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Van de bestuurstafel 
De competitie gaat alweer aardig richting de winterstop. Al zou 
het aantal gespeelde wedstrijden van een aantal jeugdteams 
anders doen vermoeden. Dat dit niet door de extreme 
weersomstandigheden komt, moge duidelijk zijn. 
Het is moeilijk te bewijzen, maar het lijkt er op dat er teams 
binnen sommige verenigingen zijn die graag gebruik maken 
van de regels die de KNVB heeft opgesteld om wedstrijden 
niet door te laten gaan en te verschuiven naar andere data. 
Dat dit ten koste gaat van de verenigingen op de 
Waddeneilanden lijken zij zich niet te realiseren. Het kan 
namelijk gebeuren dat door het grote aantal doorgeschoven 
wedstrijden en het gebrek aan nog beschikbare wedstrijddata 
de competitie niet uitgespeeld kan worden. Deze gang van 
zaken lijkt op de Waddeneilanden meer aan de orde dan op 
het vaste land.  
Ons jeugdbestuur doet vaak verwoede pogingen om tot een 
oplossing te komen. Geregeld lukt het helaas niet om 
betreffende verenigingen toch te bewegen om te komen. De 
KNVB heeft fair play hoog op de agenda staan. Deze gang 
van zaken valt zeker niet onder fair play. Ondanks dat dit 
probleem  vaker is aangekaart bij de KNVB,  lijkt het moeilijk 
op te lossen. Uiteraard zijn er gelukkig veel verenigingen die 
wel de weg naar onze club weten te vinden. Wordt vervolgd! 
 
Zoals iedereen wel heeft gezien, is de tribune mooi in de verf 
gezet. Op korte termijn zullen de nieuwe tribunestoelen 
worden geleverd en gemonteerd.  
Een vaste supporter merkte op dat de achterwand van de 
tribune zich misschien leent voor het tonen van reclame door 
middel van een beamer. Uiteraard wordt dit idee doorgespeeld 
aan de sponsorcommissie. Alle ideeën die van belang kunnen 
zijn voor onze club zijn welkom. 
 
Het bestuur heeft ook plannen om het clubgebouw op te 
frissen. Denk hierbij aan het opknappen van de keuken en de 
bestuurskamer. Dit gaat uiteraard in overleg met de eigenaar 
van het complex, de gemeente Ameland. Zodra hier nieuws 
over te melden is, maken wij dit bekend.  



Het zal jullie niet verrassen dat ook verfraaiing van de entree 
en het kaartverkoophokje van ons complex onze aandacht 
heeft.  
 
Clubgebouw en entree hebben nog wat tijd nodig, maar het 
speeltuintje zal op korte termijn voorzien worden van mooie 
(gecertificeerde) speeltoestellen, waarop de (aller-)kleinsten 
zich kunnen uitleven terwijl de ouders het voetbal volgen. 
Wat ook op korte termijn wordt vernieuwd,  zijn de oude 
lampen op onze trainingsvelden. De lampen hebben hun 
branduren erop zitten en worden vervangen door duurzame  
led verlichting. Wij zijn benieuwd naar het verlichtings-
resultaat en naar, niet in de laatste plaats, welke 
stroombesparing dit voor ons gaat opleveren. 
Kortom vele dingen die staan te gebeuren bij onze prachtige 
club. 
Groet André de Jong 
Voorzitter 
 
