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Welke voetballer droomt er niet van een carrière bij een 
profclub? Zeven jeugdige Amelander voetballers mogen nog 
even verder dromen, want zij zijn geselecteerd voor de slotdag 
van het Panna Sterrenteam! Op 25 oktober in Utrecht. 
De gelukkigen zijn Adriaan Iemhoff en Kyentha de Vries van 
SC Amelandia en Bram Fox, Sarah Kienstra, Kim Beijaard, 
Thijs Kienstra en Johnny Ytsma van VV Geel Wit. 

Zij zijn uitgekozen op basis van hun prestaties tijdens de 
Panna Sterrenteamdagen die op 5 en 12 augustus bij Geel 
Wit en Amelandia zijn gehouden. In totaal deden zo’n 50 
kinderen hieraan mee. 
We spraken met zes van de winnaars (Kyentha was 
verhinderd). Allemaal blijken ze te blaken van zelfvertrouwen, 
want alle zes hadden zich ten doen gesteld op deze dag te 
schitteren en door te gaan naar de finale. Dat is dus gelukt! 
Overbodig te zeggen dat ze allemaal superblij zijn met de 
uitverkiezing. Ze vonden het een leuke dag, maar zeker ook 
een leerzame. Iedereen heeft wat anders geleerd. Thijs kan 
nu beter overspelen, Sarah weet zich beter uit lastige situaties 
te werken, ook Bram kan zich uit drukke situaties voetballen, 
Johnny heeft ervaren hoe belangrijk het is om altijd in 
beweging te zijn, Adriaan heeft trucjes geleerd en Kim heeft 
zich in de oren geknoopt dat je niet met zijn allen op de bal af 
moet lopen. 



Als ze profvoetballer worden gaat Johnny het liefst naar PSV, 
Bram naar FC Twente, Adriaan en Thijs zien het wel zitten bij 
Ajax, Kim en Sarah zouden maar wat graag willen doordringen 
naar de Oranje Leeuwinnen, ofwel het nationale damesteam. 
Als favoriete club geeft Sarah Ajax op. Ze is al aardig op weg 
want dit jaar gaat ze trainen bij SC Heerenveen. Bram heeft 
twee jaar bij SC Cambuur getraind en daar heeft hij veel 
geleerd. 
Wie het verder wil schoppen moet daar wel wat voor over 
hebben. Kim ziet dat wel als een probleempje, maar Bram 
vindt dat je het gewoon moet proberen. 
Opvallend is het grote aantal spitsen: Thijs, Bram en Adriaan 
staan in de punt van de aanval. Adriaan is nog maar zeven, 
maar in een met 7-0 gewonnen oefenwedstrijd schoot hij er 
maar mooi even vijf in! Kim is midmid en duikt ook wel op in 
de spits, Sarah is rechtsvoor en ook actief achter de spits. 
Johnny is het meest verdedigend ingesteld; hij is zowel op het 
middenveld als in de centrale verdediging te vinden. 
Gevraagd naar hun sterke punten antwoorden Thijs en 
Adriaan eensgezind: doelpunten maken. Ook Bram kan 
scoren als de beste, daarnaast beschikt hij over een goed 
overzicht. Ook aan het spelinzicht van Johnny mankeert niks. 
Sarah is goed in 1-2-tjes en Kim blinkt uit in dribbelen en de 
bal afpakken. 
In oktober mogen ze dus hun kwaliteiten laten zien in Utrecht, 
waar een kleine 300 kinderen in drie leeftijdscategorieën in 
actie komen. De besten worden geselecteerd om op 
sterrenteamdagen door het land hun kunsten te vertonen. En 
wie weet lopen er scouts rond die op zoek zijn naar talentjes. 
Eigenlijk zouden de mannen van de Panna Sterrenteamdagen 
helemaal niet naar Ameland komen, maar corona gooide het 
oorspronkelijke schema in de war. Toen kwamen ze in contact 
met buurtsportcoach Martine Kienstra en even later stonden 
liefst twee bezoekjes van Johan Scholten en Bob en Kai 
Rutjes aan de Waddendiamant op het programma. Met dank 
aan Wagenborg Passagiersdiensten, die voor de overtocht 
heeft gezorgd. Een geslaagde happening die voor herhaling 
vatbaar is, want dit is een geweldige reclame voor Ameland, 
concludeert Martine. 



