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Fusie-perikelen 

Wat aan de wal gebeurt, gebeurt vroeger of later ook hier. Meestal niet eerder, maar dat is een 

ander verhaal. De veerboot brengt ons van alles (bijv. Sinterklaas) en dat alles wordt gewikt 

en gewogen. Wat goed is kan blijven, wat afgekeurd wordt kan weer terug. Straks komt ook 

de Euro met de boot maar pas wanneer daar heel veel van gewogen zijn, sturen we die weer 

terug. Er komen ook altijd veel voetballers met de boot, van 5 tot 55 jaar. Deze spelers komen 

van de bekende teams in de bekende kleuren. In het veld wordt gewikt en gewogen maar 

vrijwel altijd gaan ze subiet terug. Een mooi systeem want het volgend weekend komt een 

nieuwe lading. 

Maar dan is er opeens een team van JV Cammingha. Nog nooit van gehoord! Worden er nog 

steeds nieuwe voetbalclubs opgericht? En waarom weten wij daar niets van. En waar komt 

JVC Nylân dan vandaan? Op het Nylân in Leeuwarden spelen vele clubs, maar deze kende ik 

toch echt niet. 

Van vragen kun je veel leren. JV Cammingha is een fusie van de jeugdteams van Nicator en 

Flamingo. JVC Nylân komt voort uit de jeugd van Friesland en MKV. Bij de jeugd kom je die 

gerenommeerde namen dus niet meer tegen. Het zijn gedwongen fusies met de bedoeling om 

de jonge spelers in hun eigen leeftijdsklasse te laten voetballen. Een nobel streven maar het is 

natuurlijk niet goed voor een club wanneer de bezetting van de jeugdteams dermate mager is, 

dat je tot dergelijke drastische maatregelen over moet gaan. 

Nu hadden wij bij Geel-Wit aan het begin van de competitie de zaken redelijk op de rails. Een 

stapel F-pupillen, drie E-pupillen 8-tallen in competitie en vervolgens elke leeftijdsklasse een 

elftal. Hier en daar een gaatje in de training of begeleiding maar geen onoverkomelijke 

problemen. Het was weliswaar geen weelde maar we zijn dan ook geen aandelen. De 

competities begonnen, tussendoor even op vakantie en dus even geen jeugdcommissie 

vergadering want alles loopt, dat kon in november wel weer. Nou was het laatst november 

maar de glimlachjes waren verdwenen en de koppies ietwat bleekjes. Eerst dacht ik dat het 

van het roeske knippen kwam maar dat was natuurlijk een heel verkeerde gedachte. Het waren 

oprechte zorgen van trainers en leiders die steeds meer moeite hadden volledig gevulde 

elftallen op het veld te krijgen. Links en rechts waren wat spelertjes alsnog gestopt met het 

wonderschone spelletje, er is verhuisd geweest geworden en er waren hier en daar wat 

langdurige blessures. Er was al leentje-buur gespeeld maar de rek raakte eruit. We redden we 

het wel tot Kerst maar de c-junioren gaan er al een keer uit, en dat is toch niet de bedoeling. 

Na de jaarwisseling gaan we om de tafel om de teams opnieuw in te delen. En dat betekent 

zeer waarschijnlijk dat er van onderen naar boven geschoven moet worden. Jongere spelertjes 

moeten dus alvast naar hun toekomstige teams. En dan spelen ze een half jaar misschien niet 

bij vriendjes of klasgenoten. Geen ramp maar ook niet leuk. Tel daar bij op dat sommige E-

pupillen nu al liever niet bij de D-pupillen willen spelen omdat ze daar meer gepest worden 

dan dat ze welkom zijn, dan weet de geachte lezer(es) waarom de trainers en leiders zuchten 

en kreunen. Dat wordt soebatten, bidden en smeken in plaats van lekker trainen en zaterdags 

de kop ervoor. 

De coaches zijn bijna aan personal-coaching toe. De rapen zijn gaar. 

We komen er wel weer uit, want daar staan wij voor. Maar als dit de nabije toekomst is, dan 

gaat het niet goed. Dus moeten we wikken en wegen. Om verdere discussie uit de weg te 

gaan, wil ik hierbij een prijsvraag uit schrijven: 

Hoe moet de gecombineerde jeugdafdeling van Geel-Wit en Amelandia gaan heten en hoe 

moet hun tenue eruit gaan zien? 

Ontwerpen inleveren op A-4 formaat en in kleur. Ophangen in de bestuurskamer zodat wij 

weten wat ons te wachten staat wanneer wij er niet meer in slagen onze eigen boontjes te 

doppen. Ik zoek alvast een schilmesje. 
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                          Henk Roemers. 

Geen auto's op accommodatie 

Tot nu toe werd het oogluikend toegestaan dat auto's tijdens trainingen, vergaderingen en 

dergelijke in de nabijheid van de kantine werden geparkeerd. Vanaf nu is dat afgelopen.  

Bij de ingang van de accommodatie is een pracht van een parkeerterrein gerealiseerd en het is 

dus logisch dat daar de auto's worden geparkeerd. 

Fietsen worden wel toegelaten, met uitzondering van de wedstrijddagen.  

Geen 'warme hap' in de kantine 

Regelmatig bereiken het bestuur verzoeken tot het serveren van een 'warme hap' in de kantine. 

Het bestuur wil hieraan gaarne voldoen maar ziet vooralsnog geen mogelijkheden. Het is 

namelijk een hele toer om vrijwilligers te vinden en voor de huidige bezetting is deze 

activiteit erbij niet te 'behappen'. Mochten er dus mensen zijn die er voor voelen om 

kantinediensten mee te draaien dan kunnen ze zich melden bij het bestuur. 

