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Van ruilen komt huilen 
We gaan even terug naar het begint van de competitie. Op het 
programma van Geel Wit 1 staat de uitwedstrijd in en tegen 
Bolsward. De ‘Vrienden van Geel Wit’ sturen altijd iemand 
mee naar de overkant en zonodig de begeleiding van dienst te 
kunnen zijn. En weet je, zo kom je nook nog eens ergens… 
Omdat Frans (ja die!) zijn wedstrijd graag met mij wil ruilen, 
sta ik dus op 4 september in Bolsward aan de lijn samen met 
een grote afvaardiging van de familie Bonthuis trouwens, maar 
ja, die komen hier gewoon vandaan… 
Nou Frans, je wordt bedankt, jongen! 
Niet voor niets dus, dat er gezegd wordt: ‘van ruilen komt 
huilen’, als je nog eens wat weet… 
De enige hoop die ik na de eerste helft nog over heb, is op 
een beetje succes in de verloting in de pauze, maar ook dat is 
mij niet gegeven. 
Het is gewoon dramatisch slecht op alle onderdelen: 
balaanname, passing, balbezit, rugdekking, communicatie, 
systeemuitvoering, het is allemaal ver onder de maat. 
Er wordt wel veel gepraat in het veld, maar dat heeft niets met 
communicatie te maken. Die Bolswarder die tegen mij zei na 
afloop: “De Amelanders praten beter dan ze voetballen” – hij 
gebruikte iets andere woorden overigens – die sloeg de spijker 
op zijn kop. 
Aan boord terug naar huis weet iedereen precies hoe het dan 
wel had gemoeten en ik hoor weer die Bolswarder… 
En nu ik dit zit te schrijven, staan we op een hele mooi tweede 
plaats. Nu wordt er echt gevoetbald, hard gewerkt en veel 
beter gecommuniceerd, de balaanname en passing, beide 
trainbare onderdelen, zijn een stuk verbeterd. 
We zijn duidelijk op de goede weg en weet je, soms denk ik 
wel eens dat het haar een droom was, die wedstrijd op 4 
september in Bolsward. 
Een nare droom, dat wel ja! 
Tenslotte nog even voor alle “Vrienden van Geel Wit’: deze 
jongen ruilt met niemand meer, forget it! 
 
Anne Moll 



Sparen bij de Jumbo voor Geel Wit 
 
Vanaf woensdag 
2 november kunt 
u bij Jumbo gaan 
sparen voor onze 
sportvereniging. 
Bij elke besteding 
van € 10,- 
ontvangt u een 
sportpunt. Deze 
sportpunten kunt 
u toekennen aan 
een 
sportvereniging 
van uw keuze. Wij 
willen u natuurlijk 
vragen deze 
punten aan Geel-
Wit te geven. Van 
de punten die we 
ophalen kunnen 
wij namelijk extra 
sport- en 
spelmaterialen 
voor de 
sportvereniging 
aanschaffen. Op 
de 
website https://w
ww.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl/vv-geel-wit/ kunt u 
zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de 
sportpunten ook direct aan onze vereniging toekennen. U kunt 
uw gespaarde punten ook inleveren bij de Jumbo in Nes. Bij 
de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunt laten. 
 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor 
Geel-Wit! 
 

https://www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl/vv-geel-wit/
https://www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl/vv-geel-wit/


