
Geel Wit heeft website 

 

Ja, u leest het goed. Onze vereniging gaat 

met de tijd mee en is de digitale snelweg 

opgestapt. Opgestapt ja, want het project 

staat nog maar in de kinderschoenen. En 

hoewel opgestapt zit Geel Wit nu al in een 

andere rijbaan, want het adres is inmiddels 

al veranderd. 

Alle begin is moeilijk, hebben de 

initiatiefnemers, Dorus Metz en 

ondergetekende, ondervonden. Maar met 

de hulp van Martin Metz kwamen ze een 

heel eind. Het resultaat mag gezien 

worden, vinden ze. Op www.geelwit.nl 

Wat staat er allemaal op? Om te beginnen 

een introductiepagina, een korte 

omschrijving van wat Geel Wit is. 

Vervolgens is er plaats ingeruimd voor het 

nieuws. Deze pagina wordt 

vanzelfsprekend telkens ververst, evenals 

de uitslagen en standen. Genoeg reden dus 

om contact te zoeken met www.geelwit.nl. 

De eerste primeur heeft Geel Wit al 

binnen. Als eerste kon www.geelwit.nl 

melden dat de oefenwedstrijd tegen 

Cambuur Leeuwarden niet doorging. 

Zo gauw mogelijk komen de uitslagen van 

Geel Wit op de site. Vanaf woensdag 

levert de KNVB alle uitslagen en standen 

van de klassen waarin teams van Geel Wit 

uitkomen. Hiermee is een link gelegd. Wie 

op de site van de KNVB wil kijken, het 

adres is www.knvb.nl. 

Alle teams worden apart gepresenteerd. 

Van het eerste en het tweede elftal zijn 

daar al voorbeelden te zien. De bedoeling 

is dat van alle selecties de namen worden 

gepresenteerd, aangevuld met namen en 

telefoonnummers van het kader. Een 

elftalfoto moet het geheel completeren. We 

zijn er nog mee bezig, in computertaal of 

in gewoon Engels zouden we zeggen dat 

de pagina's 'under construction' zijn. 

Datzelfde geldt voor de historie. Het 

verhaal is vrijwel af, alleen de laatste paar 

jaren ontbreken nog. 

Op een aparte pagina is de geschiedenis 

van onze accommodatie te lezen. Ook bij 

de historie en de accommodatie is het de 

bedoeling dat foto's het geheel gaan 

verfraaien. 

Onder het hoofdstuk diversen is plaats 

ingeruimd voor de links. Hier is onder 

andere een verwijzing naar het clubblad te 

vinden. Alle tekst die u hier leest is ook op 

www.geelwit.nl te lezen. Handig voor 

diegenen die overzee wonen en toch 

betrokken willen blijven met onze club.  

Verder ligt het in de bedoeling links te 

leggen met Amelander instanties, zoals de 

VVV. Vanzelfsprekend zou Geel Wit op 

deze manier ook de aandacht kunnen 

vestigen op haar sponsors, dit moet 

allemaal nog uitgewerkt worden. Tevens 

zullen links worden gelegd met andere 

sites die Geel Wit op hun linklijstje hebben 

staan. De eerste site die de verwijzing naar 

Geel Wit heeft gemaakt is 

www.voetbalnoord.nl. Ik kan maar niet 

genoeg reclame maken voor die site, en dat 

niet alleen omdat ik eraan meewerk. Op 

deze site zijn namelijk uitslagen, verslagen 

en doelpuntenmakers van dit seizoen en 

alle eindklasseringen en trainers vanaf 

1970 terug te vinden. De eerste club 

waaraan het adres van de site van Geel Wit 

is doorgegeven is Heukelum. Wie weet wat 

voor moois uit deze connectie kan 

ontspruiten. 

Wie dus bij Heukelum de links aanklikt 

ziet het staan: www.geelwit.nl 

Zoals in het begin vermeld staat de site nog 

in de kinderschoenen. Toch is het met 

name de jeugd die zich al op de digitale 

snelweg heeft begeven. Daarom wil de 

club vooral hen betrekken bij dit nieuwe 

medium. De ideeën gaan uit in de richting 

van een jeugdhoek. Heb je suggesties. 

Schroom niet en meld ze naar het e-

mailadres dat binnenkort bekend wordt 

gemaakt. 

Koos Molenaar 

 

Inleveren kopij 

Kopij voor het volgende clubblad kan 

uiterlijk 9 maart worden ingeleverd bij 

Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. 

Het liefst op floppy of per e-mail: 

koos.molenaar@friesepers.nl 

http://www.geelwit.cjb.net/
http://www.geelwit.nl/
http://www.knvb.nl/
http://www.geelwit.cjb.net/
http://www.voetbalnoord.nl/
http://www.geelwit.nl/
mailto:koos.molenaar@friesepers.nl


Zilveren KNVB-speld voor Hessel 

Kienstra 

De scheidsrechters van Groningen En 

Omstreken waren begin januari op 

Ameland voor een trainingsweekeinde, ook 

wel technische weekeinde genoemd. 

