juni?
Wel dan is het Hemelvaartsdag, maar, wat
nog belangrijker is, dat houdt Geel Wit zijn
eerste í-amiliedag.
De organisatoren blijven zich hullen in
stilzwijgen over het programma, ze willen
hooguit kw4t dat het een onvergetelijke
dag gaaÍ worden.
Zoals de naam al aanduidt wordt het een

familiedag, dus met voor iedereen wat
wils. Overdag zijn er allerlei activiteiten,
waarbij vanzelfsprekend voetballen een
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belangrijke rol zal spelen. Maar ook voor
niet-voetballers zal er veel te beleven zijn.
Voor live-muziek is gezorgd, en dat het tot
's avonds laat gezelligzalblijven laat zich
dan raden. Iedereen krijgt een progralnma
thuis bezorgd.
D6t is al iets om naar uit te zien, alleen de

dag zelf kan dat nog overtreffen.

ln memoriam - Andries Metz
Na een slopende ziekte is Andries Metz
overleden. Hij heeft nauwelijks gevoetbald,
toch heeft Andries veel voor Geel Wit
betekend. Samen met Albert Teuben zette
hij in de jaren zeventig de spelers van
Amelandia en Géel Wit over om
uitwedstrijden te kunnen voetballen. De
boten van'Wagenborg voeren toen nog niet
zo frequent als nu en dus boden de
beurtschippers uitkomst. Eenmaal aan de
overkant stapten de voetballers in het busje
van Andries en Marie. Alle vervoer werd
gratis aangeboden. "As je overal geld foar
h6we wille moet je dear niët an beginne",
zei Andries een kleine tien jaar geleden in
een interview in het clubblad, dat ook in
het jubileumboek in 1994 is afgedrukt.
Andries is ook een jaar of tien leider van
het tweede elftal geweest, samen met
Tjeerd Molenaar. Hoogtepunten waren de
kampioenschappen van het eerste en het
tweede in 1972. Legendarisch is de foto
van het schip vol feestende voetballers op
weg naar Ameland dat vanaf de veerboot
op de gevoelige plaat was vastgelegd. In
1976 werd het tweede onder leiding van
Tjeerd en Andries in Drachten kampioen.
Dierbare herinneringen had Andries ook
aan de uitstapjes met het tweede
Een bestuursfunctie was voor Andries niet
weggelegd omdat h4 als schipper niet zo
vaak thuis was.
Toch had Geel Wit een plaats in zijn hart
veroverd. De clubvlag, een geschenk van
Andries en Marie, zal de herinnering aan

Andries levend houden.
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Standen w Geel Wit per 16 april
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Junloren À, eerste klasse
Zwaag'r;est, A 15 12 1, 2
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Broek. Boys 16 10 2 4

CSLA 13 -I 1 5

GeeI?íi.tÀ L4 6 2 6
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GEEL WIT-4 - MKV'29-5 : 6 - 1

Zondag 16 april 2000 stond voor mij geheel
in het teken van de voetbalwedstrijd GEEL
WTI4 tegen MKV 5. Weliswaar ïvas het die
dag ook Passiezondag en zou ik op grond
daarvan de meditatie over het iijden en
sterven van Onze Heer hebben moeten laten
prevaleren, mÍutr ik besloot toch mij
voornamelUk op het in recreatief opzicht zo
waardevolle, doch in voetbalkwalitatief
opzicht zo onbeduidende treffen tussen de
twee bejaardenelftallen van Geel V/it en
MKV te concentreren. Weliswaar woonde ik
met sepaste derrotie de mis bli in de Sint----- s-f,---- --___ _'-J ''_

Clemenskerk en was daar getuige van een
happening met veel kinderen, veel
palmpaastakken en veel gezang onder leiding
van Agatha Wetting die als een echte
cheerleadster haar kinderkoor stond op te
jutten.
De dienst liep wat uit en daardoor moest ik
de zegen van pastoor Marcel missen om
tijdig op het Geel-Wit-terrein te arriveren. Ik
voelde me wel enigszins schuldig, maar je
moet per slot van rekening toch prioriteiten
durven stellen.
Toen ik bij het veld arriveerde, was mijn
eerste gedachte dat die verrekte Leeuwarders
weer eens hadden afgebeld wegens te weinig
spelers of een te hoog alcoholpromillage.
Maar daarmee zat lk er rnooi naast, want de
MKV-ers waren wel degelijk op komen
dagen. maar namen uitgebreid de tijd om
zich in voetbaltenue te steken of misschien
zaten ze wel in de kleedkamer het lijden en