 
Ben Douwsma heeft het naar zijn zin tussen de palen 

Toen Pieter Oene Smit stopte en zijn beoogde opvolger 
Matthijs Rijpstra een langdurige blessure opliep zat Geel Wit 



plots met een keepersprobleem. De oplossing kwam uit 
onverwachte hoek. Inmiddels is Ben Douwsma (23) een 
vertrouwd gezicht in het doel van Geel Wit. Hij is bovendien 
een van de minst gepasseerde doelwachters van de derde 
klasse A. 
En dat is opmerkelijk te noemen, want tot dit jaar had hij nog 
nooit tussen de palen gestaan. Het is eigenlijk als een geintje 
begonnen, start Ben zijn verhaal. “Ik heb vorig seizoen drie 
wedstrijden in het derde meegedaan. We zaten op het terras 
toen Brian Overmars vroeg of ik een potje wilde keepen. Ik 
was er de volgende dag en het ging wel aardig. Daarna 
volgden nog twee wedstrijden en toen was de competitie 
voorbij.” 
Daarna heeft Ben ook op de familiedag op het doel gestaan 
en blijkbaar is dat de leiding van het eerste niet ontgaan. “Ik 
heb wel even moeten nadenken toen ze me vroegen. Wil ik 
presteren of wil ik voor mijn plezier keepen en in hoeverre kan 
ik het combineren met mijn werk bij Beach Ameland. Tot nu 
toe heb ik er altijd kunnen zijn doordat ik door-de-week mijn 
uren kon pakken.” 

Nadat Ben had toegezegd is hij meteen met keeperstraining 
begonnen. Samen met Reinier Smit, Kevin Metz, Marc Metz 
en Menno Molenaar wordt hij onder handen genomen door 



PO en Ids Heerema. “Zij doen er alles aan om de keepers op 
een hoger niveau te krijgen. Zij doen het hartstikke goed.”  
Dat de groep enthousiast te werk gaat blijkt wel uit de 
trainingsintensiteit. Aanvankelijk zouden ze eens in de twee 
weken trainen, dat is later een keer per week geworden en 
inmiddels is het al twee keer per week. Ben is zeer tevreden 
over zijn eigen ontwikkeling: “Iedereen verbaast zich er over 
hoe ik keep. Dat is positief, voor mij en voor de club. In het 
begin was ik geneigd alles met de voeten te doen. Niet gek 
natuurlijk, hiervoor was ik vijftien jaar laatste man bij Stânfries 
in Appelscha.” 
Ook over de progressie van de andere keepers is hij lovend. 
“Reinier is een goede keeper, hij heeft de potentie in het 
eerste te komen. Kevin ook, maar hij heeft de lengte niet mee. 
Er komen twee goede keepers aan.” 
Het keepen bevalt Ben beter dan verwacht. “Ik heb er zin in en 
wil punten pakken voor de club. We hebben twee keer 
verloren, maar dat had anders gekund. De penalty die ik tegen 
kreeg tegen Bolsward was geen penalty en tegen Franeker 
waren we, nadat de ambulance vertrokken was, een 
kwartiertje de kop kwijt.” 
Dit interview is gehouden op de vooravond van de 
bekerwedstrijd tegen Frisia. Ben heeft dat duel aan zich 
voorbij laten gaan. “Ik heb een ontsteking in mijn bovenbeen. 
Daar had ik al een paar weken last van. Na de duik in de 
laatste minuut tegen Franeker was het helemaal Schluss. Ik 
hoop dat ik de volgende competitiewedstrijd weer fit ben. 

Koos Molenaar 

 
Afkortingen voetbalclubs 
 
 
Onlangs na een wedstrijd zag ik dat ’t Intikkertje weer nieuw 
leven is ingeblazen en al pratende met Koos kwam ik uit op 
het volgende artikel. 
In het verleden heb ik wel vaker geschreven over afkortingen 
van clubs uit Nederland. Het boeit en intrigeert mij hoe 
sommige namen zijn ontstaan. In het begin van het ontstaan 
van het voetbal had je veel namen, en nu nog, die afgeleid 



waren van de kerk waar je bij hoorde: beginnende met een R 
of een C. Al gauw ontstond er ook binnen het voetbal de 
ontzuiling, richtten studenten clubs op, waardoor je leuke, 
ludieke afkortingen ontstonden. Ook kreeg je veel afkortingen 
uit het Latijn of het Grieks. 
 