Diverse trainingen, natuurlijk ook op het 

strand, en spelregelquizzen stonden op het 

programma.  

De Amelander scheidsrechters waren 

uitgenodigd om aan dit trainingsweekeinde 

mee te doen. Van hen kon alleen Gribbert 

Bakker gehoor geven aan de uitnodiging. 

De anderen hadden verplichtingen, zoals 

een zaalvoetbaltoernooi in Hollum en het 

stratenvolleybaltoernooi in Nes. "Dit is 

prachtig, het is een gemis dat wij zoiets 

niet hebben. Ik ben dan ook meteen lid van 

de GEO geworden. Ik zag veel bekende 

gezichten, want ik fluit veel in Drenthe en 

Groningen". Jan van Os was 

zaterdagavond bij de lezing en ook Hessel 

Kienstra was daarheen gelokt. Tot zijn 

grote verrassing kreeg hij van voorzitter 

Boerema van het district Noord van de 

KNVB de zilveren speld van de bond 

opgeprikt omdat hij al 25 jaar wedstrijden 

leidt. Boerema stak zijn bewondering voor 

de eilanders scheidsrechters niet onder 

stoelen en banken: "Zij hebben het niet 

gemakkelijk. Als zij een wedstrijd aan de 

wal fluiten gaan ze 's morgens om half 

negen weg en zijn 's avonds om acht uur 

thuis. Veel eilanders scheidsrechters 

hebben dat prestatiegevoel wel, maar op 

een andere manier. Zij fluiten alleen op het 

eiland. Hessel Kienstra is zo'n man. 

Kienstra is een man die veel praat in het 

veld, dat heeft ook zijn waarde. Vroeger 

had je een Gerard Geurds, die schold 

iedereen uit. Dan denk ik: dát is Kienstra". 

Een verbouwereerde Kienstra wandelde 

vervolgens, zijn oorkonde bestuderend, 

terug naar zijn plaats, wat Boerema 

verleidde tot de opmerking: "Nou is 'ie 

stil". 

De bondsvoorzitter was op uitnodiging van 

de scheidsrechters op Ameland, en raakte 

onder de indruk. "Een scheidsrechter zeikt 

zijn collega niet af. Jullie hebben laten zien 

hoe het hoort. Als je elkaar zó te grazen 

kunt nemen dan kun je het uitstekend met 

elkaar vinden". 

 

Met die uitspraak doelde Boerema op het 

geintje dat twee scheidsrechters met elkaar 

hadden. De ene liet zijn vriendin zijn 

collega bellen om een liefdesverklaring aan 

deze gelukkig getrouwde man uit te 

spreken. Na een lang telefoongesprek werd 

het slachtoffer duidelijk dat hij was 

beetgenomen. De wraak was zoet. Tijdens  

het cafébezoek op Ameland was er iets 

voorgevallen wat voor de politie reden 

genoeg was om, met de handboeien in de 

aanslag, de 'dader' op te wachten van zijn 

duurloop op het strand. Dit in goed overleg 

met het slachtoffer van het telefoontje. Wie 

zegt dat de scheidsrechters niet belust op 

revanche zijn? 

De bondsvoorzitter probeerde vervolgens 

de ingewikkelde organisatiestructuur van 

de KNVB uit de doeken te doen. In 1996 

ging de voetbalbond over van 20 

afdelingen naar 9 districten en binnenkort 

wordt dat aantal teruggebracht naar 6. 

Noord is nu een van de groten, maar wordt 

straks de kleinste, "en dan hebben wij geen 

pest meer te zeggen", waarschuwde 

Boerema.  

Dit kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld 

voor de Waddenregeling. Dit is de 

vergoeding die de clubs krijgen voor het 

spelen op de Waddeneilanden. Noord zal 

zich te allen tijde blijven verzetten tegen 

afschaffing. 

In het district Noord worden 

regiobijeenkomsten gehouden. 

Clubbestuurders kunnen dan hun wensen 

uiten bij de bondsvertegenwoordigers. Zo 

heeft De Monnik van Schiermonnikoog het 

voorelkaar gekregen dat in het 

zaterdagvoetbal een zevende klasse is 

ingesteld. 

Boerema stelde dat de democratie binnen 

de bond te ver is doorgevoerd Iedereen 

moet overal over meepraten zodat het soms 

wel twee jaar duurt eer een besluit is 

genomen. De organisatie zit zo 

ingewikkeld in elkaar dat het voor 

verenigingsbestuurders nauwelijks te 

begrijpen valt. Hij adviseerde hen iemand 



te zoeken die bereid is de agenda's te 

willen lezen, zodat die aan het bestuur kan  

 

doorgeven wat aan de orde is. 

Boerema toonde zich verheugd over het 

afschaffen van de leeftijdsgrens voor 

scheidsrechters. In plaats daarvan moet 

worden gekeken naar de kwaliteiten en 

moet de arbiter als mens worden 

beoordeeld. Hij vond daarentegen wel dat 

voor officials een leeftijdsgrens mag 

worden gesteld. Zeventig jaar is een mooie 

leeftijd om er een punt achter te zetten. 