Geel Wit wint noordelijkste derby 

Geel Wit heeft de noordelijkste derby van ons land op zijn 
naam geschreven. Het derde elftal bracht Amelandia 1 op 
eigen terrein een 1-3 nederlaag toe.  
De spelers van Geel Wit maakten de reis naar Hollum met de 
bus. Op de Hoge Diek werden ze verwelkomd met vuurwerk 
en het clublied. 
Nadat op het veld de mistwolken van de fakkels waren 
opgetrokken ko scheidsrechter Gribbert Bakker het 
beginsignaal laten klinken.De eerste kansjes waren voor de 
thuisclub, daarna nam Geel Wit het initiatief over. In de 
dertigste minuut opende Kevin Kienstra de score door de 
uitgelopen doelman te passeren. Zeven minuten later 
verdubbelde Theo de Haan door uit een corner met het hoofd 
te scoren.  
Na de pauze zette Jaap Wouters de stand op 0-3, waarbij zijn 
dank uitging naar Marchel Kolk voor de prachtige voorzet. 
Daarna scoorde Amelandia ook nog een keer, zodat de 
eindstand 1-3 werd. 
Oktober was sowieso een goede derbymaand voor Geel Wit, 
want ook de jeugdwedstrijden leverden zeges op.  JO9-2 won 
met 3-2 en JO11-2 met 2-1. 



Dorus Metz en Gerard Pluim lid van verdienste 

 
Dorus Metz en Gerard Pluim zijn benoemd tot lid van 
verdienste, Dorus door Geel Wit en Gerard door de KNVB. 
 
Op de algemene ledenvergadering van Geel Wit zijn Dorus 
Metz en Gerard Pluim benoemd tot lid van verdienste. Dorus 
kreeg de onderscheiding van de club, Gerard van de KNVB. 
Namens de voetbalbond was Auke van der Horn naar 
Ameland getogen om het de versierselen uit te reiken.  
Gerard is onderscheiden omdat hij 25 jaar secretaris is 
geweest. Na zijn voetbalcarrière was hij vijftien jaar trainer. 
Vervolgens werd Gerard secretaris van GRC Groningen. Van 
der Horn sprak lovende woorden richting de jubilaris:,,Jij was 
de spil van de vereniging. Je had verstand van reglementen, 
deed de post en had contact met het bondsbureau. Je hebt 
ontzettend veel werk gedaan. En toen ging je naar Ameland. 
Geweldig dat je je ervaring hebt meegenomen.” 
 
Bestuursmutaties 
Eigenlijk zou Gerard afscheid nemen als bestuurslid, maar hij 
blijft nog even. Net als Jos Bulté, die nog een jaar voorzitter 



blijft. Gerard wordt vice-voorzitter na zeven jaar het 
secretariaat te hebben bestierd. Die functie wordt 
overgenomen door Rob Hekkelman. De andere nieuweling in 
het bestuur is Siprian de Jong. Hij volgt Dorus Metz op als 
penningmeester. Dorus heeft dat werk drie jaar gedaan. 
Eerder was hij negen jaar wedstrijdsecretaris en hij is nog 
steeds consul. Voor als zijn werkzaamheden voor Geel Wit 
overhandigde Jos hem de speld die hoort bij het lidmaatschap 
van verdienste. De laatste kascontrole bij Dorus is verricht 
door Nico Oud en Arno Moll. De boeken zijn in orde 
bevonden. Arno wordt als kascommissielid opgevolgd door 
Kevin Kiewiet. 
In zijn openingswoord bedankte Jos alle vrijwilligers voor hun 
inzet en stond hij stil bij het overlijden van een aantal van die 
vrijwilligers in de afgelopen periode. 
Verder makte hij melding van de start van de aanleg van het 
kunstgras. Zie daarovers elders in dit Intikkertje. 
 
Competitie 
Geel Wit gaat de competitie in met drie senioren- en elf 
jeugdteams, waarvan twee meisjeszeventallen. Daarvoor 
worden nog shirtsponsors gezocht. De aanwas houdt aan, de 
kans bestaat dat een zevental in de voorjaarsreeks een elftal 
wordt. 
Geel Wit 3 is ingedeeld bij Amelandia. Dat scheelt de eilander 
verenigingen in de reiskosten, maar het vergroot dat kans dat 
clubs afzien van de reis naar Ameland, zoals afgelopen 
seizoen ook weer diverse malen is gebeurd. Met dit scenario 
houdt de secretaris ernstig rekening. Hij toonde zich ook 
ongelukkig over de combinatie van zaterdag- en zondagclubs 
in het bekertoernooi. Geel Wit moet hierdoor nogal wat spelers 
missen die op zaterdag andere verplichtingen hebben. 
 