Inleveren kopij  

Kopij voor het volgende clubblad kan worden ingeleverd tot uiterlijk 14 december 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. 

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 

René de Jong opgelucht maar toch niet helemaal tevreden 

"Tien wedstrijden is een hoop, maar nog altijd beter dan een heel jaar", verzucht René de Jong 

aan het einde van het gesprek. In de wedstrijd tegen Rood Geel op 26 september zou René de 

scheidsrechter hebben geschopt. Hij werd hiervoor voor een jaar geschorst. De doelman ging 

in beroep en de straf werd gereduceerd tot tien wedstrijden. Voldoening enerzijds, maar toch 

blijft de keeper met een gevoel van onbehagen zitten. 

De aanleiding tot het gebeurde blijft hem namelijk bezig houden. Was de bal over de lijn of 

niet toen scheidsrechter De Haan een doelpunt toekende? Nee, houdt René vol: "Ik had de bal 

in de handen toen de scheidsrechter floot. Ik ging naar hem toe en zei: wat overkomt me nou? 

Waarop hij zei: je hebt de bal achter de lijn teruggehaald en daarna gepakt. Maar dat kon niet, 

ik stond met het gezicht de andere kant op, hoe had ik die bal moeten pakken?" 

René ging zijn verhaal halen nadat een flink aantal ploeggenoten dat al had gedaan. "De 

scheidsrechter kwam net uit het kluitje spelers, ik kwam net mijn doel uit toen we elkaar 

ontmoetten. Ik had de bal in een hand en gaf hem een zet met de andere hand, ik heb hem niet 

geschopt. De man valt een of twee meter van me af, maakt een pirouette en sprint van het 

veld, compleet in de war. Hij zei dat hij zich bedreigd voelde. Toen hij floot wist hij al dat hij 

fout zat, maar hij was geïntimideerd door het publiek. Dat begon uit gekkigheid te 

schreeuwen. In de eerste helft was namelijk ook al zo'n twijfelachtig moment. Ik had de bal 

boven de lijn, de scheidsrechter stond in de baan en kon dus goed zien dat de bal niet over de 

lijn was. Maar het publiek bleef doorjammeren en wreef hem dat ook in de rust op weg naar 

de kleedkamer in de oren. Na de rust stonden diezelfde mensen achter mijn doel". 

Vorige week kreeg René de uitspraak van de commissie van beroep op papier binnen, daags 

na de zitting op 6 november had hij al mondeling te horen gekregen dat de straf was 
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teruggedraaid. René heeft inmiddels al een aardig dossier opgebouwd van het bewuste 

moment. Hij heeft alle verklaringen, en die lopen nogal uiteen. Zo schreef de scheidsrechter 

dat hij licht werd geslagen en aan zijn shirt getrokken, bovendien zou hij keihard op het linker 

onderbeen zijn geschopt. "Als ik dat zo lees moet het een hele worsteling zijn geweest", 

verweert René zich. Volgens hem heeft de commissie van beroep zijn twijfels gehad bij deze 

lezing en de verdediging van de scheidsrechter in de zitting: "Men zag wel hoe hij twijfelde, 

waarschijnlijk heeft hij het alleen opgeschreven om zijn eigen onvermogen te verbloemen". 

René keept al een jaar of vijftien bij de senioren. In die tijd kreeg hij twee gele kaarten, beide 

in de wedstrijd tegen Blauwhuis die in Heeg werd afgewerkt. Ondanks zijn vrijwel blanco 

strafblad hield René bij voorbaat al rekening met een straf die kon variëren van vier 

wedstrijden tot een jaar. Op het wedstrijdformulier stond namelijk dat hij de man in het zwart 

had geschopt en dat hij rood had gekregen. Beide stellingen bestrijdt hij, want de arbiter heeft 

nooit een kaart getoond. "Ik betwijfel of de tuchtcommissie de verklaringen heeft 

meegewogen. Die heeft alleen gekeken naar de aard van de overtreding, en op schoppen van 

de scheidsrechter staat een jaar. Pas bij de mondelinge behandeling zijn alle stukken op tafel 

gekomen, toen kregen we de kans zelf een woordje te doen. De verklaringen van de getuigen 

José Kooiker en Barend van der Meij, maar ook die van aanvoerder Arno Moll en mij waren 

niet helemaal gelijk. Maar iedereen had wel gezien dat ik niet geschopt had". Alleen de 

getuigen van Rood Geel kozen de zijde van de scheidsrechter, maar hun verhaal was niet echt 

duidelijk. Uiteindelijk zou de referee ook nog gewoon gestruikeld kunnen zijn. 

Toen René aanvankelijk een jaar schorsing over zich hoorde uitspreken reageerde hij gelaten. 

Hij ging rekenen wanneer hij weer onder de lat mocht staan. Dat zou dus over een jaar zijn, 

maar zou hij er dan klaar voor zijn. Immers, René was geschorst en mocht zelfs niet eens 

meer op het veld komen, laat staan trainen met de jongens. "Dan denk je: die lui die zo'n straf 

uitspreken zijn stapelgek. De scheidsrechter en Rood Geel moeten iets verschrikkelijks 

hebben opgeschreven . Ik wordt beperkt in mijn vrijheid en beschouwd als een groot 

crimineel. Wat ik deed stelde geen sodemieter voor. Als de scheidsrechter sterker in zijn 

schoenen had gestaan was dit niet gebeurd. Nu krijg ik uiteindelijk tien wedstrijden, maar met 

zo'n lulverhaal hadden ze mijn hele sportcarrière kunnen verknallen. En waarom babbelt 

Rood Geel met de scheidsrechter mee? Omdat ze dan drie punten in de knip hebben en de 

tegenstander zijn keeper kwijt is". 