Het trainingsweekeinde op Ameland is 

voor de derde keer gehouden. De eerste 

maal deden er zo'n 20 man mee, nu waren 

het er al 35. Het was een gemêleerd 

gezelschap, waarvan de jongste 19 was en 

de oudste 61. Onder hen enkelen die in het 

betaald voetbal actief zijn, maar ook die de 

laagste klasse fluiten. "Dat maakt niet uit, 

ze zijn ons allemaal even dierbaar", vertelt 

Robèrt van Dorst, de voorzitter van de 

GEO. "Ons doel is de scheidsrechter in de 

breedste zin te ondersteunen. Dat kan zijn 

met trainingen, op juridisch gebied en op 

het gebied van de spelregelkennis. Zo'n 

trainingsweekeinde als deze hoort erbij. 

Het is gezellig, maar ook hard werken. 

Overdag trainen, 's avonds op stap". 

 

  Koos Molenaar 

 

En it giet, zoals it giet! 

 

Hoewel het eigenlijk winterstop is en je 

dus niet al teveel nieuws van de 

voetbalvelden verwacht, zijn het toch 

redelijk roerige tijden. In het betaalde 

voetbal speelt men in hetzelfde weekend 

een omstreden wedstrijd op een 

sneeuwvlakte in Alkmaar, een waterballet 

op Spangen en op het biljartlaken van het 

Gelredome. De grote competitieleider Van 

Reehn van de KNVB kan dan opeens 

voetballen bestempelen als wintersport, in 

mijn ogen is er onder dergelijke 

omstandigheden toch enigszins sprake van 

competitievervalsing. En volgens mij is het 

voetbal nog steeds niet opgenomen in het 

programma van de Olympische 

Winterspelen. En wanneer er dan op 

Ameland onder redelijke omstandigheden 

wel gespeeld kan worden, geven in één 

weekend drie tegenstanders niet thuis. 

Twee bellen nog redelijk op tijd af, de 

derde komt gewoon niet en heeft niet eens 

het lef dit te melden. Dit voorval roept dan 

reacties op in de pers, wat dan weer 

aanleiding is voor anderen om ook nog 

weer een duit in het zakje te doen. Kortom, 

Geel Wit in het nieuws maar niet vanwege 

sportieve successen. 

Daarnaast speel ik dit jaar voor het eerst in 

Geel Wit 4 en van dit team werd het 

afgelopen weekend een wedstrijd afgelast 

omdat er nog steeds geen nieuwe leider 

voor dit team gevonden is. Op zich een 

betreurenswaardig besluit maar het is denk 

ik wel terecht dat het bestuur de kwestie 

eens op scherp zet. 

Elke week een mooie pot voetbal is 

natuurlijk het doel van elk spelend lid van 

de voetbalclub. Maar of je nu bij de 

senioren zit of bij één van de jeugdteams, 

elke competitie heeft een organisator 

nodig. En wanneer er rondom een team 

deze organisatie mist, dan kun je dus 

gewoon geen competitie spelen. Meestal 

spelen deze problemen aan het begin van 

de competitie rond de jeugdteams, dit jaar 

was in augustus al bekend dat het vierde in 

de problemen kon komen. Optimistisch 

zijn we van start gegaan, maar het loopt nu 

toch spaak. Volgens het poldermodel 

moeten we met alle betrokken partijen 

maar weer rond de tafel maar wanneer er 

geen nieuwe leider opstaat, is het volgens 

mij gewoon gebeurd met het vierde. Een 

andere oplossing zie ik niet zo 1, 2, 3... 

 

Het is het langzamerhand overbekende 

probleem van het opvullen van vacatures 

voor vrijwilligers, bij welke club of 

organisatie dan ook. In mijn vak, de wereld 

van de gezondheidszorg, lossen ze die 

problemen onder andere op door boeven en 

boevinnen niet op te sluiten, maar te 

veroordelen tot werkstraffen. Ze kunnen 

dan kiezen tussen zoveel uren 

dienstverlening of een aantal maanden 



zitten. Misschien moet Geel Wit het ook in 

die richting zoeken. Er lopen hier op het 

eiland vast wel wat criminelen rond die 

voetbal leuk vinden. Gewoon ruim voor 

het nieuwe seizoen aangeven en verlinken. 

De ouders van onze pupillen zullen dit 

misschien niet direct een goed idee vinden, 

maar ik weet zeker dat die jongetjes het 

machtig vinden om te horen hoe je een 

auto moet kraken of coke moet smokkelen. 

En dan is bij uitwedstrijden misschien 

politiebegeleiding wel verplicht. Dan heb 

je meteen nog een chauffeur en wie bonnen 

schrift kan ook een wedstrijdformulier 

invullen. Is dat ook weer geregeld! 

 

   Henk Roemers 

 

 

Winterstop  of  wintersport 

  

Eigenlijk ben ik best wel een 

voetballiefhebber gezien mijn 

betrokkenheid met de voetbalsport. Het is 

dan ieder competitiejaar ook weer een 

klein feestje als het voetbalfestijn weer 

begint. 