Sponsoring 
De sponsorcommissie kon melden dat Fietsverhuur De Jong 
de tassen van een meisjesteam gaat sponsoren en dat er een 
aantal reclameborden zijn/worden geplaatst, waaronder een 
van Sport Promotie Ameland. Dat is een uitvloeisel van de 
bemiddeling van SPA om de trainingsmethode van VTON op 



Ameland te introduceren. De beide eilander verenigingen 
werken hier nu een half jaar mee. SPA heeft tot nu toe de 
kosten betaald. Als de clubs ermee verder gaan gaat ze dat 
samen €1400 per jaar kosten. 
Nog meer ‘sponsornieuws’: Fietsverhuur Metz stelt een fiets 
beschikbaar voor trainer Frans à Nijeholt. 
 
 
Jelte Hamstra overleden 

 
Jelte Hamstra en zijn zoon René Hamstra, gefotografeerd in 
mei 2011 tijdens de wedstrijd Lemmer-Geel Wit. 
 
Op 25 september  is Jelte Jan Hamstra overleden. Hij is 86 
jaar geworden. Hij leed aan nierkanker. 
Jelte Hamstra kwam als gemeenteambtenaar naar Ameland. 
Van 1974 tot 1978 was hij secretaris van Geel Wit. Hij was er 
trots op dat ie de eerste niet-katholiek in het bestuur van Geel 
Wit was. 
Hamstra verhuisde daarna naar Lemmer, maar wou altijd 
zondagmiddag weten  "wat heeft Geel Wit" gespeeld. 
 
 
 



Kunstgras in gebruik 
Precies twee maanden nadat met de aanleg van het 
kunstgrasveld was begonnen kon er op gespeeld worden. 
Vrijdag 18 november gaat de boeken in als de dag waarop 
voor het eerst op kunstgras is getraind. Een dag later speelde 
JO19-1 er de eerste wedstrijd op. Er was nog een 
bijzonderheid aan dit met 0-3 verloren bekerduel tegen TLC, 
want voor het eerst gingen de lampen aan tijdens een 
wedstrijd. 

Nadat de boompjes aan de noordkant waren verwijderd kon 
worden begonnen met het wegsteken van de bovenlaag. 
Daarna ging het veld letterlijk over de kop. Laag voor laag 
werd het zand afgegraven om daarna in omgekeerde volgorde 
te worden teruggelegd. In de tussentijd werd de drainage 
vervangen. 
Nadat de zandbodem was geëgaliseerd werd de 
sporttechnische laag aangebracht. Ondertussen lieten ook de 
leden van Geel Wit zich niet onbetuigd. Zij offerden een aantal 
vrije zaterdagen op om de grond rondom het terrein te 
betegelen.  
Daarna waren de werkzaamheden aan het veld stil komen te 
liggen. Op tv was een uitzending van Zembla geweest waarin 



verband werd gelegd tussen de rubbergranulaatkorrels die 
tussen de kunstsprieten worden aangebracht en kanker. Heel 
Nederland was in rep en roer. Ook bij Geel Wit stonden de 
bewuste korrels klaar. Gelukkig nam de gemeente Ameland 
het wijze besluit om de zakken terug te sturen en voor 



kurkkorrels te kiezen. Dat betekende wel dat er ook een 
andere grasmat moest komen omdat kurkkorrels lichter zijn en 
daarvoor langere vezels nodig zijn. Het kostte wel een paar 
centen extra, maar daar stond tegenover dat op andere zaken 
kon worden bespaard. Zo kon na hermeting het veld iets 
worden verlegd, zodat de lampen aan de zuidkant niet 
verplaatst hoefden te worden. 
Inmiddels kon wel de omheining worden aangelegd. Er 



werden liefst zes ballenvangers geplaatst; twee grote aan de 
korte zijden en vier kleinere aan de lange kanten.  
Op maandag 31 oktober werden al om vijf uur in alle vroegte 
de lichten ontstoken, het uitrollen van de grasmat kon 
beginnen. Aan het einde van de volgende dag was ook deze 



