
Martin Oud gaat voor het 
kampioenschap 

 

Aan het einde van dit seizoen wil Martin 

Oud met het tweede elftal in de bloemen 

staan. "We gaan voor het kampioenschap, 

voor minder doen we het niet", drukt de 

aanvoerder zich krachtig uit. Hij heeft er 

een rotsvast vertrouwen in dat het zal 

lukken. Leeuwarden 2 komt nog naar 

Ameland en met de mix van routine en 

leergierige jeugd heeft Geel Wit 2 de 

ideale selectie om de sprong naar de 

reserve eerste klasse te maken. 

Martin debuteerde op negentienjarige 

leeftijd in de hoofdmacht van Geel Wit. 

Daarin had hij nu aan zijn negentiende 

seizoen bezig kunnen zijn geweest, ware 

het niet dat Martin van zijn hart geen 

moordkuil maakt. "Als ik iets op mijn lever 

heb dan zeg ik dat, niet via een omweg. 

Daardoor heb ik een paar keer het schip 

moeten verlaten. Daar heb ik geen spijt van 

gehad. Ik ben altijd recht door zee geweest, 

men heeft nooit kunnen zeggen dat ik de 

boel heb besodemieterd". 

Onder IJs de Jong en Sjaak Kruize werd 

Martin kampioen met de jong senioren. Bij 

de senioren maakte hij zijn debuut in het 

tweede en op 19-jarige leeftijd kwam 

Martin in het eerste, als vervanger voor de 

naar de wal vertrokken Willem Brouwer. 

Ids Heerema was trainer. Hij voerde een 

drastische verjonging door. Een van de 

gedenkwaardigste wedstrijden uit die 

periode was de confrontatie met het 

nationale team van Roemenië.  

Ids maakte plaats voor Willem Kooiker, 

dat was voor Martin geen gelukkige 

ontwikkeling. "Ik kan privé goed met 

Willem opschieten, maar op het veld niet. 

Later werd Willem nog een keer trainer. Ik 

heb toen bewust de confrontatie vermeden 

door me niet voor het eerste beschikbaar te 

stellen". 

Martin vond zijn draai in het tweede. 

Onder leiding van Martinus Metz werd de 

ploeg kampioen. Martin voetbalde er met 

plezier, iets wat hij in het eerste miste 

omdat die selectie geen eenheid was. "In 

het eerste had je, en nu nog, 

groepjesvorming. De eerste trainingen 

onder Willem bestonden uit lopen, lopen, 

lopen. Ik was nooit een trainingsdier, ik 

heb altijd de kantjes eraf gelopen, maar in 

de wedstrijd heb ik altijd voor 100% mijn 

best gedaan en liep ik de jongens eruit die 

op de training zo goed waren. Dat had ook 

een andere oorzaak: als ik 's ochtends om 

zeven uur met de hond liep kwam ik de 

mannen tegen die net uit de kroeg kwamen 

en 's middags als een krant liepen te 

voetballen". 

Onder Gerard Metz maakte Martin zijn 

rentree in het eerste elftal. "Met hem had ik 

een goede verstandhouding, hij 

accepteerde mijn mening. Ook met Ytzen 

Siderius kon ik het eerste jaar goed 

opschieten. Hij wilde dat ik 

vooruitgeschoven speelde en zo schoot ik 

als voorstopper er 13 of 14 in. Het jaar 

daarop ging het mis. De uitwedstrijd tegen 

GAVC was een rotzooitje; we verloren met 

8-3. Toen we al een stuk of vijf om de oren 

hadden zei ik tegen zo'n speler: schop er 

nog maar een paar in. Ik kreeg de wind van 

voren en moest de aanvoerdersband 

inleveren. Ze konden mij de boom in, ik 

ging naar het tweede. Drie weken later 

wilde Ytzen mij terug, maar de band ging 

naar René de Jong!" 

Bonje met onder meer diezelfde René was 

er de oorzaak van dat Martin in het eerste 

jaar onder de hernieuwde leiding van Ids 

het veld moest ruimen. "Arno Moll raakte 

zijn positie als spits kwijt aan Pasquinel 

Kolk. De groep vond dat Arno laatste man 

moest worden, ten koste van mij. Ik ben 

toen vrijwillig vertrokken en heb tegen Ids 

gezegd: wij hebben geen probleem, maar 

luister goed, ze zagen aan jouw stoelpoten. 

Binnen een jaar ben jij eruit". 

Voor Martin is Ids een van zijn betere 

trainers geweest, maar hij mist het 

vermogen met volwassen mensen om te 

gaan: "De mannen voetballen voor hun 

plezier. Dan kun je niet week in week uit 

zeggen: na twee keer trainen mag je vijf 

minuten voetballen". Meer waardering wat 

dat aangaat heeft Martin voor Joop Smid. 



"Afspraak is afspraak, te laat dan sta je er 

naast, zo hoort het". 