Vroeger toen ik zelf nog speelde of op een 

ander manier op het veld  actief was, 

duurde dat feestje voor mij een heel 

seizoen, maar helaas is dat hele seizoen 

door de betweters van de KNVB nu in drie 

stukken verdeeld, te weten voor de 

winterstop, tijdens de winterstop en na de 

winterstop, terwijl voetbal juist een 

wintersport is. 

En juist deze winterstop nu draagt er aan 

bij dat mijn betrokkenheid  met en mijn 

enthousiasme voor deze prachtige sport de 

laatste jaren een stuk minder is geworden. 

Het eerste gedeelte ben ik vrij enthousiast, 

want dan begint het spektakel weer na een 

lange “hete”  zomer.  

De stop zelf (die ik nooit heb begrepen , 

want dan kun je meestal wel spelen vooral 

met deze anti winters) vind ik qua voetbal 

op een paar zaaltoestandjes  en 

oefenwedstrijdjes, die meestal ook nog niet 

bijster interessant zijn na, een erg 

vervelende tijd.  

En van het laatste deel wordt je nu ook niet 

erg vrolijk, omdat dan de wedstrijden vaak 

worden afgelast vanwege de kleine 

wintertjes en de te natte velden en daardoor 

kom je ook niet meer in je speel- en 

kijkritme.  

Ook de spelers zelf weten bijna niet meer 

waar ze aan toe zijn, hetgeen de animo niet 

bevordert. Want vooral in het laatste deel 

van de competitie zijn er veel verenigingen  

die vooral daardoor hun lagere elftallen 

bijna niet meer compleet krijgen met alle 

gevolgen van dien. 

 

Natuurlijk ligt dat niet alleen aan de 

winterstop, ook de spelers en supporters 

mogen in dit geval de hand wel eens in 

eigen boezem steken (hetgeen ik bij deze 

doe) maar ik weet niet of het helpt.  

Volgens mij slaat de voetbalmoeheid  

mede door de verplichte onderbreking veel 

vroeger toe dan jaren terug, toen er nog 

geen stop was en voetbal nog een echte 

wintersport  was.  

Een en ander speelt zich niet alleen op 

Ameland af  (misschien gaat het op hier 

wel niet eens zo slecht)  maar is in het 

gehele land een waarneembaar probleem.  

En ondanks dat er al verschillende malen 

reacties richting KNVB geweest zijn om er 

iets aan te doen, blijf dit starre en 

eigenwijze apparaat net doen alsof er niets 

aan de hand is.  

“Vroeger was alles beter”  is soms de leus 

van hen die vroeger hebben meegemaakt, 

ik moet echter zeggen in het probleem 

“winterstop” hebben ze zeker gelijk.  

Toen keurde men het veld alleen af als het 

echt niet meer bespeelbaar was. Winter of 

geen winter. Nu laten ze buiten de 

winterstop wel spelen als het niet kan 

(zwembad - en schaatstaferelen)  en  

binnen de  winterstop niet spelen als het 

wel kan, ook al is het prachtig weer en de 

velden goed zijn. 

Vreemde zaak en zeker niet in het voordeel 

van de voetbalsport. 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond let 

meer op uw VOETBALZAAK en minder 

op het woord WINTER. 

 



je.  

Bestuursmededelingen 

Pupillenvoetbal 

Na het succes van het jeugdzaalvoetbal-

toernooi in Hollum met Amelandia, Geel 

Wit en De Monnik als deelnemers, is het 

24 februari de beurt aan de pupillen van 

Geel Wit en Amelandia. Zij werken dan 

een onderling toernooi af in sporthal De 

Slenk in Nes. 

Reanimatie-avond 

Geel Wit houdt 12 maart wederom een 

reanimatie-avond. Deze bijeenkomst staat 

onder leiding van Thames Knoeff en is 

toegankelijk voor iedereen. Ook voor 

mensen met enige ervaring op dit gebied 

kan het bezoeken van deze avond in de 

kantine zeer leerzaam zijn. 

Gezien het belang van deze avond kan het 

bestuur van Geel Wit deze bijeenkomst ten 

zeerste aanbevelen. 

Aanmelden kan via de intekenlijst aan het 

bord in de kantine. 

 

Uitbreiding accommodatie 

Binnenkort zal de bouwaanvraag voor de 

uitbreiding van de accommodatie van Geel 

Wit worden ingediend. Het complex zal 

worden uitgebreid met twee kleedkamers, 

waardoor het aantal kleedruimten voor 

teams wordt uitgebreid naar zes. Voor de 

scheidsrechters worden nieuwe boxen 

gebouwd. De uitbreiding is dwars op de 

oostkant van het complex gepland. Voor de 

huidige kleedkamers komt een hal. Dat 

geldt ook voor de kleedkamers aan de 

westkant van de kantine. Aan die kant zal 

onder meer een extra materiaalruimte 

worden gecreëerd.  