sterven van Jezus Christus te overwegen,
want MKV is net als Geel \ffit van huis uit
een katholieke club. Ik had dus rustig het
eind van de mis kunnen afwachten, maar
spijt had ik nauwelijks, want ik vond dat er
wel heel veel palmpaasstokken waren en die
ontnamen een beetje het zicht, zowel fysisch
als spiritueel, op de gewijde handelingen.
Om kort te gaan: de wedstrijd begon een

klein kwartier te laat.
Het mag als algemeen bekend wcrden
verondersteld dat de uitspelende ploeg in het

begin van de wedstrdd altijd enigszins in het

voordeel is doordat de spelers enkele uren

eerder uit bed moeten en daardoor beter
wakker zijn dan de thuisspelers die het eerste
kwartier wat slaapdronken rondstuntelen. 7,o

was het ook bij deze gelegenheid: Geel Vfit
begon in slow motion en de l,eeuwarders
profiteerden daar al in de tweede minuut hun
spits aan te spelen die kennelijk door geen

van de Amelanders was opgemerkt. De man
aarzelde op zeven meter voor het doel van
Robert Kienstra geen moment en knalde de
0-1 in het net. Daarmee was niet alleen
Robert, rilaaÍ ook elke Geelwitter klaar
wakker.
Dat ontwaken werd de MKV-ers vrijwel
onmiddelliik fataal- want de serinse
tempcverhoging die het directe gevolg was
van het oplichten van het 1 brein was de
Leeuwarders onmiddellijk teveel. Op een
dieptepass door het midden reageerde een
mij tot dusver onbekend talent, Erik van der
Merj, vriend van een dochter van Willem
Kooiker - ik lever de burgeriijke stand maar
meteen bij - met een sprint van minstens 30
meter. Die hadden de beide centrale
verdedigers van de tegenstander niet in hun
bestand en bijgevolg verscheen de Geel-Wit
spits alleen voor de keeper. Die kwam zijn
doel niet uit: hij dacht zeker dat hij met
Clarence Seedorf te maken had, want die is
wereldrecordhouder van
overschieten.

dichtbij

De kleurenblindheid werd wreed bestraft,
want Erik schoot de bal wel hoog in, maar
wel 30 centimeter onder de lat in de linker
bovenhoek (1-1).
Dezelfde speler zargde voor de rusf nog voor
2-1, maar dat is niet het belangrijkste. Het
was namelijk een aangename verrassing te
mogen constateren dat het vierde elftal in
staat bleek tot een degelijke spelopbouw
waarbij goed positie werd gekozen, het

speelveld optimaal werd gebruikt en soepel
van verdediging naar aanval werd
overgeschakeld. Daarbij moet wel opgemerkÍ
worden dat MKV onze jongens, nou
jongens, weinig in de weg legde. Hun spel
deed mij denken aan voormalig trainer en

entertainer Barry Hughes, die de spelers van
Go Ahead Eagles het positiespel probeerde
bij te brengen door her en der etalagepoppen

I
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op het trainingsveld neer te zetten, Lolbroek
Hughes haalde daarmee de voorpagina van

de vaderlandse sportpers, zoals met zoveel
onzin het geval is, en de Eagles

degradeerden uit de Eredivisie en slepen
sindsdien e€n troosteloos bestaan voort in de
Eerste divisie.
Op ietwat kleinere schaal verging het MKV 5
net zo: van het speelmodel Madame Tussaud
ging inderdaad een weldadige rust uit, maar
doelpunten leverde het in de verste verte niet
op. In tegendeel: Geel S/it dicteerde het spel

en yoerde na rust de score met regelmaat op
tot 6-1. Het grootste aandeel had daarin de al
genoemde Erik van der Meij, maar ook de
ingevallen Hein Oterdoom kwam zowaar tot
scoren. Ik moet toch eens wat meer naar de
reserve-elftallen gaan kijken, want niet alleen
valt daar het nodige te genieten, maar het is
ook verfrissend voor het sociaal bewustzijn"
Yan Hein wist ik bijvoorbeetd helemaal niet
dat hij voetbalde en dan nog wel in het vier
de van Geel V/it. Toen hij het veld kwam
opdraven had ik hem eigenlijk meer
ingeschat als het soort speler dat bi MKV
rondliep of liever stond. Maar nee hoor, hij
was erg actief op de linker vleugel, liep zieh
steeds goed vrij, verdedigde desnoods rnee