Als de competitie volgens schema verloopt is René er op 10 maart weer bij, in de 

thuiswedstrijd tegen... Rood Geel. 

 

  Koos Molenaar 

 

 

Toch een nieuw record! 

Eerder dit seizoen won Geel Wit F1 met 24-0 van Ternaard F1. Het was een evenaring van 

het jeugdrecord van Geel Wit C1, dat op 13 september 1997 Dokkum C1 met 24-0 versloeg. 

Omdat Ternaard zich later terugtrok zal de prestatie van F1 niet in de boeken komen.  

Op zaterdag 27 oktober 2001 is het record dan toch gesneuveld. Geel Wit E1 won thuis met 

27-0 van Noordbergum E1. Zoveel doelpunten in één wedstrijd zijn nog nooit door een Geel 

Witteam gemaakt. Nu maar hopen dat Noordbergum zich niet ook terugtrekt.  

Het oude record van E1 werd gevestigd op 6 september 1997, toen Twijzel op eigen veld met 

0-19 werd gekleineerd. 
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De oude meester spreekt  

Enkele jaren geleden al weer is een belangrijk boek over onze dierbare voetbalsport 

verschenen: TEAMBUILDING door Rinus Michels. Hierin behandelt de ex-bondscoach een 

aantal aspecten van de voetbalsport die alle verband houden met het functioneren van het 

individu, c.q. de speler, in het collectief van het voetbalelftal. Het is de moeite waard van zijn 

denkbeelden, die gebaseerd zijn op een rijke ervaring en niet minder op kritisch nadenken, 

kennis te nemen. Daartoe kan men het beste het boek aanschaffen en lezen en herlezen, maar 

omdat dat er in de meeste gevallen wel niet van zal komen, volgt hier een selectie van 

opmerkingen en meningen uit het boek, waarmee elke voetballer en voetbaltrainer zijn 

voordeel kan doen.  

Rinus Michels maakt onderscheid tussen psychologische en teamtactische teambuilding. Over 

de psychologische teambuilding zegt hij onder meer dat een machtsstrijd binnen een elftal of 

binnen een club de prestaties op het veld negatief beïnvloedt. Hij geeft hiervan, zoals van al 

zijn standpunten, voorbeelden uit de praktijk.  

Er is veel differentiatie in leidinggevende taken: opleiding, scouting, jeugdleiding, 

keeperstraining, technische directie, conditietraining, voedingsspecialisatie, studiebegeleiding. 

Alleen de coach heeft de eindverantwoordelijkheid.  

Ontwikkelingsniveaus  

Carlos Perreira werkte 2 jaar aan de teambuilding van het Braziliaans elftal dat in 1994 

wereldkampioen werd. Heel belangrijk was dat de spelers kampioen wilden worden voor hun 

volk. Alle spelers moesten zo nodig mee verdedigen. Het systeem dat in verdedigend opzicht 

het minst kwetsbaar was, was 4-4-2. De spelers werden zo veel mogelijk gevrijwaard voor 

bemoeienis van familie, vrienden en de media. De teamtactische aspecten moeten op de 

trainingen worden geoefend. De spelers moeten van de noodzaak daarvan worden overtuigd 

en bij bepaalde onderdelen van de training moet de trainer optimale scherpte eisen.  

Evolutie voetbalspel  

Het elftal moet als geheel pressie op de tegenstander uitoefenen. De handelingssnelheid van 

het voetbal is tegenwoordig veel hoger dan vroeger. De speler die het tempo kan bepalen, is 

de belangrijkste man van het team.  

In de ontwikkeling van het voetbal hebben enkele topcoaches een belangrijke bijdrage 

geleverd: Zagallo (Brazilië) wat betreft de aanvallende speelstijl, Herrera (Inter Milaan) ten 

aanzien van de defensieve speelstijl (catenaccio), Alf Ramsey (Engeland) ten aanzien van het 

4-4-2-systeem en Rinus Michels wat betreft het totaalvoetbal en het pressievoetbal. Ook Franz 

Beckenbauer (Duitsland) die verschillende verdedigende en aanvallende varianten toepaste, 

moet genoemd worden. Verder Johan Cruyff met 3-4-3 en Louis van Gaal met de verdere 

ontwikkeling van het 3-4-3 en met een nog verder gestructureerde aanpak.  

Grondregels teamtactisch teambuildingsproces  

De teamorganisatie, de taken en functies daarin, de strategieën in verdedigen, opbouwen en 

aanvallen en de tactische varianten in de speelstijl zijn het belangrijkst. Jeugdspelers moeten 

hierin met toenemende strengheid worden geoefend. Topvoetballers moeten zo getraind 

worden dat de trainingsactiviteiten in de wedstrijd topassing vinden. In de training moet 

structureel gewerkt worden op basis van organisatorische, strategische en specifiek tactische 

richtlijnen.  

De organisatievormen zijn 5-3-2, 4-4-2 en 4-3-3. De organisatievorm en de uitvoering 

daarvan hangen af van het beschikbare spelersmateriaal. Ook de clubtraditie is van belang. 

Het resultaat moet altijd centraal staan. De tactiek van de tegenstander, het verschil tussen uit 

en thuis spelen (12-de man), de beslissingen van de scheidsrechter (13-de man), het 

scoreverloop en de factor geluk bepalen mede de uitvoering van de organisatievorm.  

Bij 5-3-2 is het belangrijk dat de beide vleugelverdedigers opbouwende kwaliteiten hebben 

zoals in Brazilië. Bij 4-4-2 moeten de twee spitsen de bal goed vast kunnen houden; de 

laterale middenvelders moeten verdedigende en opbouwende kwaliteiten hebben.Bij 4-3-3 
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moeten de verdedigers snel en zeer balvaardig zijn, omdat de tegenstander op de eigen helft 

veel ruimte krijgt. De vleugelspitsen moeten kunnen meeverdedigen.  