Over enige tijd zal eveneens worden 

begonnen met de aanleg van een veld ten 

oosten van het hoofdveld. Dit wordt het 

nieuwe trainingsveld, dat de afmetingen 

krijgt om er competitiewedstrijden op te 

kunnen spelen. Ook komt er een 

volwaardige lichtinstallatie, zodat er 

avondwedstrijden kunnen worden 

afgewerkt. 

Contract Francisco Metz verlengd 

Het bestuur van de voetbalvereniging Geel 

Wit en hoofdtrainer Francisco Metz zijn 

overeengekomen het contract met een jaar 

te verlengen. Metz is aan zijn tweede 

seizoen bezig bij de Amelander 

zondagderdeklasser. 

Familiedag op Hemelvaartsdag 

Ondanks het feit dat de weergoden vorig 

jaar niet meewerkten kunnen we toch 

terugzien op een geslaagde eerste 

familiedag. Daarom, dit jaar op 24 mei, 

wegens succes geprolongeerd. Over het 

programma wordt u ter zijner tijd nader 

geïnformeerd. 

BIJEEN GELEZEN 

Emmeloord blijft bij gelijkspel 

EMMELOORD – De polderformatie 

speelde in de laatste tien minuten agressief 

en aanvallend voetbal, zoals het publiek 

van Emmeloord gewend is. Toch lukte het 

de thuisploeg niet om zondag tegen Geel 

Wit verder te komen dan gelijkspel. Het 

werd 1-1. 

De Emmeloorders hadden meteen op een 

2-0 achterstand kunnen staan. Eerst was 

het een verdediger, die na een hoekschop 

van de Amelanders de bal van de doellijn 

wist te schoppen. Kort daarna kon doelman 

Marcel Tiemens voorkomen dat een 

doorgeroken speler zou scoren. De ploeg 

van trainer Wieger Sinnema voetbalde met 

name de eerste helft erg zwak en verloor 

volledig de slag op het middenveld. Na 

ongeveer een half uur spelen brak een 

speler van Geel Wit over rechts door en 

zette de bal voor. Gerolde de Jonge 

onderschepte te bal, maar verdedigde 

slecht uit. Siprian de Jong was er als de 

kippen bij en liet zien waarom hij de 

topscoorder van zijn team is. (0-1) 

Nauwelijks vijf minuten later trok 

Emmeloord de stand weer gelijk. Jan 

Krens speelde op links de achterhoede uit 



en zijn voorzet kwam terecht bij Jaap 

Jonker. Laatstgenoemde kapte zijn 

tegenstander goed uit en scoorde op een 

fraaie manier. (1-1). Geel Wit raakte hier 

niet van onder de indruk en ging gewoon 

door met het aftroeven van de 

Emmeloorders. Technisch gezien was 

Emmeloord beter, maar de Friezen 

compenseerden dat met een grote inzet en 

agressiviteit. 

In de tweede helft leek het of Emmeloord 

uit een ander vaatje tapte. De ploeg was 

veel aan de bal, maar daar stond tegenover 

dat deze ook weer vaak werd ingeleverd bij 

de tegenstander. Dit leidde diverse keren 

tot gevaarlijke uitvallen van Geel Wit. Een 

kwartier voor het eind was er weer sprake 

van zo'n situatie. Een gevaarlijke counter 

van Geel Wit resulteerde in een schot dat 

net voor het doel langs ging. De hoekschop 

die daarop volgde werd goed genomen en 

Jan Krens kon op de lijn een doelpunt 

voorkomen. 

De laatste tien minuten waren duidelijk 

voor Emmeloord. Geel Wit kwam zwaar 

onder vuur te liggen en zowel Arnold 

Roossien als René de Nekker troffen 

slechts het zijnet. De stand bleef 1-1. 

 

(Uit de Noord Oost Polder 19-12-2000) 
 

 

'Lekkere opsteker' voor LSC 1890 

SNEEK – De 3-0 overwinning van LSC 

1890 op Geel Wit werd gistermiddag op 

het verrassend genoeg redelijk bespeelbare 

Sportpark aan de Leeuwarderweg in Sneek 

als een 'lekkere opsteker' beschouwd. "We 

kunnen de punten ook heel goed 

gebruiken", gaf LSC'er Sander Sliekers het 

belang van de goede doorstart aan van de u 

bij de middenmoot van drie D aansluitende 

blues. 

Sliekers vormde gister samen met Niels 

Langhorst het centrale verdedigingsblok 

van LSC, op de flanken gesteund door de 

beide Joegoslaven Slaco Rokic en Nico 

Azba. De verdedigers van de thuisploeg 

gaven weinig kansen weg, al kwamen ze 

met de schrik vrij toe André de Jong van 

afstand snoeihard op de lat schoot. 

LSC deed pas vlak voor rust wat terug Het 

was prompt raak. Rutger Kuipers, vlak 

daarvoor de korte hoek zoekend, wipte het 

leer netjes over de vallende doelman René 

de Jong heen. De rechtsbuiten van LSC 

was twee minuten voor rust prima 

gelanceerd door de terugleggende Hielke 

Schrale en de meteen diep passende Gerrit 

Gerritsma. 