Koos kwam gelijk met een aantal clubs die zeker niet mochten 
ontbreken: 
 
- RVV AGE-GGK: de club ontstond per 1 juli 2016 als gevolg 
van de fusie tussen RVV AGE en VV GGK. RVV AGE-GGK 
staat voor:Rotterdamse Voetbal Vereniging Abraham van 
Stolk Groei en Roem moeten immer naar Ambitie leiden 
Eendracht doet Samen spelen-Gemeentelijk Gasfabriek 
Keilehaven. Het is hiermee (voluit) de langste clubnaam van 
de huidige voetbalclubs in Nederland. Over lange namen 
gesproken: NAC uit Breda: De club ontstond op 19 september 
1912 na een fusie tussen NOAD (Nooit Opgeven Altijd 
Doorzetten), opgericht op 14 juli 1895 en ADVENDO 
(Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning), 
opgericht op 1 november 1904. De samenvoeging van beide 
clubnamen leverde NAC (Noad Advendo Combinatie) op. De 
volledige naam Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam 
Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda 
is de op een na langste clubnaam ter wereld. Alleen Bangkok 
Bravo FC heeft een langere naam: Krung Thep Mahanakhon 
Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop 
Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet 
Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya 
Witsanukam Prasit Bravo Association Football Club.(Bron: 
Wikipedia). 
 
- Hector uit Goor: Het Eerste Clubje Tot Onze Roem. 
- THOS uit Beerta: Tot Heil Onzer Spieren (THOR uit 
Lippenhuizen konden we al: Tot Heil Onzer Ribbenkast). 
 
AGOVV uit Apeldoorn heet wat betreft afkortingen ook een 
rijke geschiedenis: 

https://www.hollandsevelden.nl/betekenis-clubnamen/#abbr-hector


Drankmisbruik en de gevolgen daarvan na sportwedstrijden op 
zondag brachten enkele leden van een Apeldoornse 
geheelonthouders-zangvereniging ertoe om een 
geheelonthoudersvoetbalvereniging op te richten. Zo ontstond 
op 25 februari 1913 de v.v. AGOSV: de Apeldoornse 
Geheelonthouders-voetbalvereniging "Steeds Voorwaarts". Na 
de eerste successen veroverde de vereniging een plaats in de 
Gelderse Voetbal Bond (GVB), waarin al een vereniging met 
de naam "Steeds Voorwaarts" speelde. Dit noopte de 
vereniging tot wijziging van de naam in AGOVV: Apeldoornse 
GeheelOnthouders VoetbalVereniging. Omdat de leden 'van 
de blauwe knoop' waren, speelde en speelt AGOVV in het 
blauw. In 1921 heeft men aan het acroniem AGOVV een 
andere betekenis gegeven: 'Alleen Gezamenlijk Oefenen 
Voert Verder'. (Bron: Wikipedia). 
 

  Een van de mooiste afkortingen is 
HBOK uit Zunderdorp (Amsterdam): 
Het Begon Op Klompen. Uit de 
historie van de club: "Aan het einde 
van de jaren veertig werd er 
regelmatig door jongemannen uit 
Zunderdorp gevoetbald op het plein 
voor de Hervormde Kerk, iets dat hen 
door enkele  notabelen bepaald niet 

in dank werd afgenomen", blikt clubhistoricus Kees Hoeve 
terug. "Het gebeurde zelfs dat de jongeren door de lokale 
politie van het plein werden verdreven. Gezien het feit dat 
deze belhamels op klompen voetbalden, zal dat destijds voor 
flink wat overlast hebben gezorgd. Het was in het voorjaar van 
1951 toen er wat mannen voor het jeugdgebouw stonden te 
kletsen. Het ging al snel over voetbal, Gerrit Kooij opperde het 
idee om een voetbalclub in Zunderdorp op te gaan richten. De 
jongens gingen langs de huizen om geld in te zamelen. Er 
werd gedacht om een stuk land te gaan huren en dus een 
officiële  voetbal vereniging op te gaan richten. Omdat er 
standaard op klompen werd gevoetbald, was de clubnaam Het 
Begon Op Klompen al snel gevonden." 
 