Een speler moet allereerst zijn basistaak: verdedigen, opbouwen of aanvallen uitvoeren. De 

coach moet zorgen voor evenwicht binnen het team tussen verdedigen, opbouwen en 

aanvallen. Iedere speler moet naast zijn basistaak aanvullende taken vervullen. Soms moet 

een te individualistische topspeler opgeofferd worden om het evenwicht binnen het team te 

herstellen. De basis van het spel moet zijn dat de verdedigende taak steeds prevaleert boven 

de opbouwende en de aanvallende taak. Alle spelers moeten bereid zijn mee te verdedigen.  

Bij de counterstrategie moeten er spelers in het team zijn die razend snel van verdedigen op 

opbouwen en aanvallen kunnen overschakelen.  

Bij de spelmakende strategie is de balcirculatie heel belangrijk. Van de 4 verdedigers speelt er 

één voor de drie andere om druk te zetten op het middenveld. Aanvallend zijn er 3 

penetratielijnen: 1 over de linker, 1 over de rechter vleugel en 1 door de middenas.  

Bij de counterstrategie moet de afstand tussen de achterste verdedigingslijn en het eigen doel 

klein zijn; de linies moeten dicht op elkaar spelen; er moeten steeds relatief veel spelers achter 

de bal zijn en bij verovering van de bal moet zeer snel op de aanval worden overgeschakeld. 

Countervoetbal is makkelijker te trainen dan spelmakend voetbal.  

Verdedigers moeten dicht bij het eigen doel in mandekking spelen en verder van het eigen 

doel in zonedekking. De linies moeten dicht op elkaar aansluiten. Middenvelders en 

aanvallers moeten zo nodig mee verdedigen. De buitenspelval kan alleen gehanteerd worden 

als er overzicht is: weinig aanvallers en weinig verdedigers in een grote ruimte.  

Als het team in de aanval is, moet er een restverdediging van tenminste 4 spelers achter de bal 

blijven en die moeten in zonedekking en niet in mandekking opereren.  

opbouwende strategieën  

Middenveldspel is een middel om diep te spelen en geen doel op zichzelf. Circulatievoetbal 

dient om tot de aanvalsfase te komen en moet onderbroken kunnen worden door een 

toevalspass of een voorzet. Door de libero door te schuiven naar het middenveld creëer je een 

man-meer-situatie. De doorgeschoven speler (Koeman, Blind) is spelbepaler.  

Het middenveld moet als tweede defensieve lijn niet te kwetsbaar zijn. Bij penetratie over de 

vleugels moeten de vleugelspitsen veel steun krijgen van vleugelverdedigers en laterale 

middenvelders. Bij 4-4-2, 5-3-2 of 3-5-2 moeten vleugelverdedigers en laterale middenvelders 

over de flanken penetreren.  

Bij penetratie door het midden kan een team opereren met één diep gaande spits, een 

schaduwspits + een diep gaande spits, twee spitsen die afwisselend diep gaan en met 2 spitsen 

met een inschuivende derde man. Het snel beoordelen van de situatie en het snel reageren zijn 

essentieel. In de eindfase van de aanval moeten veel spelers in en om het strafschopgebied 

van de tegenstander aanwezig zijn en heel alert positie kiezen. Daar moet veel op getraind 

worden. Opportunisme is vaak een vereiste.  

Grondregels psychologisch teambuildingsproces  

Harmonie tussen voorzitter, manager en coach is van cruciaal belang; ieder heeft zijn eigen 

taken en verantwoordelijkheden. Invloeden van buiten in de vorm van medische begeleiders, 

column schrijvende spelers en de pers kunnen het psychologische teambuidingsproces 

verstoren. Een gemeenschapelijke visie op spel en club kan dan een steun zijn.  

Er moeten regels en afspraken zijn omtrent allerlei praktische zaken; die moeten konsekwent 

worden nagekomen. Er moeten afspraken zijn en worden nagekomen over de communicatie 

met de pers (kritiek op medespelers, coach, tactiek). De coach moet er voortdurend op toe 

zien dat de spelers steeds in het belang van het team functioneren en niet aarzelen zo nodig 

maatregelen te nemen.  

De coach moet de doelstellingen voor het team en voor de individuele spelers duidelijk 

formuleren en bespreken. Het beeld van een gemeenschappelijke vijand kan de eenheid van 
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een team versterken. De clubcultuur is een belangrijk factor bij teambuilding. Conflicten met 

de leiders binnen het team kunnen tot resultaat hebben dat de teamgeest versterkt wordt.  

De geloofwaardigheid van de coach berust op vakkennis, communicatieve vaardigheden, 

belangeloze inzet voor het team en ervaring. Op trainingskampen moet gezorgd worden voor 

afwisseling en ontspanning. Een gemeenschappelijke doelstelling is van grote waarde in het 

teambuildingsproces. Voor een goede communicatie is een professionele dialoog tussen coach 

en speler van groot belang.  

Het voetballeerproces  

Straatvoetbal is de beste vorm van ontwikkeling van techniek, inzicht, mentaliteit en 

teamgeest. De training van 6- tot 12-jarigen moet als basis de echte spelsituaties hebben, dus 

geen geïsoleerde loop-, conditie- en techniekoefenstof. Hoofdonderdeel van de jeugdtraining 

behoort te zijn de wedstrijdjes van 4 tegen 4, 7 tegen 7 en 11 tegen 11. Jeugdspelers moeten 

huiswerk meekrijgen. De teamgeest kan ontwikkeld worden door het speelplezier en niet het 

resultaat centraal te stellen. Leer de kinderen de ruimte te gebruiken en leer hun te strijden om 

balbezit.  

