
'Nieuwbouw week na 
herfstvakantie klaar' 

 

De bouw van de kleedgelegenheid is op 

schema. Naar verwachting kan ongeveer 

een week na de Nederlandse herfstvakantie 

de nieuwbouw in gebruik worden 

genomen. Geel Wit is dan twee 

kleedkamers voor de spelers rijker. De 

scheidsrechters krijgen meer ruimte, 

datzelfde geldt voor de verzorgingsruimte. 

Tevens komt er een wasgelegenheid. 

Ongeveer een jaar geleden maakte Douwe 

Molenaar de eerste schetsen voor de 

nieuwbouw. Douwe is lid van Geel Wit, 

maar tekende het ontwerp vanzelfsprekend 

uit hoofde van zijn functie bij de gemeente, 

de eigenaar van het gebouw. 

Nadat het bestuur zijn op- en 

aanmerkingen kenbaar had gemaakt kwam 

er een definitieve tekening. Toen instanties 

als Hûs en Hiem hun goedkeuring hadden 

verleend kon met het werk worden 

begonnen. De klus werd gegund aan de 

laagste inschrijver, bouwbedrijf Jan 

Kooiker, tevens sponsor van de A's van 

Geel Wit. De gemeente had voor dit jaar 

een bedrag in de begroting opgenomen. 

Daarin was ook onderhoud opgenomen. 

Derhalve wordt meteen de dakbedekking, 

het schilderwerk en het voegwerk van het 

bestaande gedeelte meegenomen. 

Het huidige gedeelte ondergaat enkele 

wijzigingen. Zo gaan de voetwasbakken uit 

de boxen 3 en 4 eruit en wordt het 

verzorgingsgedeelte uitgebreid met de 

scheidsrechtersruimte. Voor de arbiters 

komen nieuwe kleedkamers, ook voor de 

spelers komen er twee nieuwe 

verkleedruimten bij. 

De aannemer zou na de bouwvak starten, 

maar zag kans al eerder te beginnen. "Ze 

zijn volop in actie, het schiet al mooi op. 

Naar verwachting zal Kooiker een week na 

de Nederlandse herfstvakantie klaar zijn. 

Dan doet installatiebedrijf Bart Molenaar 

het cv-gedeelte. Andere bedrijven die in de 

bouw participeren zijn installatiebedrijf 

Metz, schildersbedrijf Appelman en 

installatiebedrijf R. Oud. Geel Wit neemt 

zelf het straatwerk onder handen. De gele 

stenen voor de kantine blijven liggen, de 

rest gaat eruit", vertelt Douwe Molenaar. 

De nieuwe bestrating strekt tot aan het 

veld. Aan de noordkant komt een drie 

meter breed tegelpad dat leidt tot het 

nieuwe trainingsveld. Waarschijnlijk begin 

volgend jaar zal de afrastering worden 

vervangen. Volgend voorjaar gaat het 

hoofdveld over de kop. De nieuwe grasmat 

moet er doorkomen in het groeiseizoen, dat 

kan in het voor- en in het najaar zijn. 

Volgens Molenaar is het geen probleem 

dat de vervangingen van de afrastering en 

de grasmat los van elkaar worden verricht. 

Hopelijk zal hoofdveld eerder speelklaar 

zijn dan het huidige trainingsveld, want dat 

is nog steeds te nat. "Het schijnt dat er een 

waterdichte laag ligt op ongeveer 20 

centimeter. Hierdoor bereikt het water de 

drainage niet. We staan voor een raadsel, 

niemand weet hoe het kan", aldus 

Molenaar. Het ligt nu in de bedoeling met 

een machine het veld op te gaan om die 

laag kapot te maken. Dat kan natuurlijk 

niet eerder dan wanneer het veld droog is 

omdat de wagen er anders in wegzakt. 

Het is nog maar de vraag wanneer de 

lichtmasten worden geplaatst. Een van de 

masten wordt namelijk meer dan tien meter 

hoog. Om deze te mogen realiseren is 

wijziging van het bestemmingsplan 

middels een artikel 19-procedure nodig. In 

de hoogste mast komt een antenne ten 

behoeve van het mobiele telefoonverkeer. 

Hiertegen zijn al bezwaren binnengekomen 

bij de gemeente.  

 

Koos Molenaar 

Wedstrijdrapporten 

De leiders worden voortaan verzocht een 

rapportage van hun wedstrijd te maken. Zij 

worden verzocht uitslag, 

doelpuntenmakers en andere 

bijzonderheden door te geven zodat deze 

gegevens kunne worden geplaatst in het 

clubblad en op de website. 

Vanzelfsprekend blijven verslagen van 

spelers, supporters of wie dan ook welkom. 

 



A1 niet beter, wel effectiever 

  

Kort voor de Amelander Herfstvakantie 

trad Geel Wit A1 in een thuiswedstrijd aan 

tegen Leeuwarden A1.  Je zou verwachten 

dat onze jongens tegen de eerste selectie 

van zo'n grote stadsclub met knikkende 

knieën het veld zouden betreden, maar 

niets was minder waar. Weliswaar hadden 

de geelwitten twee B-junioren in de 

gelederen wegens blessures van Lars 

Brouwer, Rik de Jong en Leo Kiewied, 

maar het elftal trad de tegenstander 

onbevangen tegemoet en koos, als het maar 

even mogelijk was, voluit voor de aanval.  