klus geklaard. Het wachten was nu op de kurkkorrels. Dat 
wachten duurde een week. Vervolgens konden de doelpalen 
worden geplaatst en kon het veld worden goedgekeurd. Weer 
een week later had de oplevering plaats en kon de eerste bal 
op kunstgras worden getrapt. 
Een woord van dank aan iedereen die heeft meegeholpen is 
op zijn plaats. In de eerste plaats natuurlijk de gemeente voor 



het beschikbaar stellen van het krediet, CSC voor de aanleg 
en met name Gerard Engelbertink, die bijna een maand op 
Ameland verbleef, de loonbedrijven Nagtegaal en Spoelstra, 
Geurs Hengevelde voor het egaliseren, alle anderen die hand- 
en spandiensten hebben verricht en natuurlijk de vrijwilligers 
van Geel Wit. Zij allen mogen trots zijn op wat zij voorelkaar 
hebben gebracht. 

 



Nieuw record voor Geel Wit JO9-1  
 
Geel Wit 
JO9-1 heeft 
op de eerste 
speeldag 
een oud 
record uit de 
boeken 
geschopt. 
Zo oud was 
dat record 
overigens 
niet eens. 
We hebben 
het over de 
grootste 
thuis-
overwinning 
van een F-
team, wat 
tegen-
woordig 
door het 
leven gaat 
als JO9. 
 In 2012 
versloeg F1 SC Stiens F6 met 20-0 en Rood Geel 4 met 21-1. 
Zaterdag won JO9-1 met liefst 26-0 van Ternaard JO9-1. 
Halverwege stond het al 14-0.  
Al veel eerder had F1 ook al eens met dikke cijfers Ternaard 
verslagen. In 2001 werd het 24-0, maar toen trok Ternaard 
zich terug en dus telt die uitslag niet.  
De grootste overwinnng door de F-pupillen behaald stond 
daarom op naam van F2, dat in 2012 uit van Anjum F3 met 
25-0 won.  
De grootste thuisoverwinning van F2 werd behaald in 2005 
tegen Harkemase Boys F4: 23-0. 
 



Trainingskamp Keepersschool Noord weer een succes 

 
Keepersschool Noord heeft op Ameland weer een 
trainingskamp gehouden. Hoewel het weer niet altijd 
meewerkt kon weer gesproken worden van een succesvolle 
week. Ook de keepers van de oudere jeugdteams van 
Amelandia en Geel Wit mochten meedoen. 
Kijk voor meer info, foto´s en filmpjes op de facebookpagina 
van Keeperschool Noord 
 
Het nieuwe Pupillenvoetbal: plezier en ontwikkeling 
voorop 
Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan 
voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan de 
bal zijn en samen spelen. Als kinderen plezier in het spel 
hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In 
een optimale omgeving leren voetballen zorgt voor een betere 
ontwikkeling.  
In samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, 
verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk 
de kinderen zelf, heeft de KNVB het pupillenvoetbal grondig 
onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat er verbetering 
mogelijk is. Dat zou de KNVB vanaf de start van seizoen 
2017/’18 willen doen. Het idee is dat er nieuwe 
wedstrijdvormen komen voor de pupillen (Onder 6 t/m Onder 
12 jaar). 

https://www.facebook.com/KeepersSchoolnoord/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/KeepersSchoolnoord/?hc_ref=SEARCH


Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de ontwikkeling en 
het spelplezier van voetballende jongens en meiden, op alle 
niveaus. Zo worden er bijvoorbeeld wedstrijden gespeeld met 
minder veldspelers en op kleinere veldjes. Hierdoor zijn ze 
vaker aan de bal, scoren ze meer en hebben ze dus een 
hogere betrokkenheid in het spel. Deze nieuwe vormen zijn 
volledig gericht op het vergroten van spelplezier, op samen 
voetballen en op de ontwikkeling van de spelers op alle 
gebieden. Samen met verenigingen willen we deze 
vernieuwing in het jeugdvoetbal tot stand brengen. 