Clubs met een Latijnse afkorting zijn soms ook erg mooi, zoals 
CUPA uit Bussloo: Currite Ut Palmam Apprehendatis (Loopt 
hard opdat gij de overwinning behaalt). Sinds 2016 zijn ze 
samen gegaan met SV De Wilp onder de naam vv CCW’16.  
 
Hier nog een leuke: Festilent Festina Lent = Haast U 
Langzaam. Uit de clubhistorie: “ In de zomer van 1931 
kwamen enkele Zeelandse jongeren bij elkaar in het café 
Driessen (later De Bonte Os). Festilent zag het levenslicht op 
19 juli 1931 toen Adriaan van Helvoort, Cor Martens, en Pierre 
van Raamsdonk de voetbalclub oprichten. Adriaan van 
Helvoort was in die tijd een jongeman van in de twintig die aan 
het gymnasium studeerde in Uden en de naam Festilent 
bedacht. Omdat hij onder andere Latijn studeerde kwam hij de 
woorden Festina Lente tegen wat betekende ‘haast je 
langzaam’ of ‘doe het kalm aan’ en bedacht zo de clubnaam. 
Het gezegde ‘haast je langzaam’ gold zeker voor het Festilent 
van die tijd.” 
 
Tja en dan kom je DAMACOTA tegen uit Nieuwe Pekela: 
DAvid, MAria, COncordia, TAbita. Hoe komen ze aan zo’n 
naam denk je dan. In de clubhistorie staat het volgende 
geschreven: In Nieuwe Pekela vindt op 16 juni 1948 de 
oprichting plaats van de chr. voetbalvereniging Damacota. 
Initiatiefnemers zijn de heren E. Harms jr., J. Kuiper, G. 
Schuur, E. Harms sr. en P. van Lange.  
Nadat een eerste voorstel om de nieuwe sportclub de naam 
Always Ready te geven, werd afgewezen, werd in tweede 
instantie gekozen voor Damacota.  
Deze betiteling was door de bedenkers samengesteld uit de 
beginletters van vier toenmalige lutherse (jeugd)verenigingen, 
te weten David, Maria, Concordia en Tabitha. 
 
 
Tot zover deze aflevering. 
 

       
 Lijntrekker. 

 

https://www.hollandsevelden.nl/betekenis-clubnamen/#abbr-cupa
https://www.hollandsevelden.nl/betekenis-clubnamen/#abbr-cupa


Bram Fox leert veel op de voetbalschool van Cambuur 

 
 
Geel Wit beschikt over een lichting hele goede voetballers. 
Liefst vier keer achterelkaar werden ze ongeslagen kampioen. 
Dit jaar zijn ze opgedeeld in JO12 en JO11. Op het moment 
dat u dit leest kan het zijn dat JO12 alweer kampioen is. 
Weliswaar niet meer ongeslagen, maar kampioen is 
kampioen. 
Een van de spelers van dit team is de 10-jarige Bram Fox. Hij 
is ook actief bij de voetbalschool van Cambuur. Zijn eerste 
Sinterklaascadeautje kreeg hij al in november toen Bram te 
horen kreeg dat hij ook het komende half jaar mag blijven. 
Bram is aan zijn tweede jaar bij Cambuur bezig. Zijn talenten 
werden ontdekt op het voetbalkamp van Jan Bruin in Hollum. 
“Cambuur-scout Stefan moest ons team in de gaten houden”, 
weet Bram nog. Hij vond de voetbalkampen altijd “superleuk”. 
Het werd nog leuker toen hij het bericht kreeg dat hij was 
geselecteerd voor de school. Dat betekent dat hij op de 
vrijdagmiddag, terwijl alle andere Amelander scholieren naar 
de ouwe pôlle reizen, Bram richting Leeuwarden gaat voor zijn 
voetballessen. “Dat kwam mooi uit want op vrijdagmiddag ben 
ik vrij van school.” 