De laatste deelde in de eerste minuut na de 

thee een mokerslag uit in het kamp van 

Geel Wit. Hij prikte niet ongelukkig raak 

na goed doorzetten van Schrale: 2-0. De 

aangever had vlot daarna voor 3-0 moeten 

zorgen maar knalde vrij voor De Jong net 

over. De derde treffer van LSC kwam er 

later toch en op naam van Schrale. Twintig 

minuten voor tijd vond hij de verste hoek 

na een afgemeten crosspass van Marten 

Zoethout. 

LSC achterhaalde het op de negende plaats 

staande Geel Wit op de ranglijst. Beide 

ploegen staan nu op 13 punten. 

 

(Uit Sneeker Nieuwsblad 29-1-2001) 

 

Voetballoos weekeinde Geel Wit  

Door Siebe Annema  

AMELAND - De velden van de 

Amelander voetbalvereniging Geel Wit 

lagen er het afgelopen weekeinde keurig 

bij. Drie van de vier seniorenteams van de 

eilander club waren klaar voor de herstart 

van de competitie en de spelers hadden er 

zin. Gevoetbald werd er echter niet. De 

tegenstanders van het tweede, derde en 

vierde team van Geel Wit kwamen niet 

opdagen.  

,,Frustrerend", vindt Meinte Bonthuis, 

leider van het eerste elftal van Geel Wit. 

,,Ieder elftal van ons moet eens in de 

veertien dagen met de boot naar de vaste 

wal. Voor iedere wedstrijd zijn we 

minimaal een halve dag van huis, maar dat 

hebben we er voor over. Want we willen 

gewoon lekker voetballen. Mogen wij dan 

verwachten dat de teams die een 



uitwedstrijd tegen Geel Wit spelen één 

keer per jaar de moeite nemen om de boot 

naar Ameland te pakken?"  

De chaos van het afgelopen weekeinde was 

voor Bonthuis aanleiding om aan de bel te 

trekken. Zaterdagavond werd de leider van 

het vierde elftal gebeld. De Wâlden 3 kon 

een dag later de reis niet maken. Te weinig 

spelers. ,,Kan gebeuren", aldus Bonthuis. 

,,De Wâlden belde in ieder geval nog op 

een fatsoenlijk tijdstip af."  

Zondagmorgen werd de leider van het 

derde elftal gebeld door iemand van 

Dronrijp 2. Ook Dronrijp had te weinig 

spelers. Het telefoontje kwam om kwart 

voor tien, een uur voor de aftrap. ,,Die 

ploeg had al lang aan boord moeten zitten", 

aldus Bonthuis. ,,Wij weten altijd op 

vrijdagavond al hoe veel spelers we 

hebben en of er teams in de problemen 

komen. Dan bel je toch niet zondag een uur 

voor de wedstrijd af?"  

De druppel die de emmer deed overlopen 

was de afmelding van Marum 2, dat 

zondagmiddag tegen de reserves van Geel 

Wit moest aantreden. De Amelanders 

stonden al op het veld, de scheidsrechter 

had zich al omgekleed en terwijl iedereen 

zich afvroeg waar de spelers van Marum 

bleven, ging de telefoon in het clubhuis. 

Marum had de boot gemist want de 

elftalleider had zich verslapen. Bonthuis: 

,,Wat een rotsmoes. Verzin dan iets 

beters."  

Het komt te vaak voor dat elftallen geen 

zin hebben in het reisje naar Ameland. 

,,Helemaal aan het eind van het seizoen, 

als er niets meer op het spel staat. 

Natuurlijk, het gaat altijd nog om 

uitzonderingen. Want er zijn genoeg 

ploegen die een wedstrijd op Ameland als 

een dagje-uit beschouwen of er zelfs een 

heel weekeinde aan vastknopen. Maar door 

een aantal ploegen voelen wij ons af en toe 

behoorlijk in de steek gelaten."  

Bonthuis weet ook niet wat er aan gedaan 

moet worden. ,,De KNVB legt bij een 

eerste afmelding een boete van 100 op. 

Ach, dat lappen de spelers van zo'n team 

met elkaar. Dat kost 7 de man. Daar ligt 

niemand wakker van."  

Bij een herhaald vergrijp worden 

wedstrijdpunten in mindering gebracht. 

Ook dat beschouwen de meeste lager 

spelende teams niet als een al te zware 

sanctie.  

Het gaat Bonthuis ook niet om zwaardere 

sancties, maar vooral om het fatsoen. En 

om enig begrip. ,,Want wij vragen wel 

eens om een wedstrijd een half uurtje later 

te spelen, waardoor de aanvangstijd beter 

aansluit bij de boottijden. Dat levert wel 

eens onbegrip op. Maar wij pakken 

tenminste de boot om onze wedstrijden te 

spelen. En als we door ziektes of blessures 

geen team op de been kunnen brengen? 

Dan bellen we op vrijdagavond al af. Zoals 

het hoort."  

(uit de Leeuwarder Courant van 2 februari 

2001) 

Ook eilander ploeg meldt zich 
geregeld af.  