Kinderen van 5 jaar moeten alleen leren met de bal om te gaan bijvoorbeeld door 4 tegen 4 

spelletjes zonder specifieke taken (geen aanvallers, verdedigers en keepers). Technische 

vaardigheden als aannemen, dribbelen en afmaken moeten in spelsituaties geoefend worden, 

dus geen specifieke dribbel-, schiet en kopoefeningen.  

Zesjarigen kunnen al wat aan teambuilding doen: de ruimte benutten, actief meedoen bij 

balbezit en balverlies.  

Bij de acht- tot tienjarigen kan al meer aan teambuilding worden gedaan, maar de beleving en 

de spelvreugde blijven voorop staan. Er kan hier al sprake zijn van 3 taken: verdedigen, 

opbouwen, aanvallen. Ruimtegevoel en positiespel kunnen ontwikkeld worden. Er moet veel 

met bepaalde basisvaardigheden als positiespel, de ruimte gebruiken geoefend worden, liefst 

in 5 tegen 2, 5 tegen 3 of 5 tegen 4-situaties. In de oefenstof moet veel herhaling en weinig 

variatie zitten. Tot 17 jaar vrije ontplooiing en geen tactisch keurslijf.  

Bij de 12- tot 14-jarigen zijn al meer teamtactische ontwikkelingen mogelijk: onderscheid in 

taken van verdedigen, opbouwen, aanvallen.. Het speelplezier en de individuele ontplooiing 

blijven voorop staan.Via spelvormen als 5 tegen 2, 1 tegen 1, 4 tegen 4, 8 tegen 8 worden de 

spelers voorbereid op 11 tegen 11-wedstrijden.  

De 14-tot 16-jarigen moeten wedstrijdmentaliteit ontwikkelen: taakbewustheid, spelen in 

dienst van het team, ontwikkeling van de fysieke capaciteit, mentale ontwikkeling, meer 

inzicht in de samenhang van verdedigen, opbouwen en aanvallen, verbetering van het 

positiespel en de ontwikkeling van efficiënt combinatiespel. De 16-tot 18-jarigen moeten 

competitierijp worden, ze moeten teamtactische richtlijnen kunnen opvolgen. Individueel 

moet de handelingssnelheid worden opgevoerd, het gevoel voor timing moet worden 

ontwikkeld en ze moeten leren de beslissingen van de coach te accepteren.  

De groep van 18 tot 21-jarigen moet uitgroeien tot volwassen voetballer: nodig zijn mentale 

hardheid, initiatief durven nemen, bestand zijn tegen druk, kritiek kunnen verwerken en 

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de teamprestatie. Naarmate er meer trainingstijd 

beschikbaar is, zal de training in details meer geperfectioneerd moeten worden. De 

teamtactische eisen worden opgevoerd.  

Vertalen naar het trainingsveld  

De trainer moet uit een wedstrijd zijn teamtactische conclusies kunnen trekken ("de wedstrijd 

lezen"). Op basis van die conclusies moet hij spelsituaties zo getrouw mogelijk simuleren en 

de verbeteringen intensief oefenen. De teamtactische trainingsactiviteit moet ontleend worden 

aan een echte competitiewedstrijd. Er moeten duidelijke doelstellingen worden afgesproken, 

de activiteit moet desnoods kunnen worden aangepast en de organisatie moet perfect zijn.  

Bij de organisatie van de teamtactische training moet gedacht worden aan de grootte van het 

speelveld, aan de opstelling van de spelers, het beginmoment, het eindpunt en aan de 
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uitdaging die ervan moet uitgaan voor de spelers. Teamtactische trainingen kunnen worden 

voorbereid aan de hand van videobeelden, met schematische posities van spelers op het veld, 

met een coach die met de bal de posities inneemt en met "schaduwweerstanden". De 

teamtactische ontwikkeling moet steeds getoetst worden in een trainingswedstrijd.  

Specifieke situatis moeten niet vaker dan 5 maal worden herhaald. Daarna moeten de spelers 

nabespreken en vervolgens weer 5 keer oefenen. De coach moet teamtactische oefeningen niet 

langer dan 20 à 30 minuten laten duren. De training moet worden afgesloten met een 

"wedstrijd" waarin het geleerde in teamtactisch opzicht moet worden toegepast.  

De opbouwende teamfunctie is de moeilijkste: wanneer en waar moet de dieptepass worden 

geplaatst? In de middenveldbezetting moet de balans worden gezocht tussen specifiek 

verdedigende, opbouwende en aanvallende krachten. Diepte in het spel heeft prioritiet boven 

breedte. De breedtepass dient om de juiste man te vinden voor de dieptepass. Een dieptepass 

op een spits moet vergezeld gaan van het opkomen van aansluitende spelers.  

De teamfuncties kunnen gericht zijn op een bepaalde speelstijl (spelmakend, counter). Dat is 

langetermijnwerk. Als de teamfuncties zijn gericht op de volgende wedstrijd dan is er sprake 

van kortetermijnwerk. Ook kan de teamfunctie gericht zijn op een teamtactisch onderdeel 

(fragment), ook dan gaat het om kortetermijnwerk.  

Het Nederlands voetbal kan tot de wereldtop blijven beheren als de jeugdopleiding wordt 

verbeterd.  

 

Frans Hulsebos 

Kerstzaalvoetbaltoernooi 

Het lijkt nog ver, met het Sunterklaas-speulen nog voor de boeg, maar toch kijkt menigeen al 

reikhalzend uit naar het jaarlijkse Kerstzaalvoetbaltoernooi. Traditiegetrouw is de tweede 

kerstdag ingeruimd voor de senioren en de A-junioren. Van 9.00 uur tot 12.45 uur werken zij 

hun voorrondes af. Dan kunnen ze een hapje gaan eten en krijgen van 13.00 uur tot 13.30 uur 

de F4-pupillen de kans hun kunsten aan het grote publiek te vertonen. 