Het afgelopen seizoen speelde Martin in 

het derde, alweer als gevolg van het botsen 

van meningen. Hij was niet de enige die 

het oneens was met trainer Patrick 

Kiewied, als gevolg waarvan een aantal 

spelers naar het derde ging en met dat team 

met vlag en wimpel kampioen werd. "Voor 

aanvang van dit seizoen benaderde Patrick 

ons weer. Hij vroeg me wat ik wou. Ik zei: 

ik heb geen eisen, maar ik kan niet meer 

twee keer per week trainen, dat was geen 

probleem. Met een mix van geroutineerde 

mannen en de jeugd gaan we voor het 

kampioenschap. Patrick heeft de zaak nu 

op de rails en vraagt ons om advies. Zo 

hoort dat bij teamsport". 

Het napraten aan de stamtafel tekent in de 

ogen van Martin de saamhorigheid binnen 

het huidige tweede elftal. Dit in 

tegenstelling tot het eerste elftal waar 

volgens Martin de serieuze jongens buiten 

de boot vallen. Daarvan is bij het tweede 

geen sprake: "Als wij deze sfeer houden is 

dit elftal niet te verslaan. De jeugd gaat 

met sprongen vooruit omdat ze naar ons 

luisteren. In het tweede weten ze wat 

buitenspel is, in het eerste niet. Pieter 

Kooiker en Hein Mosterman komen er aan. 

Bij de A's loopt Prem Brouwer, een 

wereldspeler. En wat te denken van 

Martijn Beijaard! En dan William de Jong. 

Die jongen kan best keepen, maar je moet 

hem vertrouwen geven. Bij ons stond hij te 

klapperen als een boom van de zenuwen. 

Wij zeiden tegen hem: je moet daarmee 

ophouden. En zie nu: in de krant staat dat 

hij de beste was".  

Martin heeft ook kritiek op de trainer van 

het eerste. "Er zit geen beleving in hem. 

Bij Ids had je vaste patronen, bij Francisco 

niet. Het eerste jaar onder zijn leiding heeft 

het team geteerd op de systemen van Ids, 

nu zijn het alleen maar lange ballen". 

Als het aan Martin ligt ziet het bestuur na 

drie jaar Francisco uit naar een andere 

trainer. De laatste man van het tweede 

schuift alvast een kandidaat naar voren: de 

al genoemde Joop Smid. "Hij staat vaak 

langs de lijn. Op afstand zie ik wat hij 

denkt en dat probeer ik aan de groep over 

te brengen, wij snappen elkaar". 

De mentaliteit van de spelers kan ook 

beter, vindt Martin. Een wedstrijd missen 

vanwege een blessure? "Dat is mij nog 

nooit overkomen. In Hollum speelde ik 

tegen 'lange' Piet Visser. het bloed liep me 

over het gezicht. Maar het veld verlaten, ik 

prakkiseerde er niet over". In april 1984 

heeft Martin wedstrijden gemist als gevolg 

van last van de meniscus. "Maar een 

maand later voetbalde ik alweer, de dokter 

stond er versteld van". 

Ook de instelling van de selectiespelers 

buiten het veld is het soms een doorn in het 

oog. Zoals bij het incident in de bus die de 

spelers van het eerste en het tweede van 

Leeuwarden naar de boot bracht. "Het was 

een rotzooitje in de bus en dan zijn het 

mannen van een jaar of  35 die daar 

verantwoordelijk voor zijn. En dan willen 

ze dat ik de schade mee vergoed. Nou, daar 

betaal ik dus geen cent aan". 

Martin was ook scheidsrechter, maar die 

activiteiten zijn op een lager pitje gezet 

toen hij van de KNVB een brief kreeg met 

de verplichting om aan de wal te fluiten. 

"Ik speel nog en dan zou ik zaterdags én 

zondags naar de wal moeten. Ik mag dus 

nu niet het eerste of het tweede fluiten, al 

zou ik dat wel aandurven. Voor de lagere 

teams ben ik wel beschikbaar". 

Ambitie om de scheidsrechtershobby weer 

op te pakken na het beëindigen van zijn 

actieve carrière als voetballer heeft hij niet. 

Liever wordt Martin trainer van het eerste 

of het tweede, om in die elftallen de jeugd 

de kans te geven zich te ontwikkelen. "De 

overgang van de A's naar het eerste is voor 

de meesten te groot. Zij staan dan enkele 

jaren stil omdat ze te weinig aan de bak 

komen. Het is beter ze via het tweede naar 

het eerste te laten doorstromen. We hebben 

nu jeugd die mijn plaats zou kunnen 

overnemen en daarna kandidaat zijn voor 

het eerste. Ze eisen het nog niet op, maar 

dat komt wel. Wat zou het mooi zijn als ze 

later kunnen zeggen dat ze toch iets van 

Martin Oud hebben geleerd". 