  

Dat legde de ploeg bepaald geen 

windeieren, want al in de vijfde minuut 

speelde Frank Beijaard zich handig vrij en 

schoot de bal onhoudbaar in de linker 

benedenhoek: 1-0. Het spel van de 

Leeuwarders was in technisch opzicht wat 

beter verzorgd, maar de Amelanders 

compenseerden dat ruimschoots met een 

verbeten inzet. Mede daardoor kreeg 

Daniël Brouwer in de zestiende minuut een 

kans, maar de doelman van de gasten 

stopte zijn schot. Onze A's legden in hun 

spel meer verrassing dan de gasten doordat 

veelvuldig de lange dieptepass werd 

gehanteerd. Verdedigend toonden Prem 

Brouwer en Maurits Metz zich minstens 

gelijkwaardig aan de beide, technisch 

begaafde aanvalsspitsen van Leeuwarden. 

Ondanks hun technisch wat betere spel 

slaagden de gasten er niet in zich serieuze 

scoringskansen te creëren. En als het een 

enkele maal even dreigend werd, dan bleek 

dat  het schieten en koppen op het doel 

zwakke spelonderdelen waren. 

Kort voor de rust sloeg de vlam even in de 

pan toen Frank Beijaard bij een poging de 

bal te spelen een tegenstander fors tegen 

het been raakte. De Leeuwarders 

reageerden furieus en er werden zelfs 

enkele tikken en schoppen uitgedeeld. De 

situatie was echter dermate 

onoverzichtelijk dat scheidsrechter Jan van 

Os de kaarten op zak hield en met woord 

en gebaar de orde herstelde. 

  

Na de rust gaven de gasten duidelijk te 

kennen zich niet bij de gang van zaken 

neer te willen leggen. Ze bleven met goed 

aanvalsspel het doel van Allard Oud 

belagen, maar deze hoefde desondanks niet 

vaak in actie te komen. Als dat al eens het 

geval was, deed hij dat bekwaam zoals in 

de 49-ste minuut na een goed schot van 

één van de Leeuwarder aanvallers. 

Naarmate de tijd vorderde, kreeg Geel Wit 

meer zelfvertrouwen en ging steeds beter 

combineren. De tegenstander zocht zijn 

heil te veel in individuele acties. Daarmee 

hadden ze geen succes, mede dank zij het 

sterke verdedigende spel van Maurits 

Metz. In de 87-ste minuut kreeg Frank 

Beijaard nog eens de gelegenheid zijn 

voortreffelijke traptechniek te 

demonstreren bij een vrije schop. Hij 

schoot de bal hard en strak langs de muur 

en voorbij de verraste doelman. Een 

enigszins geflatteerde, maar zeker 

verdiende 2-0-overwinning voor onze A1 

was hiermee een feit.   

  

Frans Hulsebos 

 

Helaas, geen record 

 

In het vorige clubblad kon op deze plaats 

melding worden gemaakt van een uiterst 

productieve dag. Drie teams scoorden in 

totaal liefst 58 keer. Daarvan kwamen 24 

doelpunten op naam van F1, dat Ternaard 

als sparringpartner had. Het was een 

evenaring van het record dat C1 in 1997 

had neergezet. Eigenlijk was deze prestatie 

nog beter omdat de F'jes minder speeltijd 

tot de beschikking hadden. Helaas, 

Ternaard heeft zich teruggetrokken en dus 

zal de 24-0 niet in de boeken verschijnen. 

Maar de uitslag zal altijd in de herinnering 

van de spelertjes blijven. 

 

Witte sokken te koop 

In de kantine zijn nog witte sokken te 

koop. Dit zijn sokken zonder logo en deze 

zijn alleen bestemd voor de spelers die nog 

niet in het nieuwe tenue voetballen. 



Geel Wit in de media  

De beste manier om aan de uitslagen van 

de vierde klasse D, de klasse waarin het 

eerste van Geel Wit speelt, te komen is 

even te wachten tot na de thuiswedstrijd. 

Dan verschijnen de uitslag en de nieuwe 

stand op het bord. 

Om half zes meldt Omrop Fryslân de 

uitslagen. 

De Lokale Omroep Ameland besteedt 's 

avonds vanaf half tien aandacht aan de 

verrichtingen van de van de eilander clubs. 

Voor tienen volgen dan de overige 

uitslagen en het programma. 

Inmiddels zijn de uitslagen en standen ook 

al verschenen op de teletekstpagina's van 

Nederland 1, 2 en 3 (695) en Omrop 

Fryslân (665). Nieuws TV is helaas gestopt 

met deze nieuwsvoorziening. 

In de loop van de avond verschijnen de 

uitslagen van Geel Wit op de Amelander 

Kabelkrant. Na een paar dagen worden de 

uitslagen vervangen door het programma 

voor het volgende weekeinde. Het is wel 

even wachten want het paginanummer 

verschilt van dag tot dag. 

Verslagen van Geel Wit zijn 's maandags 

te vinden in de Leeuwarder Courant en de 

Nieuwe Dockumer Courant. Het Friesch 

Dagblad meldt de uitslagen en de stand. 

In de NDC van donderdag staat het 

programma voor het komende weekeinde, 

vrijdags meldt de LC het programma van 

GW 1. 

En dan het nieuwste medium, internet. 

Geel Wit is te vinden op de site 

www.knvb.nl door te zoeken op club. 