Tussen 13.45 uur en 17.30 uur vallen de beslissingen bij de senioren, gecombineerd met de A-

jeugd, die dan verder gaan in een winnaars- en een verliezersronde.  

Daags erna komt de jeugd in actie: de D + E pupillen van 9.00 uur tot 13.00 uur, F pupillen 

van 13.00 uur tot 15.00 uur en de B en C junioren van 15.00 uur tot 17.30 uur. In verband met 

de organisatie worden de spelers verzocht zo tijdig mogelijk door te geven of ze wel of niet 

aan het toernooi meedoen. 

Verder wordt een oproep gedaan aan vrijwilligers om te assisteren bij de jurytafel. 

Algemene ledenvergadering 

De halfjaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 3 januari in de 

kantine. Noteer deze datum alvast. 

Wedstrijdverslagen 

E2 is oké! (hoewel?????) 

 

20-10: 

We hebben gevoetbalt tegen leeuwarder- zwaluwen, 4-0 verloren. Het was een leuke 

wedstrijd. Maar ze waren grood. 

In de eerste helft werd Stefan twee keer onderuit gehaald. en bij één corner tikte de grootste 

Stefan (tegenpartij) op zijn schouders en toen leide hij Stefan af. 

Van Robert en Stefan,    E2 is oké!!!!!!!! 

 

27 okt 2001: 
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Broeksterboys E2- Geel-Wit E2 

door Abe v/d Geest en Stefan Brouwer 

We hebben met 14-0 verloren. 

We hebben ze goed onder hun je weet wel geschopt. Onno werd erg pissig. Paulus stond stok 

stijf als een standbeeld. En Jaap (de keeper) stond zo stijf in het doel, hij was net een 

stokstaartje. Stefan kreeg een tand door zijn lip. En Abe beukte ze allemaal omver, er stond 

geen één meer op zijn poot. Dirk dieuwde met zijn handen. En Martijn deed net ballet. En 

Stefan maakte een koprol achterover en stond weer op als een kikker. En diki dik (red. speler 

BrBoys) jankte als het maar kon. 

                      The End. 

 

3-11-2001: 

Geel-Wit E2 tegen Wijkels Hallum E2 

En toen hebben we verloren met 7-0 want ze waren te sterk voor ons. Maar we kregen wel 

kansen. Maar die ging op de paal, er naast of over het doel. En ze gingen schelden op ons en 

Jaap had goed gekeept. 

                          Dirk en Paulus. 

 

Geel Wit D-St. Jacob D  20-10-2001 

Scoreverloop: 0-1 St. Jacob, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 Geel Wit. 

We hebben de eerste drie punten. 

Geel Wit E1-Rijperkerk E1  20-10-2001 

Het eerste gelijke spel. 

Friese Boys E3-Geel Wit E3  20-10-2001 

Scoreverloop: 1-0, 1-1 Edward Brouwer, 1-2 Edward Brouwer, rust, 1-3 Edward Brouwer, 1-

4 Gugo Davidjan, 1-5 Edward Brouwer, 1-6 Edward Brouwer. 

 

Geel-Wit F1 - VIOD F1 van 20 oktober. 

Na vier weken niet in competitie verband gevoetbald te hebben kon F1 eindelijk weer in de 

wei.  

Tegenstander was VIOD die met 7 jongens naar Ameland kwam. Alle twaalf spelers van F1 

waren aanwezig zodat er ruim gewisseld kon worden. 

De eerste helft ging gelijk op hoewel Geel-Wit wel op voorsprong kwam door Kayan, dit na 

een prachtige soloactie. De tweede helft was vanaf het begin voor Geel-Wit. Martijn maakte 

vrijwel direct na rust een doelpunt, daarna was het de beurt aan Ken (2x), Jordi en Ciprian. In 

de laatse minuut werd de eer gered door VIOD door een enorme afstandsknal waar onze 

keeper Rik kansloos op was. 

Al met al een leuke wedstrijd en F1 doet weer mee voor de bovenste plaats. 

Joop de Jong (leider) 

 

JV Cammingha A1-Geel Wit A1   d.d. 27-10-2001  

Een hele goede foutloze eerste helft met geen kaarten (en geen scheids). Allard keepte een 

foutloze wedstrijd, maar  heeft ook geen bal gezien (wie wel). 

De koffie was lekker en vooral gratis. Een omhaal op de lat van Borre, die goed was 

uitgevoerd. Uitstekende wedstrijd! 

Bijzonderheden: Geen wedstrijd en gratis koffie bij Bep en Mien. 

PS: Niemand van A1 op stap. Geel Wit A1 niet meer bovenaan. 

(Voor wie bovenstaande niet helemaal duidelijk is het volgende: Cammingha verkeerde in de 

veronderstelling dat de wedstrijd om 13.00 uur zou beginnen, de aanvang was echter gesteld 

op 10.30 uur) 
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VCR C1-Geel Wit C1 4-2  d.d. 27-10-2001 

 Scoreverloop: eerste helft: 1-0, 1-1 René, 2-1, 3-1, 3-2 Marijn (afgekeurd), tweede helft: 4-1, 

4-2 Dirk. 

Partijdige grensrechter en scheids. Afgekeurd doelpunt van Marijn in de eerste helft. 

Doorgebroken speler (Theodoor) omgehaald, speler moest er 5 minuten uit. Dirk werd hard in 

z'n nek geslagen. De speler mocht in het veld blijven wat onterecht was.  

Dit was niet alles maar het is te veel om op te noemen. Door al die vieze overtredingen 

maakte de verzorger (George) overuren. 