 

Koos Molenaar 



 

Van eurokits en eurokids 

 

Tja, alweer het einde van het jaar in zicht. 

De voetbalschoenen kunnen in het vet en 

de schaatsen d´ruit want Willem-

Alexander mag pas trouwen na de tocht der 

tochten. Pas één nachtje daalt het kwik 

beneden de nul graden en er heerst paniek 

voor de nabije toekomst. Geel Wit 4 

bezocht drie weken geleden, in het kader 

van hun voetbalculturele uitstapjes, al de 

beroemde Tegeltjesbrêge bij Giekerk en 

reserveerden vast een plekje voor het 

hoofd van Appie, de gemeenteschilder. 

Deze jongens laten zich niet opjagen, die 

trekken hun eigen plan. 

Op voetbalgebied viel er de afgelopen 

weken sporadisch wat te beleven. Er werd 

meer afgelast dan er gevoetbald werd. De 

A-junioren maakten een vergeefse reis naar 

Holwerd omdat er te laat afgebeld werd. 

Misschien moeten we als Geel Wit maar 

een info maken met alles d´rop en d´ran 

over boot-vertrektijden, busroutes en 

telefoonnummers van taxibedrijven en 

Wagenborg, afbeltijden enz. Want elk 

seizoen duiken dergelijke vervelende 

misverstanden weer op. 

De meeste jeugdteams hebben hun 

competitie uit kunnen spelen, maar C,- en 

B- junioren redden dat niet. Vooral voor de 

B´s is dat jammer want een kampioenschap 

hoorde nog bij de mogelijkheden. Er is het 

één en ander geregeld om toch de 

belangrijke wedstrijd te kunnen spelen, 

maar of dit lukt is afwachten. Heel erg 

belachelijk wanneer een mooie climax, 

verandert in een uitgedoofde nachtkaars. 

Tussen o.a. deze perikelen door moest er 

ook nog druk gewerkt worden aan de 

pakken van het grote koehoornfeest. Vele 

mannen en vrouwen besteden hieraan, 

gelukkig, veel uren van hun spaarzame 

tijd. Voor een stapel bier kun je ook 

plakpakken in Hollum halen, heb ik 

begrepen maar dat blijven uitzonderlijke 

zonderlingen, hoop ik. Ondanks ongunstig 

gestemde weergoden was het volgens mij 

weer een heel geslaagd feest. Dit jaar 

hebben wij ook heel Ballum gespeeld. Met 

enthousiaste dames in de huisjes en een 

welkome, stevige handdruk van alle 

Sinterklazen die je tegenkomt. En als je 

dan toch, vanwege de tijd, echt terug moet 

naar Nes, dan rennen de Sinterklazen met 

de taxi mee en slaan op wanden en dak. 

Het is anderhalf uur van je spaarzame tijd 

maar ik zou het niet willen missen. 

Je bent nog aan het bijkomen van dit 

slopende gebeuren, wanneer je je benen 

bijna breekt over een, van een vrachtwagen 

gevallen, boom op je oprit. Bij nadere 

beschouwing en navraag blijkt het om een 

kerstboom te gaan die je zelf besteld hebt. 

De Goedheiligman heeft nog maar net de 

trossen los of  HoHoHo! schalt alweer door 

de ether en moet je Coca-cola drinken. 

Misschien word ik wat ouder maar 

inmiddels loop ik alweer twee weken met 

spit. 

Is er nog vreugde in dit leven, wel zeker! 

De euro komt eraan. Dagobert Duck- 

pakhuizen vol geld liggen er op ons te 

wachten. Minister Zalm strooit met 

muntjes en je hoeft er niet eens voor te 

zingen. Op aandringen van Jan de Slager 

strompel ik naar het dichtstbijzijnde 

distributiekantoor. En scheef beladen van 

de eorokits strompel ik weer terug. Mijn 

hart bloeit op bij de gedachte zo meteen de 

wonderschoon flonkerende euromuntjes te 

mogen aanschouwen. De vreugde is van 

korte duur. Bij de achterdeur word ik 

opgewacht door mijn lieve kinderen, de 

echte eurokids. Het doet blijken dat mijn 

vrouw vorige week geen zakgeld vergeven 

heeft, en afgerond komt de waarde van 

zo´n eurokitje daar aardig mee overeen. Ik 

heb spit en mijn jongens weten dat, dus net 

over de drempel is het inleveren geblazen. 

Zalm kan lachen maar ik heb nog geen 

euro gezien. 

´s Avonds laat, wanneer iedereen slaapt, 

lig ik high van de pijnstillers te kijken naar 

de lichtjes in de kerstboom. Wat is het 

leven toch mooi! 

 

                           Henk Roemers.  



Kerstzaalvoetbaltoernooi 

Het jaarlijkse Kerstzaalvoetbaltoernooi is 

aanstaande. 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.  

Aan dit toernooi mogen ook niet-spelende 

leden meedoen. 