 
De optimale wedstrijdvormen voor pupillen. 
Wil je meer weten over de nieuwe wedstrijdvormen voor 
pupillen? Download dan bijvoorbeeld het onderzoeksrapport, 
de handleiding pilots of de informatie flyer.     
Bijeenkomsten door het land 
In de periode van 19 september tot 14 oktober jl. hebben wij 
bijeenkomsten gehouden bij 80 verengingen door het hele 
land. Deze bijeenkomsten waren bedoeld om verengingen 
deelgenoot te maken van onze plannen. Tijdens deze 
bijeenkomsten hebben we gevraagd wat verenigingen vinden 
van de plannen en wat hun ideeën, tips, kritiekpunten en 
vragen zijn. Tevens vragen wij verenigingen pilots te 
organiseren en hierin de nieuwe wedstrijdvormen en de nog te 
bepalen kaders te testen.  



Vanuit de bijeenkomsten hebben wij veel waardevolle 
informatie ontvangen die wij als KNVB meenemen in de 
uiteindelijke ontwikkeling van de nieuwe spelvormen. Tevens 
hebben wij informatie opgehaald over hoe verengingen en de 
KNVB dit samen op een zo goed mogelijke manier in de 
praktijk kunnen brengen. 
Vanuit de 80 bijeenkomsten en de pilots die verenigingen zelf 
organiseren in de periode van september - november, 
verzamelen we alle input. Op basis daarvan is in januari 2017 
duidelijk of invoering van de nieuwe wedstrijdvormen per 
seizoen 2017/’18 haalbaar is en zo ja, onder welke 
voorwaarden. 
Met hulp van alle betrokkenen zijn wij ervan overtuigd dat we 
voetbal nog beter en leuker kunnen maken voor al die 300.000 
kinderen. 
Pilots nieuwe wedstrijdvormen 
De KNVB weet dat er veel kennis ligt bij de mensen die zich 
(dagelijks) bezighouden met pupillenvoetbal. Daarom vraagt 
de voetbalbond om mee te denken en deze nieuwe 
wedstrijdvormen te testen. Dit kan door het organiseren van 
zogenoemde pilots. 
Bij een pilot liggen een aantal kaders vast, waaronder de 
afmeting van het veld en het aantal veldspelers per 
leeftijdscategorie. De overige kaders bijvoorbeeld zoals de 
spelregels en spelduur zullen getest moeten worden. 
Iedere vereniging wordt gestimuleerd een pilot te organiseren. 
Tijdens een pilot zullen verschillende openstaande kaders 
getest kunnen worden. De uitkomsten van deze pilot zullen 
middels een enquête worden teruggekoppeld aan de KNVB en 
worden meegenomen in de uiteindelijke ontwikkeling van de 
keuze. 
Wil jij ook meehelpen het pupillenvoetbal nog beter en leuker 
te maken? Organiseer dan zelf een pilot of ga kijken bij een 
pilot bij jou in de buurt! 
Praktijkbijeenkomsten nieuwe wedstrijdvormen 
De KNVB gaat in alle serviceregio’s praktijkbijeenkomsten 
organiseren. Tijdens deze praktijkbijeenkomst zullen 
verschillende leeftijdscategorieën (Onder 6 t/m Onder 12 jaar) 
de nieuwe wedstrijdvormen spelen en de nog openstaande 



kaders testen. De verenigingsadviseur, technisch 
jeugdcoördinator en medewerker Arbitrage vanuit jouw regio 
zullen hier ook bij aanwezig zijn.    
Heb je geen mogelijkheid om een pilot te houden? Kom dan 
kijken bij een KNVB praktijkbijeenkomst en meld je aan! 
De KNVB is ook op Ameland geweest om de plannen te 
verduidelijken. Een voordeel van de nieuwe spelvormen is dat 
de spelertjes vaker aan de bal komen en dat de veldbezetting 
optimaler is. Het is nu aan het jeugdbestuur om een oordeel te 
vormen. Want er moeten ook hindernissen worden genomen. 
Hoe gaat het met de kleedkamerbezetting, er moeten andere 
doeltjes en belijningen komen, geen scheidsrechters/wel 
spelbegeleiders,andere spelregels en er wordt meer gevraagd 
van de ouders/vrijwilligers.  
 