Oostergo E2-Geel Wit E3  5-3  d.d. 27-10-2001 

Scoreverloop: 2' 0-1 Kevin K, 15' 1-1, 21' 2-1, 20' pauze, 9' 3-1, 12' 4-1, 15' 5-1, 20' 5-2 

Edward, 25'  5-3 Edward 5-3, 27' einde. 

Geel-Wit F1 - Anjum F1 uitslag: 5-2   d.d. 27-10-2001 

Een heuse topper bij de allerjongsten van Geel-Wit. Geel-Wit had tot nu toe alleen uit bij 

Anjum verloren, Anjum had tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Onder leiding van 

scheidsrechter Hein Mosterman werd door beide ploegen uitstekend gestart. Anjum kwam na 

ca. 10 minuten op voorsprong. De achterhoede met Maurice, Albert en Wilmar bleef 

uitstekend verdedigen, Geel-Wit bleef goed voetballen en kreeg ook kansen, vlak voor de rust 

wist Martijn de gelijkmaker te scoren. Na rust was Geel-Wit sterker Martijn en Cyprian 

zorgden ervoor dat Geel-Wit op 3-1 voorsprong kwam. Daarna kwam Anjum nog heel even 

terug in de wedstrijd door een afstandsschot. Mark en Bente bepaalden de eindstand van deze 

prima wedstrijd op 5-2.  

JdJ 

 

Verslag van de B-junioren 

Door langdurige blessures van Siard, Mark en Jacco moesten we een beroep doen op spelers 

an andere elftallen, wat gelukkig geen probleem is. 

Op 13-10 was Workum B2 de tegenstander welke simpel met 6-2 aan de kant werd gezet. 

20-10 moesten we naar Irnsum B1. We pikten Edwin op bij Grouw en met Maurice en 

Lennard hadden we toch weer 12 man. Ondanks doelpunten van 2 keer André en 1 keer Paul 

gingen we toch met 4-3 de pottebak in. 

27-10 Met Rick, Harm en Lennard hadden we zelfs 13 man. Met Lennard en Harm er naast 

moesten we aantreden tegen GAVC B2. In Grouw hadden we 1-1 gelijk gespeeld, en dit 

moest natuurlijk in de thuiswedstrijd wel rechtgezet worden. Na 10 minuten werd een voorzet 

van Paul goed door André ingeschoten. Kort daarna ging Gerben op links goed door en de 

voorzet werd door Wilrik goed afgemaakt 2-0. Dit was ook de ruststand. Met Lennard voor 

Paul en Harm voor Gerben gingen we de tweede helft in.  

Na 5 minuten werd het door André 3-0. De 4-0 werd door André voorbereid en door Patrick 

ingeschoten. Patrick voltooide zijn hattrick eerst door een solo 5-0 en de 6-0 dankzij een 

ingooi van Chas. In de laatste minuut speelde Kersten zich op rechts vrij en legde de bal 

panklaar voor Harm 7-0. Dat was ook de einduitslag. 

 

Geel Wit A-TTBC A  2-3  d.d. 3-11-2001 

Scoreverloop: 0-1 4' TTBC, 1-1 6' Leo Kiewied, 2-1 33' Frank Beijaard, 2-2 67' TTBC, 2-3 

87' TTBC. 

Opstelling: Allard Oud; Harm Kooiker, Maurits Metz, Prem Brouwer, Jan Kiewiet; Leo 

Kiewied, Frank Beijaard, Dirk Tieman; Rick de Jong, Lars Brouwer, Martijn Beijaard. 

Wissels: Sijbrand de Jong voor Leo Kiewied en Daniël Brouwer voor Rick de Jong. 

Leo Kiewied flinke blessure aan de hand, waarschijnlijk vingers zwaar gekneusd of gebroken. 

Godverdomme, de 2 wsisselspelers niet terecht gewisseld. We hadden de kansen af moeten 

maken. Gewoon kut dat we verloren hebben!! 

en slecht gevoetbald. 



 10 

Geel Wit C1-V en V '68 C1 1-5 d.d. 3-11-2001 

0-4 bij rust, 0-5, 1-5 uit vrije trap door Theodoor. 

Geen geluk bij de afronding. 

Geel Wit D1-Berlikum D1  3-4  d.d. 3-11-2001 

Scoreverloop: 1-0 Geel Wit, 2-0 Geel Wit, 2-1 Berlikum, 2-2 Berlikum, 2-3 Berlikum, 3-3 

Geel Wit, 3-4 Berlikum. 

Scheidsrechter niet op komen dagen. 

Geel Wit E1-Wardy E1  11-0  d.d. 3-11-2001 

In de eerste helft was het al 5-0. 

Friese Boys E3-Geel Wit E3  2-4 d.d. 3-11-200 

0-1, 0-2, 0-3 Edward Brouwer, 0-4 Kevin Kienstra, 1-4, 2-4 

Penaltyschieten verloren met 7-5. 

Geel-Wit F1- Dokkum F1 uitslag 2-2   d.d. 3-11-2001 

De F-jes hadden tot nu toe Dokkum nog niet getroffen. Na de goede resultaten van de 

afgelopen weken waren de jongens vol goede moed. Vanwege het feit dat er 

diplomazwemmen was, en omdat er twee spelers naar de E3 moesten worden doorgeschoven 

hadden we de beschikking over acht spelers. Ook Dokkum had acht spelers zodat er zonder 

wissels gespeeld kon worden. 

Het werd een zeer enerverende wedstrijd. Geel-Wit kwam voor de rust op voorsprong door 

een doelpunt van Kayan. Na rust maakte Dokkum vrij snel 2-1. Na wat kansen over en weer, 

en fantastisch verdedigend werk van Maurice, werd de eindstand uiteindelijk bepaald door 

Jordi met een fraai afstandsschot. 