Voor de speler die de meeste doelpunten 

scoort op het kersttoernooi heeft De Haan 

Electronics een magnetron beschikbaar 

gesteld. 

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. 

Scheidsrechters 

Voor de vierde keer houdt de 

Scheidsrechtersvereniging Groningen e.o. 

op 11, 12 en 13 januari een technisch 

weekend op Ameland. De arbiters komen 

een paar dagen naar Ameland om te trainen 

en te ontspannen. Ze nemen weer hun 

intrek in de Ameland State, vlak bij het 

strand waar ze enkele trainingen zullen 

afwerken. Gribbert Bakker en Jan van Os 

zullen met de Groningers meedoen. De 

Amelander inbreng blijft echter niet bij hen 

beperkt. Vrijdagavond  van 19.00-20.30 

uur zal Arent Bekhof training geven aan de 

selectie van Geel Wit. Bekhof is trainer 

van zaterdag-hoofdklasser Harkemase 

Boys.  

Zaterdagavond geeft hij een lezing. Dit zal 

gebeuren tijdens of na het diner dat om 

18.30 uur begint. Daarvoor, vanaf 15.30 

uur, wordt een spelregelwedstrijd 

gehouden waaraan ook de selectiespelers 

van Geel Wit en Amelandia meedoen. 

 

Algemene Ledenvergadering 

De halfjaarlijkse algemene 

ledenvergadering wordt gehouden op 

donderdag 3 januari, aanvang 20.30 uur in 

de kantine. De agenda luidt: 

Opening 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Notulen van de algemene ledenvergadering 

van 23 augustus 2001  

Begroting seizoen 2002/2003 

Verslag diverse commissies 

Competitieverloop 

Rondvraag 

Sluiting 

 

Winterstop 

Voor de senioren en A-junioren staan 

inhaalprogramma's gepland voor de 

periode van 19 januari tot en met 10 

februari. Daarna wordt de competitie 

hervat met ronde 14. 

De overige jeugd hervat de competitie op 2 

maart. 

Promotie/degradatie 

Er begint al enige tekening in de strijd te 

komen, de teams van Geel Wit doen het 

niet onaardig en prompt komen de vragen: 

hoe zit het met de 

promotie/degradatieregeling. Daarom hier 

een overzicht van de klassen waarin Geel 

Wit is vertegenwoordigd. 

Vierde klasse  

De kampioen promoveert naar de derde 

klasse. 

De periodekampioenen spelen om het 

klasseperiodekampioenschap. De 

klasseperiodekampioen van 4A speelt 

tegen de klasseperiodekampioen van 4C. 

Er wordt één wedstrijd op neutraal terrein 

afgewerkt. De winnaar promoveert naar de 

derde klasse. 



De nummers 11 en 12 degraderen naar de 

vijfde klasse. 

De nummer 10 speelt tegen de eerste 

periodekampioen van 5B. Er wordt een uit- 

en een thuiswedstrijd gespeeld. De winnaar 

promoveert naar c.q. handhaaft zich in de 

vierde klasse. 

Reserve tweede klasse 

De kampioen van de reserve tweede klasse 

A promoveert naar de reserve eerste klasse. 

De periodekampioenen van de reserve 

tweede klasse A worden gekoppeld aan de 

periodekampioenen van de reserve tweede 

klasse B. De winnaars komen, samen met 

de nummer 10 van de reserve eerste klasse 

A, uit in de tweede ronde. De winnaars 

daarvan spelen een finale om één plaats in 

de reserve eerste klasse. 

De nummers 11 en 12 degraderen naar de 

reserve derde klasse. 

Reserve derde klasse 

De kampioen van de reserve derde klasse 

A promoveert naar de reserve tweede 

klasse. 

De nummer 11 degradeert naar de reserve 

vierde klasse. 

Reserve zesde klasse 

De kampioen van de reserve zesde klasse 

AP promoveert naar de reserve vijfde 

klasse. 

Degradatie is in de reserve zesde klasse AP 

niet van toepassing. 

A-junioren, eerste klasse 

De kampioen van de eerste klasse D 

promoveert naar de hoofdklasse. 

Er is geen degradatieregeling voor de 

eerste klasse in verband met vrijwillige 

opgave voor de eerste klasse seizoen 

2002/2003. 

B-junioren, tweede klasse 

Er is geen promotieregeling voor de 

tweede klasse in verband met vrijwillige 

opgave voor de eerste klasse seizoen 

2002/2003. 

C-junioren, tweede klasse 

Er is geen promotieregeling voor de 

tweede klasse in verband met vrijwillige 

opgave voor de eerste klasse seizoen 

2002/2003. 