Voetballen op Ameland  

'Voetballoos weekeinde Geel Wit' berichtte 

de LC. Natuurlijk is het heel frustrerend 

dat sommige 'vasteland'-ploegen afzeggen 

voor een wedstrijd op een eiland. Van de 

VV Warga geldt dat men altijd met veel 

plezier voetbalt op de eilanden. Echter, het 

is nog niet zo lang geleden dat Warga 3 

was ingedeeld bij Geel Wit 4. Deze ploeg 

presteerde het om zich maar liefst drie keer 

af te melden voor de wedstrijd in Wergea. 

De laatste keer, Warga kon in deze 

wedstrijd kampioen worden, waren al onze 

spelers en scheidsrechter al aanwezig toen 

Geel Wit belde vanaf de pier in Harlingen. 

Men had de overtocht wel gemaakt, maar 

omdat de busjes enige vertraging hadden, 

was men direct weer terug op de boot 

gestapt!  

Verder verleent de VV Warga altijd haar 

medewerking als het gaat om wijzigingen 

van aanvangstijden bij eilandploegen. 

Andersom, bij wedstrijden op Ameland 

was het antwoord van Geel Wit bijna 

altijd: nee. Verander de wereld, maar begin 

dus bij jezelf. Overigens heb ik veel 

respect voor de eilandvoetballers die om de 

veertien dagen toch elke keer maar weer 



naar het vaste land reizen om hun sport te 

beoefenen.  

Wergea. F. Sinnema, secretaris VV Warga.  

 

(uit de Leeuwarder Courant van 10 

februari 2001) 

 

PUPIL VAN DE WEEK 
Naam: Andries Metz 
Geb. datum: 11 april 1990 
Vader/moeder: Oeke en Jits 
Zusjes/broertje: Annet, Rixt en Gosse 
Ik voetbal in: E1 
Dieptepunt: nog steeds geen doelpunt 
gemaakt 
Pupil v/d week: thuis tegen Tijnje 
Favoriete club: Heerenveen 
Favoriete speler: Dennis de Nooyer 
Ik drink graag: cola 
Ik eet het liefst: schnitzel 
Ik lust niet: andijvie 
Mooiste film: No more mr. nice guy 
Mooiste leesboek: Wolf en de 
paardendieven 
Mijn grootste wens 

bij het voetballen: een doelpunt maken 

Indelingen voorjaarsreeks 

C-pupillen 

VVT C1  Twijzelerheide 

JV Cammingha C1 Leeuwarden  

Friese Boys  Kollumerzwaag 

Geel Wit C1 

Leeuwarder Zwaluwen C1 

D-pupillen 

Holwerd D1 

Noordbergum D1 

Wykels Hallum D1 

Anjum D1 

V en V '68 D1  Garijp 

Geel Wit D1 

E1-pupillen 

Geel Wit E1 

Marrum E1 

Ouwe Syl E1  Oude Bildtzijl 

Blija E1 

Anjum E1 

Holwerd E1 

E2-pupillen 

Be Quick E3  Dokkum 

WTOC E2  Oudwoude 

BCV E2  Burgum 

Geel Wit E2 

Hardegarijp E2 

V en V '68 E2 

E3-pupillen 

SC Franeker E5 

Geel Wit E3 

Rood Geel E5  Leeuwarden 

Blauw Wit '34 E3 Leeuwarden 

Frisia E6  Leeuwarden 

F-pupillen 

JV Cammingha F2 

FVC F2  Leeuwarden 

Leeuwarder Zwaluwen F3 

Frisia F3 

Geel Wit F1 

Dead Man's Folly  

 In "De Nieuwe Amelander", het "Geel Wit 

Nieuws" en  "De Kakebienen", de 

schoolkrant van de BWS, hebben artikelen 

gestaan waarin in het kader van de OMO-

activiteiten een lectuurproject werd 

aangekondigd. Lezers kunnen rapporteren 

over hun leeservaringen met proza, fictie 

en non-fictie, poëzie en drama waarbij 

speciaal de zaken met betrekking tot 

respect voor jezelf en voor anderen worden 

belicht. Omdat het lastig is exact te 

formuleren wat de bedoeling is, volgt 

hieronder een leesverslag of 

boekbespreking die misschien als model 

kan dienen voor belangstellenden. 

Vanzelfsprekend kan het ook op vele 

andere manieren, maar het is wellicht 

nuttig een concreet voorbeeld te geven, 

misschien brengt het mensen op andere of 

zelfs betere ideeën. Er is gekozen voor een 

boek van de Engelse schrijfster Agatha 

Christie, niet omdat die iets met voetballen 

zou hebben, maar omdat ze onder andere 

in DEAD MAN'S FOLLY er voortreffelijk 

in slaagt de lezer bij herhaling op het 

verkeerde been te zetten en dat laatste is 

ook in de voetbalsport een 

aanbevelenswaardige vaardigheid. 

  



"Ik heb het altijd geweten .... Zelfs als kind 

beangstigde hij me .... Meedogenloos .... 

zonder gevoel ... En zonder geweten .... 