Vanaf woensdag worden de uitslagen van 

alle klassen ingevoerd en worden de 

nieuwe standen opgemaakt. Ook is het 

programma van de komende drie weken, 

compleet met aanvangstijd en 

scheidsrechter, hierop te vinden. Tevens 

kan men een invulstaat aanklikken waarin 

alle tot dan gespeelde wedstrijden staan 

vermeld. 

Een aanrader is www.voetbalnoord.nl 

Deze site heeft voor elke vereniging een 

eigen pagina met uitslagen, verslagen, 

stand en programma van het eerste elftal, 

alsmede historische overzichten aangaande 

de trainers en de eindstanden van het 

eerste. 

En dan is er natuurlijk de eigen website. 

Zaterdag en zondag worden onder het 

hoofdstuk uitslagen en programma's de 

laatste uitslagen van de Geel-Witteams 

vermeld. Onder het hoofdstuk competitie is 

bij het eerste elftal vanaf zondagavond de 

nieuwste stand te zien, alsmede een 

kruistabel met daarin de uitslagen van de 

tot dan gespeelde wedstrijden en de data 

van de nog te spelen duels. 

Overigens kunt u via links naar andere 

sites linken, zo komt u rechtstreeks op de 

Geel Wit-pagina op de KNVB-site. 

 

   Koos Molenaar 

Inleveren kopij clubkrant en 
website 

Kopij voor het volgende clubblad kan 

worden ingeleverd tot uiterlijk 16 

november bij Koos Molenaar, Fabriekspad 

16, Buren. Emailen kan ook: 

koos.molenaar@wolmail.nl 

Op deze adressen kan ook kopij worden 

ingeleverd voor de website. De redactie 

heeft tot dusver al enkele verslagen en 

foto's mogen ontvangen, waarmee de site 

sindsdien is opgefleurd. 

Op de site staan ook foto's van alle teams, 

alsmede portretten van spelers van het 

eerste, E2 en E3 en van de verbouwing van 

de accommodatie. Geel Wit heeft een 

actuele site, uitslagen van de gespeelde 

wedstrijden staan er dezelfde dag al op. 

Datzelfde geldt voor de stand van het 

eerste, een dag later gevolgd door het 

tweede. Verder onder meer elke week een 

voorbeschouwing van de eerstvolgende 

wedstrijd van het eerste elftal. Kortom, de 

moeite waard om eens te surfen naar 

www.geelwit.nl 

 

 

Oproep aan vrijwilligers! 

Op dit moment hebben wij slechts een 

kleine groep "vaste vrijwilligers" om de 

kantine tijdens de zondagmiddag-

wedstrijden van ons eerste te "bemannen". 

http://www.knvb.nl/
http://www.voetbalnoord.nl/
mailto:koos.molenaar@wolmail.nl
http://www.geelwit.nl/


Deze enthousiaste barmedewerkers zoeken 

nog enkele gezellige collegae die hun team 

willen versterken. 

Heb je zin om een aantal zondagmiddagen 

achter de bar in de kantine te staan, geef 

dat dan even door aan Wim Kiewiet. 

 

Reclamebord om het veld 

Ruim veertig bedrijven hebben inmiddels 

een reclamebord langs het hoofdveld van 

Geel Wit staan. Middels het plaatsen van 

zo'n bord wordt de vereniging financieel 

ondersteund en wordt de naamsbekendheid 

van het bedrijf vergroot.  

Interesse? Neem gerust contact op met 

Wim Kiewiet (tel. 0519-542213). 

Wedstrijdverslagen 

 

Read Swart-Geel Wit 0-4          14-10-2001  

Het ging niet zo goed met Geel Wit. 

Vandaar dat trainer Francisco Metz weer 

de vorig seizoen met succes beproefde 

verdedigingstaktiek uit de kast haalde in de 

wedstrijd tegen Read Swart. Dat betekende 

vier man achterin, vijf man op het 

middenveld en een eenzame spits.  

De eerste kans was voor de thuisclub. Geel 

Wit had geluk dat de bal via de binnenkant 

paal terugkwam in het veld. 

Daarna controleerden de Amelanders de 

wedstrijd. Ze gingen rusten met een 0-1 

voorsprong door een doelpunt van Paul 

van der Wal. 

Na de pauze verdubbelde Edward de Jong 

de leiding. Invaller Jaap Wouters rondde 

een voorzet van André de Jong af, 0-3, en 

het slotakkoord was voor Edward de Jong: 

0-4. 

Naar het zich laat aanzien was dit 

voorlopig de laatste wedstrijd van René de 

Jong. De keeper is voor een jaar geschorst 

omdat hij de scheidsrechter zou hebben 

geschopt in het gestaakte duel tegen Rood 

Geel. De betrokkene ontkent en gaat in 

beroep. 

Opstelling: René de Jong; Peter Oud, Arno 

Moll, Theo de Haan, Colin Ytsma; Siprian 

de Jong, André de Jong, Douwe van der 

Meij, Paul van der Wal, Anton Kiewiet; 

Edward de Jong. Wissels: Jaap Wouters, 

Tonio Brouwer, Edwin Wemer. 

 

Geel Wit E3-Dokkum E  13-10-2001 

Scoreverloop: 0-1, 0-2, 1-2 Kevin 

Kienstra, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5 Edward 

Brouwer, 2-6, 2-7, 3-7 Mark Kiewied, 3-8. 