Bram speelt in jongens onder 11, met Jan Hulzinga als trainer 
en Fredrik Houtstra als coördinator onderbouw. Bram heeft 

 
 
bewezen een goede voetballeerling te zijn, want zijn laatste 
rapport maakte duidelijk dat hij over gaat.  
Bij Cambuur leert hij alle facetten van het voetballen. Hij staat 
op wisselende posities en leert verschillende varianten van het 
voetbal, zoals straatvoetbal en, jawel, kooivoetbal. Bram vindt 
het goed dat hij ook op het middenveld en in de verdediging 
wordt ingezet. “Je leert er super veel van.” Maar het liefst staat 
hij in de spits, want “scoren is toch het leukst.” 
En doelpunten maken kan ‘ie. En juichen ook… Dat weten we 
al wat langer bij Geel Wit, maar daar zijn ze inmiddels ook bij 
de KNVB achter gekomen. Niet voor niks was Bram terug te 
vinden in het filmpje van juichende voetballers op de finaledag 
van het schoolvoetbaltoernooi in Zeist. Voor het eerst deed 
daar een Amelander team mee. De prestatie van de Kardinaal 
de Jongschool viel ietwat tegen, maar de ervaring was er niet 
minder om. Bram denkt er met plezier aan terug: “Naast de 
wedstrijden was er een spelcircuit waarbij we punten konden 
halen. Heel leuk.” 



Voor het schooltoernooi reisde Bram dus naar Zeist, maar ook 
met Cambuur is hij al veel onderweg geweest. Dat komt door 
de toernooitjes die op zondagen worden gehouden. Bram 
heeft  

 
 
zijn kunsten al mogen vertonen in plaatsen als Groningen, 
Zwolle en Veenendaal. 
Als het aan Bram ligt blijft hij nog lang bij Cambuur voetballen. 
Wie weet zien we hem ooit terug in het eerste. Zijn ogen 
glunderen bij de gedachte. “Ik hoop het.” 
 

Koos Molenaar 

Pinnen kan in de kantine 

Gezellig naar de kantine maar geen geld bij je? Geen 
probleem, vanaf nu kun je pinnen in de kantine van Geel Wit. 
 
 



Beker voor Geel Wit als dank van Keepersschool Noord 
Al vijf jaar komt de Keepersschool Noord in de landelijke 
herfstvakantie naar Ameland. Als dank voor de goede 
samenwerking en het gebruik van velden en accommodatie 
heeft voorzitter Andre de Jong van Geel Wit een beker 
gekregen. 

 

Balsponsor en sponsors Man of the Match 

Diverse bedrijven zijn bereid gevonden de wedstrijdballen te 
sponsoren die worden gebruikt bij de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal. Tot nu toe zijn de ballen gefinancierd door: De 
Griffel, DakCenter Hovinga (Surhuisterveen), transportbedrijf 
AB, radio Bonteluw, hotel Hofker,  

Na afloop van de thuiswedstrijden van Geel Wit 1 wordt een 
Man of the Match uitgeroepen. De Man of the Match krijgt een 
dinerbon aangeboden. De sponsoren van dit seizoen zijn: De 
Piraat, Zee van Tijd, De Hekseketel, ’t Nije Huuske, pizzeria 
San Remo en de Klimop. Daarnaast krijgt de winnaar een fles 
Commandeur, aangeboden door Johnny Gal & Gal. 

Geel Wit is alle sponsoren erg dankbaar voor deze geste. 

https://www.geelwit.nl/1/1191/beker--voor-geel-wit-als-dank-van-keepersschool-noord/


Geel Wit bereikbaar tijdens werkzaamheden fietspad 

In opdracht van de gemeente Ameland voert Schagen Infra 
binnenkort werkzaamheden uit aan het fietspad langs de 
Bureweg op Ameland. Het pad wordt voorzien van een 
betonverharding. 
 
Het fietspad wordt veiliger en het fietscomfort wordt vergroot.  