Patrick Kiewied lid van verdienste van Geel Wit 

Op de algemene ledenvergadering, gehouden op 11 
september in de coronaproof kantine, is Patrick Kiewied 
benoemd tot lid van verdienste van Geel Wit. Voorzitter André 
de Jong overhandigde hem de bijbehorende versierselen en 
bloemen.  
Hij memoreerde Patricks staat van dienst: speler en 
trainer/leider van zowel jeugd- als seniorteams, lid van het 
jeugdbestuur en diverse andere werkzaamheden.  
Peter Oud en Peter Beverwijk zijn toegevoegd aan het 
jeugdbestuur, dat in Niels van der Geest de nieuwe 
jeugdsecretaris heeft gekregen. Hoewel Patrick het 
jeugdbestuur heeft verlaten zal hij het bestuur met raad en 
daad blijven bijstaan. 
Bloemen en chocolade waren er ook voor Jozeph en Hannie 
Brouwer, die jarenlang de kantine hebben schoongemaakt en 
daarmee zijn gestopt. Peter en Benno Former zijn hun 
opvolgers. Frans ter Schure stopt als kaartverkoper. Jos Bulté 
en Niels van der Geest nemen zijn taak over. Gezocht wordt 
naar enkele personen die deze klus bij toerbeurt met hen 
willen klaren. 



Oliebollen 

 
 
De onlangs gehouden oliebollenactie heeft €1400 opgebracht. 
Alle betrokken bedrijven worden hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage. De oliebollenactie is gehouden omdat de normale 
verkoopacties vanwege de coronamaatregelen niet door 
konden gaan. Hierdoor is de vereniging een kleine €7000 
misgelopen. Daar staat tegenover dat door het afbreken van 
de competitie er minder reiskosten waren. Voor het net 
begonnen seizoen moet echter alweer rekening worden 
gehouden met een stijging van de reiskosten omdat vanwege 
de corona de halers/brengersregeling tijdelijk is stopgezet.  
 
Ondanks deze tegenvallers kon penningmeester Laurens 
Kooiker een positieve begroting presenteren, onder meer 
omdat trainer Febo Roosenburg afziet van een deel van zijn 
salaris, welke mededeling werd beloond met een applaus van 
de vergadering. Laurens, wiens boekhouding door de 
aanblijvende kascommissie werd goedgekeurd, kon de 
Vrienden van Geel Wit mededelen dat die niet financieel 
hoeven bij te springen. Dat gebeurt wel bij de aanschaf van 



het nieuwe uitgaanstenue van de selectie. Dit ja-woord moet 
overigens nog officieel worden bekrachtigd op de 
ledenvergadering van de Vrienden op 1 oktober. 
 

Kledinglijn 
De nieuwe kledinglijn is het gevolg van de overstap naar 
Sporthuis Winsum en Deventrade. In de komende jaren zullen 
alle teams in het nieuw worden gestoken. MO17 had de 
primeur en Sporthuis Winsum als tenuesponsor. De senioren 
volgen komend weekeinde. Nieuw op de shirts is de naam van 
Rebam Buffetten als hoofdsponsor naast Klein Vaarwater en 
Wagenborg Passagiersdiensten. 
Henk Steenhuis werd beterschap gewenst. Begin dit jaar 
vergezelde hij namens Sporthuis Winsum de 
bestuursdelegatie tijdens het bezoek aan Deventrade, daarna 
werd hij getroffen door een hersenbloeding. Na een 
herstelperiode van bijna een half jaar is hij weer thuis. 
De nieuwe webshop wordt per 1 januari actief. Tot die tijd is 
de huidige kleding met een korting van 50% verkrijgbaar.  
Onlangs is de nieuwe clubapp in gebruik genomen. Hiermee 
kunnen live de verrichtingen van de diverse teams worden 
gevolgd. 
De vrijwilligers/sponsoravond is vanwege de corona niet 
doorgegaan. Het streven is om in de winterstop alsnog iets te 
organiseren. 



Het kunstgrasveld wordt onderworpen aan een grote 
onderhoudsbeurt. Hoewel er is gespoten tiert het onkruid welig 
tussen het plastic gras. “Het ziet er niet uit”, omschreef de 
voorzitter de situatie.  
Bij de bestuursverkiezing werd André de Jong herkozen. 
Douwe van der Meij is tussentijds afgetreden. Onder applaus 
werd Patrick Metz als zijn opvolger verwelkomd. 
 