JdJ 

 

JVC Nylân A-Geel Wit A  1-0  d.d. 10-11-2001 

1-0 70' Jan B (JVC Nylân). 

Vrij vaak buitenspel 31x (waarvan 28x onterecht) 

PS: kut! 

(witte zakdoekjes!?) Bron: Gert Rijkers 

Geel Wit C-Noordbergum C 1-10  d.d. 10-11-2001 

Zes doelpunten over de keeper heen. 

VIOD F1 (Driesum) - Geel-Wit F1 3-2 d.d. 10-11-2001 

De tweede nederlaag in deze competitie voor Geel-Wit. Tijdens de zeer rumoerige overtocht 

bleek al dat het met de concentratie  ver te zoeken was vandaag. De jongens speelden voor 

hun doen dan ook een matige futloze partij die uiteindelijk werd gewonnen door VIOD. Ken 

en Kayan maakten de beide doelpunten voor Geel-Wit. 

JdJ  

 

WZS B2-Geel Wit B1  1-4  d.d. 17-11-2001 

0-1 na schot Patrick kon Sjors de terugspringende bal inschieten. Uit voorzet van Andre kon 

Gerben 0-2 intikken. Met Kersten voor Sander gingen we de tweede helft in. Na een corner 

van WZS kreeg Wilrik de bal tegen de hand. Strafschop, 1-2. 

Tien minuten voor het einde werd Andre van achter aangetikt in de 16. Strafschop, welke 

door Wilrik werd ingeschoten: 1-3. Door een solo van Andre werd het 1-4. 

Nadat we Erwin weer in Grouw hadden afgeleverd, waren we om 13.20 weer op de steiger in 

Holwerd. 

Berlikum D1-Geel Wit D1 8-1 d.d. 17-11-2001 

1-0, 2-0 onbekend, 2-1 eigen doelpunt 3-1... 8-1 onbekend 

Berlikum zou D's ophalen, kwamen niet opdagen. Bij toeval de slecht startende Birwabus 

gekaapt. Met 13 man naar Beetgum omdat we daar moesten voetballen. Kansloze nederlaag, 
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maar wel goed combinatievoetbal gespeeld, wat leidde tot viertal goede kansen. Patat in 

Stiens gehad en nog Zwarte Pieten ontmoet. 

Geel Wit E3-Dokkum E3  d.d. 17-11-2001 

1-0 en 2-0 Edward Brouwer, 2-1 en 2-2, 3-2... 6-2 Edward Brouwer, 7-2 Richard Kiewied, 7-

3. 

Dokkum F1 - Geel-Wit F1  uitslag 2-4 d.d. 17-11-2001 

Na de povere vertoning van vorige week en de chaos die werd veroorzaakt aan boord moesten 

de jongens wederom een uitwedstrijd spelen. Daarbij zijn van te voren hele duidelijke 

afspraken gemaakt die prima zijn nagekomen. Dat wierp ook zijn vruchten af op het spel. 

Geel-Wit en Dokkum stonden gelijk in de competitie maar door het prima spel van Geel-Wit 

was de overwinning van deze uitwedstrijd terrecht. Jordi scoorde het eerste doelpunt, 

Dokkum maakte nog wel gelijk maar Ken wist vrijwel meteen na de aftrap Geel-Wit weer op 

voorsprong te brengen. Ook het derde doelpunt werd door Ken gemaakt uit een fantastische 

vrije trap. Dokkum kwam nog een keer terug maar toen Bente de vierde treffer voor Geel-Wit 

maakte was de wedstrijd gespeeld. 

JdJ 

 

Nieuw veld in gebruik 

Zaterdag 3 november heeft Geel Wit het nieuwe veld in gebruik genomen. De primeur was 

voor de F'jes die de strijd aanbonden tegen Dokkum. Voor het eerst in de geschiedenis van 

Geel Wit werden tegelijkertijd vier thuiswedstrijden afgewerkt. 

Oproep aan vrijwilligers! 

Op dit moment hebben wij slechts een kleine groep "vaste vrijwilligers" om de kantine tijdens 

de ondagmiddagwedstrijden van ons eerste te "bemannen". 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. 

AAN DE BAL……………….. 

 

 

Naam: Robert Kiewiet 

Pupil van de week: De Walden 

Vader/moeder: Robert en  

Annet 

Broertjes/zusjes: nee 

 

Ik voetbal in: E3 

Trainer: Henk Roemers 

In het veld: rechtsachter 
 

Hoogtepunt: pupil van de week 

Wat ik van Geel Wit vind: leuk 

 

Ik eet het liefst: brood 

Ik drink het liefst: cola 
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Favoriete club: Ajax 

Muziek: sinterklaasmuziek 

Mooi boek: Harry Potter 

 

Ik wil later worden:  

fietsverhuurder 

Ik heb een hekel aan: ???? 

 

Waarom Nederland niet naar de  

WK gaat:  raar 

 

Naam: Robert Molenaar 

Pupil van de week: Irnsum 

Vader/moeder: George en  

Simmy 

Broertjes/zusjes: Theodoor,  

Louise en Lyanne 

Ik voetbal in: E3 

Trainer: Henk Roemers 

In het veld: rechtsmidden of  

rechtsvoor 

Hoogtepunt: nog niet 

Wat ik van Geel Wit vind: leuke  

club 

Ik eet het liefst: patat 

Ik drink het liefst: cola 

 

Favoriete club: Ajax 

Muziek: sinterklaasmuziek 

Mooi boek: Harry Potter 

 

Ik wil later worden: timmerman 

Ik heb een hekel aan: als ik op  

mien kop krij 

 

Waarom Nederland niet naar de  

WK gaat: raar 