 

Competitieoverzicht 

De winterstop is ingegaan. Dit betekent dat 

een tussenbalans kan worden opgemaakt. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat 

het goed is gegaan met de elftallen van 

Geel Wit. Kampioenschappen vielen er 

nog niet te vieren. Wie weet liggen er aan 

de eindstreep prijzen voor Geel Wit te 

wachten. Dat zouden ook periodetitel 

kunnen zijn. Zie voor de ingewikkelde 

regeling hieromtrent elders in dit nummer. 

Het eerste elftal staat op de vierde plaats in 

de vierde klasse. In de regel is deze 

klassering goed voor deelname aan de 

nacompetitie.  

Ook voor het tweede elftal lonkt dit 

extraatje, al gaan de mannen van Patrick 

Kiewied en Jaap Molenaar liever voor het 

kampioenschap. En dat zit er zeker in, 

want koploper Leeuwarden 2 moet de reis 

naar Ameland nog maken. 

Het debuut van het derde elftal in de 

reserve derde klasse is niet onaardig. De 

manschappen van Nico Oud draaien mooi 

mee in de middenmoot. 

Ook voor het vierde elftal is een rol in de 

middenmoot weggelegd. 

De A-junioren doen nog volop mee in de 

strijd om het kampioenschap, al hebben ze 

wel een paar lelijke steekjes laten vallen. 

Voor de overige jeugd is de najaarsreeks 

beëindigd. Niet alle teams hebben al hun 

wedstrijden kunnen spelen. De traditionele 

achterstand, opgelopen door de Amelander 

herfstvakantie, kon grotendeels worden 

ingehaald, maar afgelastingen daarna 

gooiden alsnog roet in het eten. 

Zo kende de competitie bij de B-junioren 

een onbevredigend slot. De 

allesbeslissende wedstrijd tegen Akkrum is 

niet gespeeld,  

Ook de C-junioren hebben de competitie 

niet af kunnen maken. Daar zullen zij 

echter nauwelijks rouwig om kunnen zijn, 

gezien hun prestaties. Datzelfde kan 

worden gezegd van de D-pupillen die 

vijfde en daarmee voorlaatste werden. 

Eenzelfde klassering was weggelegd voor 

E2. De overig teams eindigden alle als 

tweede, waarbij de opmerkelijkste score 



was weggelegd voor E1: 114 doelpunten 

voor en 16 tegen. 

 

Wist u dat... 

Het tijd wordt voor twee goede dartborden 

in de kantine. 

Bron: 'Legs' en 'de Sief' 

Wedstrijdverslagen 

CAB-Geel Wit  1-2  d.d. 8-12-2001  

Geel Wit begon slecht aan de confrontatie 

met CAB. Al na twee minuten probeerde 

Arno Moll Peter Oud te bereiken. De 

Bolswarder spits onderschepte de bal en 

ging ermee op af naar doelman William de 

Jong, maar die pareerde goed. De thuisclub 

was feller en dat resulteerde na veertien 

minuten in de openingstreffer. CAB ging 

over rechts door, waarna de voorzet 

feilloos werd afgerond. 

Hoewel het veldspel van Geel Wit 

verzorgder was speelden de Amelanders 

laks en hadden ze het aan William de Jong 

te danken dat de score bij één doelpunt 

beperkt bleef.  

In de slotfase van de eerste helft kreeg 

Geel Wit enkele kansjes. Na een actie van 

Jaap Wouters kopte Siprian de Jong op de 

paal en diezelfde Wouters knalde na een 

corner over. 

Na de hervatting had Paul van der Wal de 

gelegenheid zijn collega-voorwaartsen in 

stelling te brengen. In plaats daarvan kopte 

hij de bal in de handen van de keeper. 

Naarmate de wedstrijd vorderde ging Geel 

Wit meer risico nemen door één op één te 

spelen. Geel Wit bleek over meer conditie 

te beschikken en dat betaalde zich uit in 

het laatste kwartier.  

Nadat Peter Oud al een kans had gehad 

betekende een van richting veranderd schot 

van André de Jong, dat via de binnenkant 

van de paal doel trof, de gelijkmaker. Geel 

Wit rook de overwinning en offerde een 

verdediger (Douwe van der Meij) op voor 

een gelegenheidsaanvaller (Theo de Haan) 

en uitgerekend deze van origine 

voorstopper bezorgde Geel Wit met een 

keihard schot op aangeven van André de 

Jong vijf minuten voor het einde de zege: 

1-2. 

Opstelling: William de Jong; Peter Oud, 

Arno Moll, Douwe van der Meij (Theo de 

Haan), Colin Ytsma; Theo Brouwer 

(Edward de Jong), André de Jong, Siprian 

de Jong, Anton Kiewiet (Edwin Wemer); 

Paul van der Wal, Jaap Wouters. 

 

Dagje uit Geel Wit A1  d.d. 7-12-2001  

Na 14 dagen niet gevoetbald te hebben 

moesten we er toch vanochtend met veel 

moeite uit. We hadden het 

Sûnneklaasspeulen nog erg in de beentjes 

en dit was te merken op de training van 

vrijdag.  