en bood zich steeds goed aan als de bal
vanuit de verdediging via het middenveld
werd opgebracht.
Een andere speler die mij Írangenaam

verraste door zijn ínzet, balvaardigheid en

motivatie was Maurice Pijpers. Hij bezette

de linker positie op het middenveld naast

centrale middenvelder Frans Kiewied en CIp

rechts Vfessel Brouwer. De beide
laatstgenoemden blonken vooral uit door hun

speloverzicht en de effectiviteit van hun
balbehandeling. Maurice verrichtte voor hen
veel ioopwerk en zo hoort het in een goed
geordende samenleving. Ie ziet het zowel op
als buiten de voetbalvelden nog al eens

andersom: de "oudjes" lopen zich uit de
naden opdat de jongeren op hun lauweren
van het 'Dolce Vita' kunnen genieten.

Niet zo bij Geel Vlit 4: ieder leverde op
hartverwarmende wijze zijn bijdrage en de
jongeren deden graag een stapje extra.

Dat stapje extra deed ook Peter Boelens en

dat vergt de nodige pk's als je zijn gewicht

in aanmerking neemt. Ziin directe

tegenstander woog nog niet de helft, maar

Peter won menig sprintduel van hem- Heel

actief was ook de "vluchteling" Hyà'

Youssef" als rechtsbuiten. Hij demonstreerde

met graagte zïin dribbel- en

passeervaardigheid en blonk uit door

uithoudintvermogen en snelheid. Voor de

statische MKV-verdedigers was hij een ware

plaag. Na de rust kwam er opnieuw een

speler in het veld die ik niet kende;

nèt bleek de badmeester van Klein

Vaarwatern Ronald de Vries, te zijn:. een

technisch goede sPeler, die zích

buitengewoon inzette en duidetijk ten dienste

van he-t elftal speelde, een aanwinst voor het

vierde en wellicht mettertiid vooÍ één van de

hogere elftallen.
DJmeest opvallende speler was voor mij Sip

(Staal) Boelens, niet door wat hij deed,

hoewel dat van gedegen kwaliteit was' maaÍ

door wat hij niet deed. Uit de zeventiger

jaren kende ik hem als een onvervalste

tulldozer en dan druk ik mij nog

eufemistisch uit. Zijn tackle's waren in heei

Noord-Friesland en omliggende landstreken

berucht. Nooit zou hI proberen om een

tegenstander heen te lopen, steeds zocht hij

dJ kortste weg: dwars er door heen' In de

wedstrijd die het onderwerp van dit artikel

is, bteet hij de oude Adam te hebben

aígelegd *, hij straalde een bijna

on-weànlijke mildheid en wijsheid uit' Zijn

bewegingen waÍen beheerst, zljn

balbehandeling was subtiel, zljn teksten'

vroeger vaak rauw en honend, waren nu

doordrenkt van een weldadige bonhomie' Ik

kan niet geloven dat alleen de jaren deze

metamorfose bewerkstelligd hebben' Ik meep

hier toch zeker de beschavende invloed van

een vrouwelijke levensgezel, in casu Heleen'

te bespeuren.

Na de rust stond ik een tijdlang in hqt

gezelschap van Geb de Jong, iemand die ten

aanzien van de voetbalsport zeker een kenner

genoemd mag worden. Wij waren het erover

Ëens dat de wedstrijd Geei Wit 4 - MKV 5

een voorbeeld genoemd mocht worden van
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," sportiviteit en wel zodanig dat de
amusementswaarde ervan opmerkelijk hoog
moest worden ingeschat. Veel mensen
kunnen zich een aantrekkelijke
voetbalwedstrijd niet voorstellen zondet een
behoorldke, liever onbehoorlijke, dosis
geweld en agressie binnen en buiten de lijnen
Nu kan rnen tegenwerpen dat het bij een
.wedstrijd als die tussen Geel Wit 4 en MKV
5 dan ook nergens om gaat, maar dat
argument is van nul en generlei waarde,
want bij Ajax - Feyenoord gaathet per saldo
ook nergens om, want de bedragen die voor
de spelers als salaris of premie op het spel
staan worden, maatschappelijk gezien, teniet
gedaan door de kosten van politiebewaking
en herstel yan vernielingen waarvoor de
belastingbeialer moet opdraaien.
We zouden Studio Sport moeten uitnodigen
om eens een wedstrijd van Geel Wit live uit
te zenden, maar de voorbeeldige sportiviteit
en de beschaafde omgangsvormen stuiten
onze televisiemakers tegen de borst. Zij zien
daar ietterlfik geen brood in en de
mogelijkheid is niet denkbeeldig dar ons
vierde elftal dermate van de kook zou raken
dat ze, gelijk Sip Boelens in zijn vorige
leven, meedogenloos de beuk erin zouden
gooien en dat moet tot het uiterste
voorkomen worden. Zoals de mannen
zondag 16 april speelden is een wedstrijd een
weldaad voor de toeschouwers, \#aarvan er
overigens veel te weinig waren. Maar ik ben
uiteraard niet de aangewezen persoon om
anderen hsn afwezigheid te verwijten, Het
was meen ik in 1984 dat ik het vierde voor
het laatst had zien spelen, maar ik moet
zeggen dat ik bekeerd ben, ondanks de
gemiste zegen van pastoor Marcel.