Clubgebouw 
Het wellicht belangrijkste nieuws kwam aan het slot van de 
vergadering: nieuwbouw van het clubhuis. De wens van het 
bestuur is het sterk verouderde gebouw af te breken en in 
oostelijke richting te herbouwen. De bedoeling is dat er een 
verdieping bovenop komt. Door diverse maatregelen te treffen 
kunnen de energiekosten naar beneden worden gebracht. In 
dit kader memoreerde de voorzitter het onderzoek van 
studenten, die tot de conclusie kwamen dat ‘s zomers 
evenveel energie wordt verbruikt als ’s winters, waarbij met 
name het sproeien van de velden een belangrijke kostenpost 
is. 
Een werkgroep is bezig met het uitwerken van de plannen. De 
tekeningen worden voor het einde van dit jaar aan de leden 
gepresenteerd. 
 

Clubbladen vanaf 2001 digitaal 
Altijd als eens willen bladeren in de oude clubbladen? Dat kan! 
Van alle nummers vanaf 2001 zijn de tekstpagina's terug te 
vinden op de site van Geel Wit. Er zijn geen omslagen en 
advertentiepagina's bewaard gebleven, met uitzondering van 
die van 2010. De pagina's staan soms in drukvolgorde, dus 1-
20, 19-2 etc. Het paginanummer onderaan de bladzijde is bij 
het bladeren een handig hulpmiddel. 

Het ligt in de bedoeling dat ook de clubbladen vanaf het begin 
worden gedigitaliseerd. Dat is nogal een klus omdat al die 
pagina's gescand moeten worden. 



Lammie Schrik is blij dat ze weer naar de kantine kan 
De zomerstop heeft lang geduurd. Niet alleen voor de 
voetballers en de supporters, maar ook voor Lammie Schrik. 
Wat heeft ze haar wekelijkse routine gemist. Maar eindelijk, 
eindelijk staat ze weer op de zaterdag in haar vertrouwde 
kantine. 

Elke zaterdagochtend om half tien doet ze de kantine open en 
werkt vervolgens haar schema af. De voorraad bijvullen, koffie 
en thee klaarzetten, zakjes snoep maken. Van elk jeugdteam 
dat er speelt komt een ouder Lammy helpen. Lammie regelt 
de taakverdeling en daarvan wordt niet afgeweken. "Er is wel 
eens iemand die zegt: als we het nu zus en zo doen! Dan zeg 
ik: nee, we doen het op mijn manier." 

Lammie is al jaren een vertrouwd gezicht in de kantine van 
Geel Wit. Eerst stond ze samen met haar man Henk achter de 
bar. Toen die vier jaar geleden overleed heeft Lammy zich 
voorgenomen zijn werk voort te zetten. Maar alleen op 
zaterdag, want ze voelt zich gepasseerd voor de zondag en 



dat zit haar nog steeds behoorlijk dwars. "Ik doe het voor de 
jeugd", motiveert ze haar besluit om het vrijwilligerswerk te 
blijven doen. 

Lammie is blij met de jongste herinrichting van de bar, met 
onder meer de aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat, dat 
veel sneller werkt dan de vorige. Ze heeft zelf besloten om de 
frituur meer te gebruiken. "Als er geen vieruurboot is dan 
moeten de spelertjes lang wachten en dan bestellen ze patat. 
Twintig porties is niks, dat is een leuke business voor de club." 

Op zaterdag wordt geen bier geschonken en in het gebouw 
mag niet worden gerookt. Dat vindt Lammie een goede zaak, 
en als het aan haar lag dan mocht er ook buiten geen sigaret 
meer worden opgestoken. "Ik kom hier wel eens en dan liggen 
er van de vrijdagavond wel honderd peuken en tal van 
bierflesjes, wat een zooi. Dat ruim ik dan op want zo kun je 
geen gasten ontvangen." 

Toch kunnen deze minder aangename klusjes het gemoed 
van Lammie niet verstoren: "Ik ben blij dat ik weer naar de 
kantine kan." 

Leider gezocht voor het tweede 
Geel Wit 2 speelt reserve eerste klas zondag en zoekt voor de 
begeleiding voor de thuis- en/of uitwedstrijden een 2e 
teamleider. 

Functie omvat onder andere: 
Het op een gezellige en sportieve wijze sturend optreden bij 
een groep voetballers. 
In geval van afmeldingen tijdig zorgen voor andere spelers in 
overleg met de betreffende trainer en leider 
Het stimuleren van de teamgeest en het stimuleren van het 
deelnemen aan nevenactiviteiten. 
Tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden. 
Ervoor zorgen dat kleedkamers na gebruik om toerbeurt door 
de teamspelers worden schoongemaakt. 