We gingen met 19 spelers en 3 trainers de 

boot op. Na een half uur op de boot te 

hebben gezeten kreeg dhr. Gert Rijkers 

telefoon van Dorus dat wederom het 

voetbal van afgelast. Dit bericht namen wij 

niet in dank af. 

Hierop reageerden wij als dolle dôgge en 

renden gelijk naar de tap. Maar die was 

nog niet geopend. We lieten het zo, en we 

gingen richting huis. Mooi gevoetbald! 

PS. Gaan we dit seizoen nog voetballen? 

 

Geel Wit B1-Irnsum B1  Zaterdag 7-12-

2001  

In de eerste minuut door een verre uittrap 

van Casper 1-0 door André. Halverwege de 

eerste helft werd het 1-1. Sjors ging er uit 

voor Wilrik.  

In het begin van de tweede helft kreeg Erik 

de bal op de rand van de zestien en met een 

lob kon hij 2-1 aantekenen. Na een 

misverstand op het middenveld werd het 

door hun spits 2-2. Uit een vrije trap van 

Wilrik kon Patrick de bal doortikken naar 

Siard die 3-2 kon binnenschieten. Na een 

afstandsschot van Patrick 4-2. Vijf minuten 

voor het einde door een solo van André 

kwam de eindstand op het bord 5-2. 

 

Rood Geel-Geel Wit 5-0  d.d. 25-11-2001 

Geel Wit is er niet in geslaagd de 

achterstand weg te werken die het in de 

eerste wedstrijd tegen Rood Geel had 

opgelopen, integendeel. Eind september 

werd het duel gestaakt wegens 



ongeregeldheden. Er moesten nog 38 

minuten worden gespeeld met een 2-0 

stand. Geel Wit moest verder met tien man. 

Om  er nog wat van te maken begon Geel 

Wit aanvallend, maar dit had een averechts 

effect. Met een afstandsschot scoorde 

Rood Geel en zo stond in feite een 3-0 

stand op het bord. Dat de thuisclub daarna 

twee keer doelpuntte was eigenlijk alleen 

maar van belang voor de statistieken. 

Verder dan een poging van Jaap Wouters 

kwamen de Amelanders niet. 

 

Workum B2 – Geelwit B1 

 Eerst een stuk geschiedenis over de 

wedstrijd die we thuis speelden tegen 

Workum B2. De wedstrijd werd door de 

scheidsrechter (A. Moll) een klein kwartier 

stilgelegd. Dit, omdat de grensrechter van 

Workum hem meerdere malen fors had 

beledigd. Toen we uit moesten voetballen, 

zagen we een bekend gezicht als 

scheidsrechter. Het was niemand minder 

dan de grensrechter die bij ons 

weggestuurd was. Dit beloofde nog wat. 

Ongeveer halverwege de eerste helft, 

waarin Workum veel beter speelde, kregen 

we een penalty mee. Deze werd 

ingeschoten door Patrick. 0-1 Voor ons. 

Kort hierna kregen we een hoekschop 

tegen. De bal werd ingeschoten door de 

spits van Workum. 1-1. Na de aftrap ging 

het nog steeds slecht. In een aanval werd 

de bal onderschept, en maakte Workum 

weer een tegentreffer. 2-1 voor de 

thuisclub. Na de 2-1 begonnen we iets 

beter te voetballen, maar het was nog 

steeds dramatisch. Geelwit stond duidelijk 

nog te slapen. Daarom scoorde Workum 

nog een keer. 3-1 dus. Dit was tevens de 

ruststand en beloofde niet veel goeds voor 

de 2e helft. De 2e helft begonnen we beter 

dan de eerste helft, en veel fanatieker. 