F. Hulsebos
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GEEL WIT E2 _ BLATJW WIT E5

We hebben heel goed gespeeld. Het stond

in de rust 3-0 voor ons. De 2" helft hebben

wij nog 3 doelpunten gemakt en hun nog 1'

Dus de eindstand werd 6-1.

BLAUW WIT E5 - GEEL WIT E2

We hebben de 1# helft heel goed gespeeld,

maar ws konden maar één doelpunt maken'

De 2'helft maakten de tegenstanders een

doelpunt. We lryaren even sterk' De

eindstand werd 1-1.

Groetjes E2

Op zaterdag ll maart moe§ten wr1 met E2

spelen in Leeuwardea tegen Leeuwarden'

W. begonnen de wedstrijd goed en

stonden na ongeveer 5 minuten met 1-0

voor door een doeipunt van Stefan' Na

deze voorsprong werden wij steeds slechter

en de andiren steeds beter' Annie en Jan

stonden te roepen van kom op jcngens,

maÍr het hielp niets. We verloren de

wedstrijd met 4-2.

Onno.

GEEL \ryIT E2 _ BROEKSTER BOYS

We hebben met 3-4 verloren. Het was een

lzuke wedstrijd. De doelpunten ziin

gescoord door 2x Stefan en 1x Onno en ik

heb alle ballen voorgezet.

Willard.

BLAU1V WIT - GEEL }VIT E2

lVe hebben met 0-1 gewonnen' Het was

een hele sPannende wedstrijd' Het

doelpunt is gàmaakt door Stefan' Op de

booiheeft Thomas getrakeerd op chips'
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GEEL WIT E2 - BROEKSTER BOYS E4

Zaterdag 18 maart moesten we thuis
voetballen tegen Broekster Boys. Het
waaide flink, eerst was er geen
scheidsrechter maar even later kwarn hij
aan rennen. Zij wuen in het begin iets
sterker; een lang donker jongetje scoorde
3x tegen ons en wrj blj hun ook 3x. Eerst
Stefan, daarna Onro en daarna rreer
Stefan. De ls* ronde dus 3-3. De 2" helft
waren we even sterk. De Broekster Boys
hadden toch gescoord, wij niet.
Eindstand 3-4.

Richard.

18.3 00 FVC Fl - GEEL WIT FI

Er was eens een ploegje dat heet F één.
Dat ging naar Leeuwarden heen-
We moesten over zee
En gingen naar FVC.
We gingen met een grote bus,
Zonder onze ans.

We stonden op het veld, nog maar net
Toen lag de bal, na 5 min. bij ons in 't net.
Dat was geen mooie boel
Maar Lars schopte bij hun 1 in het doel.
Toen waren zij aan zet
En lag de bal weer bij ons in 't net.
Daar zat Danny niet mee
Hij maakÍe 2-2vaor de thee.
Na veel kansen te hebben gemist
Hebben we met 3-2 naast de pot gepist.

Rik en Abe

OI.O4.OO BLAU1V WTT F3_GEEL WIT FI

Blauw Wit was ons doel
Dat gafons een goed gevoel
Lars en Danny schoten er twee in
Dat was naar onze zin.
Na de rus, na de thee
Maakten ze er nog twee
We hebben toch nog kansen gemist
Maar deze keer met 0-4 in de pot gepist!

Klaas en Danny
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8.4.00 LEEI.IWARDEN FI.GEEL WIT Fl

In de l$" helft, we hadden het goed gedaan

Zagenwij hen niet staan

Met 0-2 voor in de pauze

Gingen we na de pauze verder met hauze

Met 0-5 in de hand

Gngen u/e terug naar Ameland

Lars, Danny en Jaap schoten ze in't net

Dat was voor ons dolle Pret.