 

Geel Wit A1-Leeuwarder Zwaluwen A1  

13-10-2001 

Scoreverloop: 1-0 62' Prem Brouwer, 2-0 

63' Rick de Jong, 3-0 75' Prem Brouwer 

(pen). 

Opstelling: Allard; Harm, Maurits, Prem, 

Jan; Leo, Frank, Dirk; Rick, Lars, Martijn. 

Wissels tweede helft: Sijbrand voor Leo en 

Erik voor Dirk. 

Keeper Allard Oud houdt ons in de laatste 

minuten van de eerste helft in de wedstrijd 

door prima keeperswerk. Leeuwarder 

Zwaluwen mist penalty 20' tweede helft en 

de kans op 2-1. Prem schiet penalty prima 

in, 30'. 

GW 1 gele kaart (Frank Beijaard) 

LZ 2 gele kaarten en 1 rode (2x geel). 

 

Geel Wit-Renado 1-2  7-10-2001  

Het missen van een afmaker heeft Geel 

Wit opgebroken in de thuiswedstrijd tegen 

Renado. Vooral in de eerste helft kregen de 

Amelanders voldoende kansen, maar deze 

bleven alle onbenut. De mogelijkheden van 

de bezoekers waren op een hand te tellen, 

maar daarvan was er wel een raak. De 

eerste opwinding ontstond voor het doel 

van Geel Wit, een onvervalste scrimmage 

bleef zonder resultaat. Na zes minuten 

bracht Jaap Wouters Edward de Jong in 

stelling, maar keeper Pier Sikma tikte de 

bal over de lat. De corner had een 

doelworsteling tot gevolgd, ook nu ging de 

bal er niet in. 

Wouters probeerde het vervolgens met een 

afstandsschot, Peter Oud zag zijn voorzet 

door iedereen gemist worden, een vrije 

schop van hem werd door de doelman 

gekeerd en Siprian de Jong faalde een paar 

keer alleen voor de keeper. Het dichtst bij 

een doelpunt was Geel Wit toen Anton 

Kiewiet na 35 minuten tegen het gras werd 

gewerkt, maar de scheidsrechter wou niet 



van een strafschop weten. Even later 

wuifde hij ook aan de andere kant een 

penalty weg toen doelman René de Jong op 

de punt van de zestien redde. Peter Oud 

assisteerde hem en het leek dat hij daarbij 

hands maakte. Tot aan de rust lag het 

initiatief op dat moment bij Renado. 

Bernard Leenstra schoot over, René de 

Jong redde op een inzet van diezelfde 

Leenstra waarna André de Jong de bal tot 

hoekschop verwerkte. Vlak voor de rust 

ging Theo de Haan in de fout, waarvan 

Daan Laros kon profiteren: 0-1. 

Na vijf minuten in de tweede helft schoot 

uitblinker aan Geel-Witzijde André de 

Jong over. Na een kwartier spelen kwam 

de gelijkmaker op het bord. Siprian de 

Jong maakte zich vrij, wilde uithalen, maar 

Erik Steneker was het te vlug af en joeg de 

bal keihard achter zijn eigen doelman. 

Vijf minuten later had Renado de marge 

echter alweer hersteld. Een vrije schop 

werd door Ralph Tolsma met het hoofd 

afgerond, keeper René de Jong bleef als 

aan de grond genageld staan. 

Dit was zijn enige inschattingsfout. Later 

reageerde hij goed op een vrije schop van 

Guus Bax en op inzetten van R. de Jong en 

Paul Siemonsma en schoten Marcel Krist 

en Michel Jaspers naast. Aan de andere 

kant miste Siprian de Jong het doel en 

vond Anton Kiewiet de keeper op zijn 

weg. In de slotfase ging laatste man Arno 

Moll mee naar voren. Hij bracht Edward 

de Jong in kansrijke positie maar de 

aanvaller had te lang werk. Een kopbal van 

Wouters ging naast en in de laatste minuut 

zag Moll zijn schot gekeerd. Zo leed Geel 

Wit zijn eerste thuisnederlaag van dit 

seizoen. 

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Peter 

Oud (Herman ter Schure), Arno Moll, 

Theo de Haan (Edwin Wemer), Colin 

Ytsma; Siprian de Jong, André de Jong, 

Jaap Wouters, Anton Kiewiet; Edward de 

Jong, Paul van der Wal (Tonio Brouwer). 

Geel: Jaap Wouters. 

 

Rood Geel-Geel Wit gestaakt bij 2-0    30-

9-2001  

De wedstrijd Rood Geel-Geel Wit werd na 

zes minuten in de tweede helft gestaakt 

nadat  

scheidsrechter J. de Haan zou zijn geschopt 

door doelman René de Jong van Geel Wit. 

De arbiter rende onmiddellijk van het veld 

en was niet bereid terug te keren. 

De commotie ontstond toen de man in het 

groen Rood Geel een doelpunt gaf, terwijl 

de bal volgens de Geel-Witters niet achter 

de lijn is geweest. Tot op dat moment was 

de wedstrijd sportief verlopen. 

Geel Wit kreeg na vijf minuten een dot van 

een kans. Jaap Wouters beëindigde een 

solo met een knal op de lat.  

Na een klein kwartier spelen nam de 

thuisclub de leiding. De bal werd van 

richting veranderd en kwam voor de 

voeten van Ronald Lebbing die de Geel 

Wit-doelman met een schuiver kansloos 

liet. 