Toch kregen we weer een tegendoelpunt en 

werd het 4-1 door een te zachte 

terugspeelbal van Patrick. Patrick zette dit 

later weer recht door de 4-2 te scoren. We 

begonnen steeds beter te spelen. Na een 

voorzet van Sjors kopte Kersten hem bij de 

tweede paal erin. 4-3. We gingen steeds 

meer druk zetten. De 4-4 werd gemaakt 

door Sjors, die in de diepte werd gestuurd 

om vervolgens het punt te scoren. Na de 4-

4 zagen we het weer een beetje zitten en 

gingen we er helemaal voor. We kregen 

ongeveer op de middellijn een vrije trap 

tegen. De scheids floot om de vrije trap te 

laten nemen. Hierna floot hij nog een keer, 

omdat een paar van onze spelers te dicht 

op de bal stonden. Geelwit stopten met 

spelen, omdat er gefloten was. Maar, de 

scheids liet plotseling toch doorspelen. Een 

beetje verdwaasd scoorde een gebrilde 

vleugelspeler de 5-4. Geelwit reageerde 

woedend.  Na erg agressief voetbal kwam 

er weer een, naar ons mening onterechte,  

vrije trap voor Workum. Onze Spits André 

ging voor de bal staan, en werd er 

vervolgens 5 minuten uit gestuurd, dit 

konden we ons op dit moment van de 

wedstrijd niet permitteren. Toen André 

weer in het veld gebracht werd, was hij  

woedend.  Na een dieptebal van Gerben 

scoorde André de 5-5. Er kwam weer een 

sprankje hoop. De minuten tikten voorbij, 

de scheids meldde dat we nog 2 minuten te 

voetballen hadden. Maar helaas, op dat 

moment scoorde Workum de 6-5. Oh nee, 

het was niet Workum die scoorde, het was 

onze Sjors. Die leidde Geelwit naar de 6-5 

en daarmee een geweldige overwinning.  

Missende spelers: Wilrik Beijaard, Jacco 

Brouwer, Siard Bonthuis. 

Bijzonderheden:   Wilrik wou de intocht 

van de goedheiligman niet missen. 

En nee, deze wedstrijd was niet 

stressbestendig. 

Geschreven door André Tieman en Mark 

Kiewiet. 

 

Workum B2-Geel Wit B1  zaterdag 24-

11-2001  

Doordat Sinterklaas een Zwarte Piet nodig 

had gingen we met 11 spelers richting 

Workum. In de eerste minuut een 

overtreding op Kersten, strafschop Patrick 

0-1. 

Doordat iedereen de bal miste bij een 

strafschop van Workum werd het 1-1. 

Door missers van Mark en Casper stonden 

we na 20 minuten met 3-1 achter. Gelijk na 



de rust speelde Patrick de bal te kort terug 

4-1. 

Toen werden de mannen wakker en uit een 

corner van Gerben schoot Patrick 4-2 

binnen. Door een solo van Sjors werd het 

4-3. Uit een voorzet van Sjors kreeg 

Kersten de bal achter op het hoofd 4-4. 

Doordat iedereen bij een vrije trap van 

Workum stond te slapen kwamen we met 

5-4 achter. Door eerst een solo van André 

en in de laatste minuut een van Sjors 

wonnen we de wedstrijd toch nog met 5-6. 

We hadden voor de tijd al met Theo 

Mosterman afgepraat dat we met zijn boot 

mee terug naar Ameland konden. 

 

Geel Wit C-Warga C  1-3  d.d. 24-11-

2001 

0-1 1e helft, 0-2, 1-2 Dirk Molenaar, 1-3. 

 

Geel Wit F1 - VCR F1 uitslag: 3-2   d.d. 

24-11-2001 

Met de komst van Sinterklaas later op de 

dag, viel het niet mee om een hele 

wedstrijd geconcentreerd te voetballen. De 

uitslag is dan ook ietwat gelukkig; een 

gelijkspel zou de krachtsverhouding beter 

hebben weergegeven. De doepunten van 

Geel Wit werden door Jordi en Kayan 

gemaakt.  

JdJ 

 

Geel Wit-de Wâlden 4-1 d.d. 18-11-2001  

Geel Wit heeft een uiteindelijk ruime zege 

behaald op de Wâlden. Daar zag het 

meteen na het begin niet naar uit. Al in de 

tweede minuut leverde Anton Kiewiet in 

bij Jan Westra, die voorlangs schoot. Na 

ruim een kwartier spelen kroop Geel Wit 

andermaal door het oog van de naald toen 

Jappie van der Ley net naast kopte. Tot dan 

toe was Geel Wit niet verder gekomen dan 

een ongevaarlijk afstandsschot van André 

de Jong. Even later was het wel raak voor 

de thuisclub. Paul van der Wal maakte zich 

op rechts vrij, keeper Leon van der Meer 

kon diens schot niet onder controle krijgen, 

waarna Anton Kiewiet de bal voor het 

intikken had. 

 Kansen waren er over en weer. André de 

Jong schoot over namens Geel Wit, terwijl 

Adri van der Meulen namens de bezoekers 

naast schoot. Uit een corner van Siprian de 

Jong kreeg Antonio Brouwer de bal, maar 

hij vond de keeper op zijn weg. Datzelfde 

overkwam André de Jong even later. Na 31 

minuten was Van der Meer echter 

andermaal kansloos. Antonio Brouwer 

rondde koppend een voorzet van Siprian de 

Jong af. 

Geel Wit was in deze fase heer en meester, 

getuige ook het schot van André de Jong 

en de kopbal van Theo de Haan. De 

tegentreffer na 40 minuten was dan ook 

enigszins verrassend. Na een overtreding 

van Edwin Wemer krulde Menno van 

Meekeren een vrije trap onbereikbaar voor 

William de Jong in de uiterste hoek: 2-1. 