OOSTERGO El _ GEEL WIT El

1# helft: De wedstrijd begon om half elf'

lMe begonnen goed door een doelpunt van

Dirk. Ylak dawna hadden we een

tegendoelpunt. En meteen daarna weer en

nJg ..r. 1Ve stonden rnet 3-1 achter! rffij

waren weer aJlÍl de beurt en maakten er

twee: Dirk en Jurjen.

2" helft: Het stond 3-3. De tegenpartij

speelde erg grof. En we hadden een

partijdige scheids. Ze maakten hands'

kevin schreeuwde dat het hands was' Het

maakte niet uit. We kregen geen penalty'

Jurjen kreeg nog een grote kans, ma&r

miste. Het bleef 3-3.

Kevin gaf steeds commentaar en kreeg eea

waar*chu*ing dat hij eruit gestuurd kon

worden, maaÍ ze daagden het zelf uit.

Bestuurlijk
Yan}4tot en m* Zgjuli worden op de

velden van Geei Wit de onderhand

traditionele voetbalclinics gehouden' Alle

jeugdleden hebben hierover bericht gehad'

Wió nog niet is geinformeerd wordt

verzocht contact op te nemen met zijn of

haar leider.

De vrijwilligersavond is vastgesteld op 10

juni.

Wie in de kantine werkzaamheden verricht

representeert de club' Dat geldt ook voor

hei beantwoorden van de telefoon' Van wie

de hoorn oppakt wordt verwacht dat hij of

zi1 de club op een fatsoenlijke manier

vertegenwoordigt. 
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De trainingscursus.

Begin april was er op de velden van
Geelwit weer een cursus georganiseerd

voor trainers en leiders van de
jeugdelftallen. Net als de vorige keer
rtraren collega's uit Hollum ook van de

partrj.
De cursus werd gegeven door Jan

Melchers, KNVB-trainer voor o.a. B-
junioren. Tijdens de eerste voetbalclinics
hier op Ameland was hij ook van de partij.
De cursusduur besloeg twee
wijdagavonden met de zaterdagochtend
daarna er aan gekoppeld.
Het is misschien wel eens goed je te
realiseren dat dergelijke mogelijkheden om
wat bij te leren, vrij uniek zijn. Het is een

aantal dagdelen intensief bezig zijn, maar
je hoeft er niet voor naar de wal. Ik vond
de opkomst daarom wat mager. Na eerdere
inventarisaties u/aren er bijna 2A

kandidaten, m&àÍ op de cursus zelf bleef
het aantal beperkt tot ongeveer 10.

De kennis van een echte voetbaltrainer is

in onze ogen bijna oneindig. Toch doet hij
hetzelftle werk als de wijwiilige trainers
zoals bij onze club. En kampt hij ook met

dezelfde problemen, De oplossingen die hij
en zijn collega's bedacht hebben, kan hij
ons zo vertellen. Dus hoeven wij het wiel
niet opnieuw uit te vinden. Ik zal proberen
wat tips aan het papier toe te voegerq want
urat zwart op wit staat kun je nog eens

naleze4 wat in het hooftl zit, wtl er nog
wel eens uit waaien.

Als trainer of leider probeer je in het

voetbal van de jongelui wat structuur of
systeem aan te brengen. Ze moeten leren

de ruimte van het voetbalveld te benutten
en leren wat de taken van de verschillende
posities inhouden. Wanneer jij ze iets

probeert duidelijk te makeq waaÍ ze trcg
niet aan toe zijn. Dan is de kans groot dat

er van al jou inspanningen niet veel
rendement overblijft. Zo hebben F-pupillen
nog geen idee van voor of achter eÍl

ontaardt het voetbal vaak in een "kluit"
spelers rond de bal. Waar de bal is, gaat de
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De Alles in één Polis
dan benï u gemakkelijk en voordelig verzekerd

Pre mi ekorti n g tot I 2o/o

Ra bo ba nk N aardoost F riesl and
Van Heeckerenstraat 12,9163 GZ
Tel. (0519) 54242s Fax (0519) s424 s3
E=mail : rubo3 433 @tr ef .nl

De RVS adviseur is er als ie ,m nodig hebt

kluit, eerder gestuit door bosjes of
hekwerken dan door kalklijnen. Het is dus

zaak dezejongelui te leren dat er grenzen

zijn op aie onàinaig grote grasmat. En dan

kom je bij oefeningen met bal in een

beperkte ruimte, het beoefende en

beschreven stedenspel en partijtjes van één

tegen één, éen tegen twee of twee tegen

twee, op kleine veldjes met doeltje§ van

twee meter want gescoord moet er worden.