Ranja op het veld 
 

 
 
Op 12 november was de boot aan de late kant. Omdat 
tegenstander VCR later op de dag andere verplichtingen had 
moesten ze de boot van half een halen. Geen nood, de 
wedstrijdduur werd ingekort en de ranje werd op het veld 
gebracht.  



t Intikkertje heeft jou nodig, nu 
  
In het vorige 
Intikkertje 
deden we een 
dringend 
beroep op 
meer 
medewerkers. 
Op dit moment 
wordt het blad 
door slechts 
enkelen 
geschreven. 
Op de oproep 
is geen enkele 
reactie 
gekomen. Als 
de 
belangstelling 
zo miniem blijft 
zou dat wel 
eens het einde 
van ´t 
Intikkertje 

kunnen betekenen. 
Dat is vreselijk jammer, want het clubblad is een belangrijk 
orgaan binnen de vereniging. Daar waar steeds meer 
verenigingen overgaan op enkel een digitale versie blijft Geel 
Wit veel waarde hechten aan de papieren versie. 
Een clubblad is een medium voor en door leden. Dus, heb je 
een wedstrijdverslag, is er iets wat je ergert of waar je juist blij 
van wordt, heb je een tekening of strip, een interview of 
zomaar een stukje, stuur het op naar webmaster@geelwit.nl of 
breng het langs op Fabriekspad 16 in Buren. Ben je van plan 
regelmatig iets te schrijven, laat even van je horen. 
 ’t Intikkertje heeft jou nodig. meld je aan als medewerker. Doe 
het NU voor het te laat is. 
 

mailto:webmaster@geelwit.nl


Grote clubactie 
De lotenverkopers van Geel Wit voor de Grote Clubactie 
hebben hun werk gedaan. Het wachten is nu op de uitslag. 
Die wordt 8 december bekend gemaakt. Er ligt een hoofdprijs 
te wachten van liefst €100.000. Spannend!!! 
 
Seizoen 2017/’18: amateurs beginnen later, en langer 
door? 
Samen met amateurclubs gaat de KNVB de mogelijkheid 
bespreken om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen 
dan de afgelopen seizoenen gebruikelijk was. Vanuit 
voetballend Nederland werd de vraag opgeworpen waarom 
het seizoen niet overal na de zomervakantie begint en langer 
doorloopt. Met het opgestelde voorstel hoopt de KNVB de 
clubs van dienst te zijn. 
Door pas volledig na de zomervakantie te beginnen met 
bekerwedstrijden, denkt de bond dat minder voetballers hun 
eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. Daarnaast kunnen 
voetballers, trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden 
op de start van de competitie. 
Als bijkomend voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer 
door, wat betekent dat meer wedstrijden in de lente worden 
gespeeld, met hierdoor meer kans op mooi weer. Hoe de 
speeldagenkalender definitief wordt vormgegeven bespreekt 
de bond de komende periode met verenigingen door heel het 
land. 
Amateurclubs hakken knoop door 
Naar aanleiding van de vraag uit het amateurvoetbal 
overweegt de KNVB om de competitie in 2017/’18 in het 
weekend van 23 en 24 september te starten. Dit geldt dan 
voor de A-categorie (1e tot en met 5e klasse mannen 
standaard en reserve, jeugd en vrouwenvoetbal) en de 
volledige categorie B in het amateurvoetbal. 
Het bekertoernooi start voorafgaand op 2 en 3 september met 
de eerste bekerpoulewedstrijden. Na drie 
bekerpoulewedstrijden, die allemaal in de daaropvolgende 
weekenden gespeeld worden, begint de competitie. 