Het toezicht houden op het gebruik van materialen en het 
zorgvuldig hiermee omgaan. 
Het ontvangen van de tegenpartij en scheidsrechter en het 
wegwijzen maken op het complex. 

Voor meer info bestuur Geel Wit 

 

Geen halers/brengers, meer gebruik van busjes 

 

Als gevolg van de coronamaatregelen is de 
halers/brengersregeling opgeschort. Dit betekent dat voorlopig 
geen teams van Geel Wit door de tegenstander van de boot 
worden opgehaald en dat de bezoekende verenigingen op 
Ameland met de bus moeten. 

Geel Wit prijst zich gelukkig dat het voor het vervoer aan de 
wal gebruik maken van de busjes van Busverhuur Noord en 
van SportPromotie Ameland. 



VoetbalAssist ClubApp 
Wil je alles weten over het laatste nieuws, vrijwilligers, 
afgelastingen, programma, uitslagen of je favoriete team. 
Download de VoetbalAssist App, zoek Geel Wit op als 
vereniging en je telefoon is up to date. 
De VoetbalAssist ClubApp is te downloaden via App store of 
Play Store 

Je kunt voortaan bij iedere wedstrijd een liveblog beginnen. 
Een liveblog is de ideale manier om thuisblijvers (supporters, 
ouders, geblesseerden, personen die verhinderd zijn, 
vakantiegangers) op de hoogte te houden van belangrijke 
gebeurtenissen tijdens een wedstrijd.  
Voor ieder team (jong en oud) kan een liveblog worden 
gestart. Daarin kunnen foto's worden toegevoegd, doelpunten 
kenbaar worden gemaakt, wissels in worden doorgegeven en 
nog veel meer! Hier onder een handleiding. 
Kies een wedstrijd 
Er wordt een soort wedstrijd affiche getoond. Wanneer de 
wedstrijd over minder dan 15 minuten zal aanvangen of 
wanneer de wedstrijd reeds is begonnen, zal bovenaan de 
pagina een knop worden getoond om waarmee de liveblog 
kan worden gestart/gevolgd. 
Input toevoegen 
Met de toevoegen-knop heb je de mogelijkheid om input te 
geven. 
Berichtje 
Hiermee kan een losse tekst getypt worden, bij voorkeur zo 
kort mogelijk. 
Foto 
Hiermee opent de camera en kan er een foto worden gemaakt 
en worden gepost. 
Tussenstand 
Spreekt voor zich. Hiermee kan de huidige score worden 
doorgegeven. 
Doelpunt 
Eerst kies je voor welk team u een doelpunt wilt doorgeven. 
Naast type doelpunt en de minuut van het doelpunt kun je ook 
aangeven wie het doelpunt scoorde. Door te typen kan 



worden gezocht in de teamledenlijst welke in het de app 
bekend is en vervolgens kan een persoon worden gekozen. 
Als laatste wordt gevraagd om de tussenstand die hoort bij het 
door te geven doelpunt. Dit is belangrijk om voor alle 
doorgegeven doelpunten input te weten wat bij elkaar hoort. 
Doorgegeven doelpunten, kaarten en wissels worden op een 
slimme manier bij elkaar gezocht en ook echt als doelpunten, 
kaarten en wissels voor de wedstrijd verwerkt. 
Kaart 
Eerst kies je voor welk team u een kaart wilt doorgeven. Naast 
het type kaart en de minuut van de kaart kun je aangeven wie 
de kaart kreeg. Door te typen kan worden gezocht in de 
teamledenlijst welke in de app bekend is en vervolgens kan 
een persoon worden gekozen. 
Wissel 
Eerst kies je voor welk team u een wissel wilt doorgeven. 
Naast de minuut van de wissel kun je opgeven welke speler 
uit het veld ging en welke werd ingebracht. Door te typen kan 
worden gezocht in de teamledenlijst welke in de app bekend is 
en vervolgens kan een persoon worden gekozen. 
Pushbericht wanneer liveblog is geopend en bij ieder 
doelpunt van favoriete teams 
Gebruikers kunnen in de instellingen van hun app kiezen 
welke de favoriete teams zijn en of ze daarvoor liveblog push 
notificaties willen ontvangen. 
Als de gebruiker dit aanzet wordt een push notificatie 
ontvangen wanneer een liveblog wordt geopend en bij het 
doorkomen van ieder doelpunt voor wedstrijden van de 
favoriete teams. 
Via instellingen is het ook mogelijk om van je favoriete teams 
en bericht te ontvangen bij afgelastingen van training en 
wedstrijd. 