Als het doel van de oefening gehaald is, in

de ogen van de trainer, dan is het zaak de

lat weer een streepje hoger te leggen' En

dat is vaak pas na vele herhalingen van de

oefenstof.
Volgens fan Melchers maken trainers als

wij vaak de fout dat we te veel variatie in

detraingen aan willen brengen- Hij gaat bij
een trainingsuur uit van een indeling van

3x 2A minuten. Eerst een warming-up met

ba1 in een beperkte ruimte, voor het

balgevoel, balbeheersing en het aanleren

van o.a. passeerbewegingen. Dan 20

minuten met bijv. afronden en dan nog 2A

minuten partijvorm, aangepast aafi de

mogelijkheden van de jongelui. Een grote

afsluitende partij neemt vaak kostbare tijd
in beslag en de balcontacten per speler

nemen sterk af.

Verder geeft hï tijdens de oefeningen

natuurlijk aanwijzingen, af en toe legÍ hij
het spel dan dood, maar op een gegeven

*o*ènt stopt hij daarmee en laat hij de

jongelui voetballen. Dan observeert hï
alleen nog maaÍ en neemt zaken die niet

goed gaaa mee n&ar de volgende week'

Teveel aanwijzingen zijn namelijk ook

dodelijk voor de creativiteit v&n het

aanstormende talent. En dat is meteen ook

wser een les voor de overenthousiaste

ouders of leiders die men nog steeds langs

de lijnen tijdens de wedstrijden non-stop

schreeuwend aantreft.
Is de jeugd de pupillenstatus ontgroeid, en

treden zij toe tot de junioren, dan is het

zaak de trainingen ook af te stemmen op

dat wat er gebeurt in de wedstrijden' De

trainer moet dan zelf gaankijken of verslag

krijgen van de leiders. Hoe speelt de ploeg

bij balbezit en hoe speelt het team bij

*§\ -. Bel voor al uw verzekerrngen,

Yf \\[ íinancieringen, spaarrekeningen,
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balverlies. Wat gaat er goed en wat gaat er
niet goed. Wat niet goed gaa! vertaal je
naar een oefening op de training ?,n zo
probeer je verbeteringen aan te brengen.
Dit natuurlijk onder het rnotto ..al hct
goede komt langzaam", want zeg nou zelf:
van één uurtje trainen per week kun en
mag je geen wonderen verwachten.
En dan heb je maar een uurtje en dan
draaien die jongens hun hand er niet voor
oÍn, om de boel af en toe lekker te lopen
verstieren. Heb ik dat weer.
De truc is om zebezigte houden. Wanneer
ze bijv. moeten afronden, dan wordt er in
de rij vaak geouwehoerd. Maak dan dus
twee of zelfs drie kortsre rijen voor
meerdere doelen en plaats de gribussen in
verschillende rijen en je zult zien dat ze
wijwel geen tijd overhouden om zelfs
maar aan andere dingen te denken dan
voetbal.
Daarnaast beveelt Jan Melchers &an, in
discussie te gaan met de aanstaande profs.
De aanwijzingen die hij geeft, gaan viijwel
altijd via vraag en antwoord. Dus ..Hol

stop.. staan blijven,..bal terug,,, dan
'lilaarom schop jij die bal naar hem?,,
'Tfun hij wat met zo'nbal?,,
'?.{aar wie had je beter kunnen schoppen?',
Okél Opnieulry en nu naar hem.

Het is mij na deze cursus rtreer duidelijk
geworden dat je als trainer je zaakjes goed
moet voorbereiden. Terugvallen op je
eigen ervaringen is niet voldoende.
ïVanneer je de jongelui echt wat wil leren,
dan moet er sprake zijn van opbouw in de
trainingsstof Niet alleen per seizoen maar
door de gehele jeugdopleiding. De trainers
onderling moeten geregeld met elkaar om
de tafel, om te kijken van hoe gaat het nu
bij jou, hoe ver ben je, wat kunnen de
jongens wel aan en wat is nog te moeilijk.
Dat klinkt z.utaarder dan het in wezen is,
ook bij Sesamstraat hebben ze het steeds
over samenwerken. Als die jongens door
ons beter gaan voetballen, dan geef ik je op
een brie{e dat hun spelplezier omhoog
gaat en dat ze langer voor de vereniging
behouden blijven.
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