Maar hij was mijn zoon en ik hield van 

hem". Met deze woorden geeft een diep 

geschokte mevrouw Folliat van het 

landgoed Nasse House in Engeland toe dat 

haar zoon een drievoudige moord op zijn 

geweten heeft en dat zij zelf niet van 

schuld vrij te pleiten is. 

  

In de Tweede Wereldoorlog heeft 

mevrouw Folliat haar beide zoons 

verloren, dat is althans wat de familie de 

goegemeente heeft doen geloven. In 

werkelijkheid is er maar één zoon 

gesneuveld, de andere is gedeserteerd en 

heeft zich na de oorlog schuil gehouden in 

criminele kringen in Italië. Daar heeft hij 

een aantrekkelijke, jonge vrouw leren 

kennen die niet alleen in de liefde, maar 

ook in de misdaad zijn onafscheidelijke 

levensgezellin is geworden. Na de oorlog 

verarmde de familie Folliat en was niet 

meer in staat het landgoed Nasse House te 

onderhouden. De in Italië ondergedoken 

zoon komt in cognito terug naar Engeland 

met zijn vriendin. Hij is een aantal jaren 

ouder, heeft een baard en wordt, behalve 

door zijn moeder, door niemand herkend. 

Hij zal het landgoed, waaraan vooral zijn 

moeder verknocht is, voor de Folliats 

behouden. Om aan het nodige geld te 

komen trouwt hij met een lief, maar o zo 

onnozel en rijk vrouwtje uit het Caribisch 

gebied. Door haar een aantal voor haar 

onbegrijpelijke documenten te laten 

tekenen troggelt hij haar al haar geld af om 

haar vervolgens te vermoorden en op een 

afgelegen plaats in het park te 

begraven. Op die plaats, boven het 

uiteraard verborgen graf, laat hij een 

zogenaamde Folly bouwen, een volstrekt 

overbodig tuinhuis. De geliefde Italiaanse 

neemt de plaats van de vermoorde 

echtgenote in en zo blijft Nasse House 

voor de familie Folliat behouden, maar 

lang en gelukkig leefde het criminele paar 

niet. 

  

Het blijkt namelijk dat een oude man, 

Merdell, die dagelijks bij het veerbootje 

over de in de nabijheid van Nasse House 

stromende rivier met allerlei mensen 

babbelt het spelletje door heeft. Hij weet 

dat de zich noemende Sir George Stubbs in 

werkelijkheid de gedeserteerde zoon van 

mevrouw Folliat is. Hij weet of vermoedt 

ook dat deze Stubbs een gevaarlijk 

heerschap is, maar hij is 92 jaar, lust graag 

een borrel en praat zijn mond voorbij tegen 

zijn kleindochter Marlene en tegen de 

Belgische speurder Hercule Poirot. In 

bedekte termen zegt hij tegen de detective 

dat de Foliats nog steeds heer en meester 

zijn op Nasse House. 

  

Sir George Stubbs krijgt hier lucht van en 

besluit zowel de oude Merdell als Marlene 

te doden. Het lijk van Merdell wordt uit de 

rivier opgevist en Marlene wordt met een 

koord gewurgd tijdens een tuinfeest op 

Nasse House waarbij  de gasten in een 

"Murder Hunt", een geënsceneerde jacht 

op een fictieve moordenaar, een gespeelde 

moord moeten ontraadselen. Alles loopt 

exact zoals George Stubbs en zijn 

criminele geliefde het zich hebben 

voorgesteld .... totdat de schatrijke neef 

van de vermoorde, Caribische echtgenote 

op bezoek komt. Die krijgt uiteraard de 

vrouw des huizes niet te zien, maar zijn 

rijkdom zet wel Hercule Poirot aan het 

denken en in combinatie met de woorden 

van de oude Merdell en de merkwaardige 

plaats van de Folly slaagt hij erin de gang 

van zaken te reconstrueren en de 

moordenaars te ontmaskeren. Dit gebeurt 

op de voorlaatste bladzijde van het boek en 

tot dan toe is Agatha Christie erin geslaagd 

de lezer talloze malen op het verkeerde 

been te zetten. 

  

Uit een oogpunt van respect voor een ander 

liggen de zaken heel duidelijk: Sir George 

Stubbs, alias de heer Folliat en zijn 

Italiaanse geliefde zijn gewetenloze en 

verachtelijke misdadigers. Met mevrouw 

Folliat weet de lezer minder goed raad. Ze 

woont sinds de "verkoop" van Nasse 

House aan Sir Stubbs in de voormalige 



portierswoning van het landgoed. Ze is dag 

en nacht bezig met het beheer van Nasse 

House, met planten, dieren, vijvers en 

gazons. Ze weet natuurlijk dat Stubbs haar 

zoon is, maar ten aanzien van het lot van 

het Caribische vrouwtje en de criminele 

achtergrond van haar Italiaanse 

schoondochter heeft ze slechts bange 

vermoedens. Ze wekt ondanks alles de 

sympathie van de lezer, maar is zich, 

getuige het citaat aan het begin van dit 

artikel, wel degelijk van haar 

medeplichtigheid bewust. 

 

    Frans Hulsebos 