Enkele minuten laten kreeg Paul van der 

Wal de mogelijkheid om gelijk te maken, 

hij werd van achteren neergehaald, maar de 

arbiter liet doorspelen. Niet veel later werd 

Jaap Wouters in het strafschopgebied 

vastgehouden, maar andermaal wilde de 

scheidsrechter van niets weten. 

Ook Rood Geel bleef niet ongevaarlijk. Op 

een schot van Youri Kruse en een vrije 

schop van  

Giovanni Hainje redde René de Jong 

uitstekend. Vier minuten voor de rust 

pareerde de doelman een inzet van Roy 

Timmermans. In de rebound nam Lebbing 

hem onder vuur. Weer keerde hij het leer, 

maar volgens menigeen achter de lijn. De 

scheidsrechter had echter niets gezien. In 

blessuretijd mocht Hainje het weer met een 

vrije schop proberen, weer redde De Jong 

en in de rebound miste Dennis Dikken. 

De tweede helft duurde dus maar zes 

minuten. De Jong keerde de inzet van 

Lebbing en volgens de scheidsrechter was 

het nu wel raak. 

 



Geel Wit-Trynwâlden  5-2  23-9-

2001  

Geel Wit is ook in zijn tweede 

thuiswedstrijd ongeslagen gebleven door 

Trynwâlden met 5-2 te verslaan. Op de 

overwinning viel niets af te dingen. De 

thuisclub was de gehele wedstrijd sterker 

en bracht zichzelf nog onnodig in de 

problemen. Geel Wit won de slag op het 

middenveld. Siprian de Jong, André de 

Jong, Anton Kiewiet en Jaap Wouters 

stonden daar een prima partij te voetballen. 

Al na drie minuten lanceerde Siprian de 

Jong Edward de Jong, maar doelman Kees 

Peenstra kon ingrijpen. Een minuut later 

had het aan de andere kant raak kunnen 

zijn als Tjerk Wijbenga niet over had 

geschoten. Na een klein kwartier loste 

André de Jong een schot op het doel, wat 

een makkelijke prooi voor Peenstra werd.  

In de 22-ste minuut een ingooi van Peter 

Oud die bij Siprian de Jong kwam. Diens 

inzet werd al grabbelend door Peenstra 

gered. Een minuut later moest hij weer 

handelend optreden toen Paul van der Wal 

Edward de Jong in stelling bracht. Een 

combinatie tussen Siprian, Edward en 

André de Jong mislukte in de 26-ste 

minuut, maar honderd tellen later was het 

toch raak. Anton Kiewiet zette vanaf rechts 

voor op Edward de Jong, die bij de tweede 

paal binnen tikte. 

Trynwâlden deed wat terug. Op een schot 

van Jolt Andela redde René de Jong 

stijlvol, maar in de 36-ste minuut was hij 

kansloos toen Gerrit Noordenbos hem in 

tweede instantie passeerde. 

Vijf minuten voor de rust herstelde Geel 

Wit de voorsprong. Nadat uit een corner 

van Siprian de Jong Paul van der Wal naast 

kopte was dezelfde combinatie even later 

wel met het hoofd succesvol: 2-1. 

Twee minuten na de rust had Jaap Wouters 

de strijd moeten beslissen, maar hij faalde 

voor de keeper. In de rebound kreeg André 

de Jong een kans, maar ook dat ging fout. 

In plaats van 3-1 werd het na acht minuten 

2-2. Zelfs tot verrassing van schutter Gerrit 

Noordenbos dook René de Jong over diens 

bal heen. Nog geen minuut later herstelde 

de Amelander doelman zijn fout door 

Wijbenga het scoren te beletten. 

Het antwoord van Geel Wit liet andermaal 

niet lang op zich wachten. Na een kwartier 

spelen knalde Paul van der Wal op de paal. 

Het leer stuitte terug voor de voeten van 

Jaap Wouters. Die ging een 1-2 aan met 

Theo de Haan en rondde fantastisch af in 

de korte hoek. 

Na een half uur spelen probeerde Wouters 

het van afstand, maar keeper Peenstra had 

hier geen moeite mee. Even later pareerde 

de doelman een vrije schop van Peter Oud, 

maar drie minuten voor tijd was hij 

kansloos op de inzet van Van der Wal: 4-2. 

In de laatste minuut ging Peenstra 

kinderlijk in de fout toen Wouters vanaf de 

zijlijn een schot op doel loste. De bal 

veranderde waarschijnlijk van richting 

door de stuit, want Peenstra liet het 

speeltuig over zijn arm het doel in rollen: 

5-2. 

 

AAN DE BAL……………….. 
 

 

Naam: Paulus Brouwer. 

Pupil van de week: Renado. 

Vader/moeder: Joop en Paula. 

Broertjes/zusjes:  

Mark, Christiana en Doreen. 
 

Ik voetbal in: E2 

Trainer: Henk Roemers. 

In het veld: middenveld. 
 

Hoogtepunt: nog niet 

Wat ik van Geel Wit vind:  

ik vind het heel leuk. 
 

Ik eet het liefst: patat. 

Ik drink het liefst: sinas. 
 

Favoriete club: Ajax. 

Muziek: alles wel. 

Mooi boek: Harry Potter. 
 



Ik wil later worden: bij de  

reddingsboot. 

Ik heb een hekel aan: heb  

nergens een hekel aan. 
 

Waarom Nederland niet naar de  

WK gaat: Ierland was gewoon  

beter. 
 

AAN DE BAL……………….. 
 