Afsluiting 

In verband met de werkzaamheden is het noodzakelijk het 
fietspad af te sluiten in december en januari. Het gaat om het 
deel tussen de Kardinaal de Jongweg en het Vrijewilpad. 

Bereikbaarheid 

Manege ’t Jutterspad en voetbalvereniging Geel-Wit blijven 
bereikbaar. Voor bestemmings(fiets)verkeer is dit via de 
naastgelegen rijbaan. Overig fietsverkeer leiden we om via de 
Noordwal.   

BouwApp 

We houden de omgeving op de hoogte via de BouwApp. Deze 
app is gratis te downloaden in de app- of playstore. Zoek het 
project ‘Fietspaden Ameland’ op in de BouwApp en voeg deze 
toe aan ‘favorieten’. Volgers ontvangen een pushmelding als 
we een nieuw bericht plaatsen. 

Contact 

Voor vragen kunt u mailen naar ameland@schageninfra.nl of 
bellen met uitvoerder Bert Kamphuis via 06 – 51 42 49 83.   

 

mailto:ameland@schageninfra.nl


Coating en stoeltjes voor tribune 

De tribune van Geel Wit is in de coating gezet. Jan Brouwer 
(van Vaaie), Peter en Benno Former hebben de 
accommodatie van een fraaie antractietkleur voorzien.  

De 26 jaar oude tribune wordt zo weer helemaal opgeknapt. 
Eerder waren de banken al geverfd en het tegelpad 
opgeknapt. Deze maand wordt een deel van de banken (weer) 
van kuipstoeltjes voorzien. Het resultaat mag er zijn! 
 

 
 

 



Wessel Brouwer lid van verdienste Geel Wit 

Op de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging 
Geel Wit is Wessel Brouwer benoemd tot lid van verdienste. 
Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werkzaamheden voor de 
club. Hij was dertien jaar penningmeester en heeft daarna 
lange tijd zijn opvolger geassisteerd. Voorzitter André de Jong 
mocht hem de onderscheiding opspelden en een bos bloemen 
overhandigen. 

 



Bloemen en een dinerbon waren er ook voor Gerard Pluim. 
Pluim was negen jaar bestuurslid, waarvan zeven jaar als 
secretaris. De laatste jaren was hij vice-voorzitter. Die functie 
wordt nu ingenomen door Siprian de Jong, die zijn meeste 
werkzaamheden als penningmeester overdraagt aan de 
nieuwkomer in het bestuur, Laurens Kooiker. 

Dorus Metz is gestopt als consul. Jarenlang heeft hij de velden 
gekeurd. Roger Smid wordt zijn opvolger. 

Rudolf Teuben is gestopt als clubscheidsrechter en Pieter 
Oene Smit gaat de keeperstraining verzorgen. Hij doet dat 
samen met Ids Heerema, die tevens de leiding van het tweede 
elftal bij de thuiswedstrijden op zich gaat nemen. Bij de 
uitduels regelen de spelers dit onderling. 

De buurtcoaches Esther Renes en Martine Kienstra zijn 
aangesteld als vertrouwenspersonen. Zij werken buiten het 
bestuur om. Leden kunnen bij hen terecht in geval van 
misstanden zoals pesten en misbruik. 



Sinds 25 mei is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat van 
de leden onder 16 jaar geen portretfoto’s op de site worden 
geplaatst. Klik hier voor de volledige informatie over de 
gegevensbescherming. 

Geel Wit heeft het boekjaar met een klein negatief 
exploitatiesaldo afgesloten. Dit komt voornamelijk door de 
gestegen reiskosten en de nieuwe tenues voor de senioren. 
De kascommissie is nog niet bij de penningmeester op bezoek 
geweest. De nieuwe kascommissieleden zijn Jan Ytsma en 
Christian Molenaar. 