De lijnen zijn weer uitgezet 
Het is een jaarlijks ritueel, het uitzetten van de lijnen op de 
grasvelden. Woensdagavond meldden Jan van Os, Peter en 
Benno Former, Nico Oud en Patrick Kiewied zich op het 
hoofdveld om dit precisiewerk uit te voeren.  



Nadat er een half jaar niet meer gevoetbald is was het hard 
nodig dat de mannen weer in actie kwamen. De lijnen en 
penaltystippen waren slecht of zelfs helemaal niet meer 
zichtbaar. Ook werd geconstateerd dat in de loop van het 
seizoen van de juiste lijn is afgeweken, dit is nu gecorrigeerd. 
Het hoofdveld is nu van nieuwe belijning voorzien. Het bijveld 
is hierna aan de beurt. Wist u dat het bijveld twee centimeter 
langer is dan het hoofdveld? 

 



Geel Wit heeft er een heleboel keeperstrainers bij

De afgelopen maanden was het opvallend rustig op de velden 
van Geel Wit, maar de oplettende passant zal hebben gemerkt 
dat er in juni wel degelijk sprake van activiteit was.  

Twee weekenden lang hebben Jacco de Laat en Anne van der 
Baan van Keepersschool Noord de cursus basistrainer 
gegeven aan elf enthousiaste deelnemers. De cursus kon 
doorgaan nadat op een informatie-avond in februari de 
belangstelling was gepeild. Door de coronamaatregelen begon 
de opleiding later dan aanvankelijk de bedoeling was. Het 
resultaat was er niet minder om: alle deelnemers zijn 
geslaagd. Peter, Oud, Mark Molenaar, Kevin Metz, Ids 
Heerema, Cris Molenaar, Chris Rijpstra, Wim Kolk, Berry Taal, 
Reinier Smit, Pieter Oene Smit en Menno Lammers mochten 
allemaal een certificaat in ontvangst nemen. 

De keeperstrainers hebben een Plan van Aanpak opgesteld 
en aangeboden aan het bestuur. Zij gaan nu de keepers van 
Geel Wit onder handen nemen, verdeeld in drie categorieën: 
jongste jeugd, oudere jeugd en senioren. “Het was een 
leerzame cursus”, vertelt Peter Oud die de contacten met de 
KSN legde. In de herfstvakantie is er een opfriscursus, 
mogelijk gevolgd door een vervolgcursus. 



Halve eeuw competitievoetbal voor Geel Wit 

Op 6 september was het vijftig jaar geleden dat Amelandia en 
Geel Wit aan hun avontuur in de KNVB begonnen. Dat 
gebeurde met een onderlinge ontmoeting van de eerste 
elftallen op het veld van Geel Wit. Amelandia won met 0-1, en 
ofschoon Geel Wit in Hollum met 2-6 won ging het 
kampioenschap dat seizoen naar Amelandia. 

 

Sport- en speldag 

De familiedag kon vanwege corona niet doorgaan. In plaats 
daarvan was er op 22 augustus een sport- en speldag voor de 
jeugd. Dankzij de inzet van velen werd het een groot succes. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Indelingen Geel Wit 1 en 2 
De indeling van het eerste kent geen verrassingen. De plaats 
van Surhuisterveen, dat op zaterdag gaat voetballen, wordt 
ingenomen door het vrijwillig gedegradeerde DTD uit Jelsum. 

Voor het tweede wel enkele opmerkelijke veranderingen. Ten 
eerste het aantal clubs. Vorig jaar werd de competitie 
begonnen met 14 clubs, maar al gauw haakte FVC 2 af.  Dit 
jaar bestaat de res. eerste klasse A uit nog maar 12 teams. 
Nieuw zijn FC Lewenborg 2 (uit de hoofdklasse), Beilen 2 (uit 
1B, Roden 2 en Oldeholtpade 2 (uit de tweede klasse). 

Verdwenen uit 1A zijn Noordster 2, Veendam 2, Gieten 2, 
Annen 2 en DTD 2. 

IJsje voor de vlagophalers 
Na afloop van de wedstrijd hollen de kinderen om hardst om 
de cornervlaggen op te halen. Dat doen ze niet voor niets, 
want in de kantine wacht een dikke ijsco als beloning. 

  