Naam: Martijn Maters. 

Pupil van de week: CAB 

Vader/moeder: Rik en Eeke. 

Broertjes/zusjes:  

Ruben en Leonie. 
 

Ik voetbal in: E2 

Trainer: Henk Roemers. 

In het veld: achterhoede. 
 

Hoogtepunt: pupil van de week. 

Wat ik van Geel Wit vind: 

leuke club, gezellig. 
 

Ik eet het liefst: patat 

Ik drink het liefst: cool best. 
 

Favoriete club: was PSV, maar  

nu weet ik het niet meer. 

Muziek: TMF. 

Mooi boek: Wolf en Harry  

Potter. 
 

Ik wil later worden: accountant. 

Ik heb een hekel aan: aan  

mensen die zeuren! 
 

Waarom Nederland niet naar de  

WK gaat: de spelers van  

Nederland zijn een beetje  

eigenwijs en vergeten dan te  

voetballen!! 

 

E2 in de bocht..... 

 

15-9. 

We hebben tegen de broekster-boys 

gevoetbalt, het was hartstike leuk. Maar 

het was 12-0 verloren. dikke pech dus. 

maar we hebben goed gespeeld. 

   Door Robert Molenaar en Martijn Maters 

 

22-9.Wykels Hallum tegen Geel-Wit e2. 

We zijn er met drie auto´s heengegaan. En 

toen we er waren moesten we heel snel 

omkleden. En we hebben met 5-1 naast de 

pot gepist. Abe heeft een voorzet gegeven 

aan Dirk en Dirk heeft hem geskoord. Na 

de wetstrijd gingen we door de blupci 

glijden dat was leuk. Iedereen was heel 

smerig. 

Geschreven:  Abe v/d Geest en Dirk Krol 

 

6-10. Vandaag zijn we naar Veenwoude 

geweest. We hebben met 9-1 verloren. Abe 

die maakte het enige doelpunt van ons met 

een voorzet van Robert Molenaar. 

                                Einde 

Jaap Wansink, Onno Engels en Robert 

Kiewiet. 

 

13-10. Wij hebben zaterdag gevoetbald 

tegen Cammingha 3-0 gewonen.  Onno 

schoot het eerste doelpunt in het doel toen 

schoot Dirk een mooi doelpunt. en daarna 

nog een mooier doelpunt via de kiep. Het 

was een mooie wedstrijd want Paulus werd 

achterna gezeten tot zijn dood. 

 

Robert Molenaar en Martijn Maters E2.   

 

De scheidsrechter 

 

Het liefst wilde ik hier verhalen over de 

glorieuze prestaties van onze spelers en 

teams op de groene grasmatten. Sterke 

verhalen over knappe staaltjes voetbal en 

schitterende doelpunten, waarbij die van 

Van Basten verbleken. Helaas hebben wij 

bij Geelwit te maken met een andere 

minder leuke actualiteit. Net terug van 

vakantie vernam ik dat de uitwedstrijd van 

ons eerste tegen dat van Roodgeel gestaakt 



was. Keeper René de Jong zou de 

scheidsrechter fysiek bedreigd, zelfs 

geduwd of geschopt hebben. Meteen sloeg 

de schrik mij om het hart. Want wie 

regelmatig de artikelen leest over de 

spelverruwing in het (amateur)voetbal en 

met name de toenemende agressie richting 

scheidsrechters, die weet dat de KNVB 

hard reageert op dergelijke incidenten. En 

eigenlijk kunnen ze ook niet anders. Want 

wanneer de neutrale leidsmannen niet 

veilig hun wedstrijden kunnen fluiten, dan 

kun je de voetbalcompetities wel 

stilleggen. René kent inmiddels hun 

antwoord: hij mag een jaar lang niet 

spelen, zelfs niet op het voetbalterrein 

komen! Er wordt nog beroep aangetekend 

tegen deze op het oog zware straf, maar op 

veel clementie van de zijde van de 

tuchtcommissie zou ik niet rekenen. Niet 

omdat René zo=n agressieve jongen is met 

een lang voetbalstrafblad, maar omdat er 

gestraft wordt naar landelijke maatstaven. 

 

Nu hobbel ik zelf inmiddels al meer dan 

dertig jaar mee in de landelijke 

competities. En heb dus op alle niveaus 

ervaring met de leiding van wedstrijden. 

Een verademing waren de wedstrijden met 

Geelwit 1 wanneer er een beslissing moest 

vallen in de periodestand of aan het eind 

van de competitie. Dan werd er gespeeld 

o.l.v. een neutraal arbitraal trio, op een 

neutraal veld. Alle energie kun je dan 

stoppen in waar het omgaat, nl. het 

voetballen. Wie zich dan nog druk maakt 

om een fluit- of vlagsignaal, speelt zichzelf 

uit de wedstrijd. Helaas waren dat in mijn 

voetbalverleden maar twee wedstrijden van 

de honderden die ik gespeeld heb. De rest 

werd voor het merendeel geleid door een 

KNVB-scheidsrechter met club-

grensrechters of een geheel club-gelinieerd 

trio. 

 

In mijn eerste jaar bij de senioren bij v.v. 

Dokkum waren wij in de race voor het 

kampioenschap. Enkele spelbepalende 

spelers vroegen toen onze grensrechter om, 

bij twijfel over buitenspel, de vlag op te 

steken en de beslissing aan de 

scheidsrechter over te laten. De man in 

kwestie voelde zich danig in zijn eer 

aangetast, en het werd een zware kwestie. 