Met ingang van het nieuwe seizoen mag er niet meer gerookt 
worden op de tribune en het gedeelte ten westen van de 
kantine, waar het speelterreintje staat. De toestellen die 
daarop in 2015 zijn geplaatst zijn afgekeurd door de gemeente 
en vervolgens door de club verwijderd. Namens de 
sponsorcommissie liet Lars Brouwer doorschemeren dat er 
een gerede kans is op subsidie van provincie en gemeente bij 
aanschaf van nieuwe toestellen. Ook bij de aanschaf van 
ledlampen kan op subsidie worden gerekend. Verder heeft de 
sponsorcommissie als streven het aantal reclameborden om 
het kunstgrasveld uit te breiden. Om het hoofdveld zijn zeven 
nieuwe borden geplaatst.  

Vanaf komend seizoen is het mogelijk de wedstrijdbal te 
sponsoren. De bal komt te liggen op een sokkel met daarop 
de naam van de weeksponsor. 

Het aantal leden van de Vrienden van Geel Wit is 55. De 
Vrienden hebben bijgedragen in de aanpassing van de doelen 
en aanschaf van kuipstoeltjes op de tribune. Zoals gebruikelijk 
werden de kampioenen gehuldigd en zullen er ook komend 
seizoen leden de voetbalvereniging vertegenwoordigen bij 
uitwedstrijden van het eerste elftal. 



In de rondvraag deed Jan Kienstra het voorstel jeugdteams 
vaker in te schrijven voor toernooien. 

Gerard Metz meldde dat Geel Wit in aanmerking kan komen 
voor licentiegeld van de Stichting Sportpromotie Ameland. Hij 
bood aan mee te denken over een andere regeling van het 
vervoer om de kosten te beperken. 

Tot slot blijkt elk voordeel een nadeel te hebben: omdat het 
kunstgras is ingestrooid met kurk- in plaats van rubberkorrels, 
krijgt onkruid de kans de kop op te steken. Dit vergt een extra 
behandeling. 

Prachtige afsluiting met Tegare 

Met een 3-0 overwinning tegen Dronrijp op zak en het 
Sunterklaasspeulen nog maar net achter de rug zat de 
stemming er zondagmiddag goed in na de laatste 
thuiswedstrijd van dit kalenderjaar. De feestvreugde werd 
extra verhoogd door het optreden van Tegare. Mannen van 
Tegare, hartelijk dank. 



Activiteiten in de winterperiode 

In de winterperiode staat het voetballen op een lager pitje, dat 
wil niet zeggen dat er bij Geel Wit niet veel gebeurt. Om te 
beginnen zijn daar de ingeburgerde activiteiten, zoals het 
klaverjassen. Waarschijnlijk wordt dat gehouden op vrijdag 21 
december, aanvang 21.00 uur, natuurlijk in de kantine. 

Tweede en ‘derde’ kerstdag zijn als vanouds bestemd voor het 
zaalvoetballen in de Jaap Klaassen sporthal in Nes. 
Woensdag 26 december is het de beurt aan de volwassenen 
en de oudste jeugd, een dag later komt de overige jeugd aan 
bod. 

Verder is een clubje onder de bezielende leiding van Roy van 
Zoelen en Brian Overmars bezig met het organiseren van 
diverse activiteiten. Hun schema ziet er, onder voorbehoud, 
als volgt uit: 

Vrijdag 25 januari - Pubquiz 

Vrijdag 22 februari - Beerpong toernooi 

Vrijdag 15 maart - FIFA Toernooi 

Een halve eeuw competitievoetbal op Ameland 
Nadat Amelandia en Geel Wit zich elkaar jarenlang hadden 
onderhouden met onderlinge wedstrijdjes vond men het in 
1968 tijd worden voor een echte competitie op Ameland. Dit 
werd een succes en kreeg het jaar erop een vervolg. In 1970 
vond men de tijd rijp voor aansluiting bij de KNVB. De bond en 
de clubs van de wal voelden daar niets voor, maar mede 
dankzij de landelijke aandacht die aan deze kwestie werd 
besteed haalde de bond bakzeil.  



 