De spelers wilden dit omdat zij ook wel 

zagen dat dit soort praktijken bij de 

tegenstander heel gebruikelijk was. De 

grensrechter echter wilde een betrouwbare 

college van de leidsman zijn. Wanneer hij 

dan vlagde, zou er ook gefloten worden. 

Als echter scheidsrechters er op voorhand 

al van uit gaan dat een clubgrensrechter 

niet te vertrouwen is, dan heeft een 

dergelijke opstelling geen zin. Beide 

kanten hadden eigenlijk gelijk, maar 

uiteindelijk is een dergelijke discussie diep 

triest. Elke voetballer wil een neutrale, 

consequente spelleiding, maar de 

medewerking daaraan is minimaal. Een 

scheidsrechter staat dus eigenlijk alleen bij 

het leiden van de wedstrijd. Hij moet 22 

spelers binnen de spelregels houden, zgn. 

samenwerken met twee onbetrouwbare 

grensrechters en krijgt ook nog het nodige 

commentaar van coaches en publiek. 

Het is dus geen wonder dat het aantal 

arbiters gestaag daalt, het is per slot van 

rekening een vrijwillige vrijetijdsbesteding 

en dat moet wel leuk blijven want anders 

kun je beter gaan vissen. 

Ondanks de geringe medewerking gaat het 

toch met de meeste wedstrijden wel goed. 

persoonlijk schat ik dat 5 van de 100 

wedstrijden nadelig beïnvloed worden door 

een zwakke of partijdige scheidsrechter. 

Toch blijven dergelijke incidenten altijd 

lang hangen. Wanneer wij met Geelwit 4 

uit moeten naar Harkema of 

Zwaagwesteinde, dan weten wij op 

voorhand al dat we daar nooit zullen 

winnen. Het gekke is dat dergelijke 

ploegen dat ook altijd zeggen wanneer ze 

naar Ameland moeten. Zo blijft het gedoe 

in stand en is het op eieren lopen of de boel 

laten escaleren. 

Eén van onze toparbiters hier op het eiland 

is Bart Molenaar, tevens consul en erelid 

van onze vereniging. O.a. tussen mij en 

Bart is er in het veld duidelijk sprake van 

een haat-liefde verhouding, al geldt dat 

volgens mij voor nog vele Geelwitters. 

Meestal wanneer ik omgeschopt wordt, 



weigert Bart te fluiten. En als ik dan 

verhaal ga halen, zegt hij zo iets als: Dou 

bist zelf ók gien lieverdje of  Dat doeste 

zelf ók altiid. Tegen een omver getrapte 

Pasquinel Kolk zei hij: Dou hoorste niet 

in dut elftal, dus dear flööt ik ók niet foor. 

Het zijn van die vrije interpretaties van de 

spelregels, waar je als speler niets mee 

kunt en die je maar moet accepteren. 

Achteraf hebben we daarom de meeste lol. 

 

In de competitie van Geelwit 1 heb je van 

dergelijke praktijken geen last. Waar je wel 

last van hebt, is het feit dat je goede en 

minder goede scheidsrechters hebt. De 

KNVB heeft voor het bepalen van het 

niveau van de scheidsrechter een eigen 

beoordelingssysteem. Wanneer een 

scheidsrechter een bepaald niveau niet aan 

kan, zakt hij of zij vanzelf weer. Maar als 

er steeds minder scheidsrechters 

overblijven, dan daalt het gemiddelde 

niveau. En stijgen de ergenissen. Toch kan 

je als speler niets anders dan de 

beslissingen accepteren. Wordt het je 

allemaal teveel, stap dan op tijd uit de 

wedstrijd. Of, na overleg, stop met zijn 

allen en laat de beslissing aan de bond. 

Maar altijd handjes thuis. Een tip: Heel 

hard schreeuwen lucht ook op!. 

 

                             Henk Roemers.      

 

Standen 

 

Per 14 oktober 
Vierde klasse A 

Rood Geel 1    6   5   1   0   16   19   -     1 

Trynwâlden 1    7   3   3   1   12   10   -     8 

Renado 1    8   3   3   2   12   18   -   14 

Read Swart 1    5   3   2   0   11     9   -     6 

Warga 1    7   3   2   2   11   19   -     8 

GAVC 1    7   3   1   3   10   13   -   16 

Geel Wit 1    6   3   0   3     9   12   -     9 

CAB 1    7   2   2   3     8   10   -   14 

de Wâlden 1    5   1   3   1     6     6   -     9 

Irnsum 1    6   1   1   4     4     5   -     7 

Stiens 1    6   0   2   4     2     4   -   14 

MKV '29 1    6   0   2   4     2     7   -   26 

 

Reserve tweede klasse A 

Leeuwarden 2    7   5   0   2   15   16   -     5 

Geel Wit 2    6   4   1   1   13   21   -     7 

RES 2     5   4   0   1   12   10   -     9 

Steenw.wold 2    6   4   0   2   12   15   -     8 

Steenwijk 2    7   4   0   3   12   17   -   14 

Emmeloord 2    7   2   4   1   10   11   -     7 

Nicator 2    7   3   1   3   10   13   -   16 

Franeker 2    7   3   0   4     9   17   -   23 

Heerenveen 3    5   2   1   2     7   11   -   11 

Jubbega 2    6   2   1   3     7     5   -     7 

Rood Geel 2    7   0   1   6     1     6   -   23 

Frisia 3    6   0   1   5     0     7   -   19 

 

Per 7 oktober 

Reserve derde klasse A 

Harkema Op. 2    5   4   1   0   13   19   -     2 

Harlingen 2    5   4   0   1   12   19   -     6 

St. Annapar. 2    5   2   1   2     7   11   -   11 

Zuidhorn 2    4   2   0   2     6     6   -     6 

ONB 2    4   2   0   2     6   10   -   12 

Sparta '59 2    3   1   2   0     5     4   -     2 

Niekerk 2    5   1   2   2     5     8   -   14 

Stiens 2    4   1   1   2     4     8   -     9 

Geel Wit 3   3   1   0   2     3   11   -     8 

Leeuwarden 3    4   1   0   3     3     6   -   18 

Surhuisterv. 2    4   0   1   3     1     3   -   17 

   

Zesde klasse AP 

Leeuwarden 4    5   4   1   0   13   17   -     9 

Buitenpost 1    5   4   0   1   12   31   -   13 

Trynwâlden 3    5   4   0   1   12   22   -     7 

Frisia 5    6   4   0   2   12   31   -   13 

Bergum 3    4   3   1   0   10   17   -     7 

Nicator 6    5   2   2   1     8   23   -   17 

St. Jacob 2    4   2   0   2     6   19   -   11 

Geel Wit 4    5   2   0   3     6   12   -   14 

Friesland 3    4   1   0   3     3   12   -   21 

Stiens 4    5   1   0   4     3     6   -   18 

de Wâlden 3    4   0   0   4     0     2   -   34 

Surhuisterv. 4    6   0   0   6     0   17   -   45 

   

Junioren A, eerste klasse D 

Lwd. Zwal. A    6   5   0   1   15   22   -   11 

Geel Wit A    5   4   0   1   12   15   -     4 

Rood Geel A    5   3   2   0   11   19   -     6 

Stiens A    5   3   1   1   10   15   -   16 

Cammingha A    6   3   1   2   10   17   -   14 

Veenwouden A    5   2   1   2     7   10   -   12 

TTBC A    5   2   0   3     6   22   -   24 

Leeuwarden A    6   2   0   4     6   20   -   18 

Wykels H. A    6   2   0   4     6   16   -   20 

JVC Nylân A    4   0   1   3     1     7   -   18 

Frisia A2    5   0   0   5     0     6   -   26 

   

Junioren B, tweede klasse AG 

Akkrum B    5   4   0   1   12   52   -   11 

Geel Wit B    4   3   1   0   10   27   -     6 

ONS Sneek B2    6   3   0   3     9   15   -   37 

Irnsum B    4   2   1   1     7   16   -     7 

WZS B2    4   2   1   1     7   15   -     8 

LSC 1890 B3    5   1   1   3     4   12   -   30 

GAVC B2    6   1   1   4     4   10   -   28 

Workum B2    6   1   1   4     4     8   -   28 



   

Junioren C, tweede klasse AW 

Noordberg. C    6   5   1   0   16   28   -     4 

Rijperkerk C    6   4   2   0   14   23   -     7 

Wardy C    4   3   0   1     9   26   -     2 

DTD C    5   3   0   2     9   21   -   11 

Warga C    5   2   0   3     6   11   -   20 

Geel Wit C    6   1   1   4     4   11   -   29 

V en V '68 C    5   1   0   4     3     6   -   29 

VCR C    5   0   0   5     0     1   -   25 

 

Pupillen D, poule AB 

FVC D    5   5   0   0   15   27   -     7 

Wykels H. D    5   3   1   1   10   11   -   11 

Lwd. Zwal. D    6   3   0   3     9   25   -   18 

Berlikum D    5   1   1   3     4   15   -   12 

St. Jacob D    4   1   0   3     3     6   -   26 

Geel Wit D    3   0   0   3     0     5   -   15 

 

Pupillen E, poule DC 

VIOD E1    4   4   0   0   12   43   -     5 

Rijperkerk E1    5   4   0   1   12   36   -   17 

Geel Wit E1    5   3   0   2     9   56   -   12 

Wardy E1    4   1   1   2     4   20   -   30 

Noordberg. E1    5   1   1   3     4   13   -   44 

V en V '68 E1   5   0   0   5     0     7   -   67 

 

Pupillen E, poule CY 

Veenwoud. E2    6   6   0   0   18   50   -     8 

Broek. Boys E2 6   5   0   1   15   47   -     7 

Lwd. Zwal. E2    5   3   0   2     9   26   -   18 

Wykels H. E2    6   1   1   4     4   15   -   33 

Geel Wit E2    5   1   0   4     3     6   -   37 

Cammingha E2    6   0   1   5     1     6   -   47 

 

Pupillen E, poule CV 

Oostergo E2    4   4   0   0   12   30   -     3 

Geel Wit E3    2   1   0   1     3     8   -     6 

Dokkum E3    3   1   0   2     3   13   -   11 

Friese B. E3    3   0   0   3     0     1   -   32 

   

Pupillen F, poule BQ 

Anjum F    4   4   0   0   12   26   -     5 

Dokkum F    4   2   0   2     6   15   -   21 

Geel Wit F    2   1   0   1     3     5   -     5 

VIOD F    2   1   0   1     3     5   -     7 

VCR F    4   0   0   4     0     3   -   16 

   

 