Na de rust probeerde de Wâlden de 

gelijkmaker te forceren. Eerst kregen Paul 

van der Wal en Anton Kiewiet de kans om 

de voorsprong uit te breiden, meteen 

daarna moest William de Jong twee keer 

handelend optreden bij schoten van Menno 

van Meekeren en Jan Westra. Ook na 25 

minuten spelen kregen beiden een goede 

kans. Het waren meteen de laatste 

wapenfeiten van de Damwoudsters, want 

het laatste kwartier was weer helemaal 

voor Geel Wit. Een minuut voor het einde 

besliste Siprian de Jong de strijd door met 

het hoofd een voorzet va Paul van der Wal 

af te ronden. In de vijfde minuut van de 

blessuretijd stond Siprian zelf aan de basis 

van het doelpunt van Edward de Jong: 4-1. 

Opstelling: William de Jong; Edwin 

Wemer (Peter Oud), Arno Moll, Theo de 

Haan, Colin Ytsma; Siprian de Jong, 

Douwe van der Meij, André de Jong, 

Anton Kiewiet; Paul van der Wal, Antonio 

Brouwer (Edward de Jong). 

Geel: Colin Ytsma. 

 

Standen 

 

 



,BVO Emmen doet me eigenlijk 
weinig meer'  

In het nog niet zo verre verleden stonden 

ze regelmatig in deze krant. Als bekend 

politicus, sporter, artiest of ondernemer. 

Die periode is al enige tijd achter de rug. 

Toch zijn ze niet van de aardbodem 

verdwenen. De Drentse Courant zoekt 

diverse mensen op die enige tijd geleden, 

al dan niet plotseling, uit de spotlights 

verdwenen. Vandaag Rudolf Metz (42) uit 

Veendam. Hij speelde in het seizoen 1986-

1987 en van 1988 tot 1991 in de spits bij 

BVO Emmen. Met 38 doelpunten staat 

Metz op de vierde plek van all-time 

topscorers van de Emmer betaald 

voetbalorganisatie.  

Door Jan Willem Horstman  

Rudolf Metz, hoe gaat het met je?  

,,Prima. Ik mag zeker niet klagen.''  

Kun je dat eens toelichten?  

,,Natuurlijk. Ik ben gezond en kan van 

allerlei prettige dingen in het leven 

genieten. Ik ga bijvoorbeeld vaak met mijn 

gezin naar Ameland. Mijn vrouw en ik 

komen daar allebei vandaan. Wat ook 

prettig is, is dat ik een leuke baan heb. Ik 

ben eerste beleidsmedewerker 

publiekszaken bij de gemeente Pekela. Dat 

is een soort uitgebreide afdeling 

burgerzaken.''  

Hoe zag je voetballoopbaan er ook al weer 

uit?  

,,Ik ben begonnen bij Geel Wit op 

Ameland. Op achttienjarige leeftijd ging ik 

naar Cambuur, waar ik drie jaar ben 

gebleven. Daarna vier jaar Veendam, twee 

jaar Heracles, één jaar Emmen, één jaar 

Heerenveen en daarna weer drie jaar 

Emmen.''  

En je hebt daarna toch ook nog bij de 

amateurs gespeeld?  

,,Dat klopt. Drie jaar bij Hoogeveen en 

anderhalf jaar bij Beilen. Daarna heb ik 

anderhalf jaar niets gedaan. Momenteel 

ben ik middenvelder van het derde elftal 

van Veendam 1894.''  

Hoe kijk je terug op de jaren waarin je bij 

BVO Emmen speelde?  

,,De eerste periode was anders dan de 

tweede. Toen ik in 1986 bij BVO Emmen 

kwam, zat de club echt in een groeiproces. 

Er speelde maar een klein aantal 

profspelers. Omdat de ontwikkeling me 

niet snel genoeg ging, besloot ik te 

vertrekken. Na één jaar keerde ik terug en 

ik zag dat er veel verbeterd was. Veel meer 

contractspelers, een sterkere technische 

staf en goede spelers van buitenaf. In het 

tweede jaar van mijn tweede periode bij de 

club misten we op een haar na de 

promotie.''  

En het derde jaar?  

,,Dat was voor mij kommer en kwel. Ik had 

een ernstige knieblessure. Bovendien 

waren er ook nogal wat bestuurlijke 

perikelen. De club had succes gehad en 

allerlei mensen stonden op die het beter 

zeiden te kunnen. Het hele bestuur, 

inclusief voorzitter Geert Weggemans, is 

toen vervangen. Juist voor de mensen die 

verantwoordelijk waren voor het succes, 

was dat heel wrang. Persoonlijk had ik het 

daar erg moeilijk mee. Ik denk ook dat dit 

een van de redenen was waarom ik moest 

vertrekken.''  

Heb je nog affiniteit met BVO Emmen?  

,,Nee, eigenlijk niet. Ik kom er nooit en 

Emmen doet me ook niet echt veel.''  

Welke van je voormalige clubs doen je wel 

wat?  

,,Heerenveen. Toen ik daar speelde, liepen 

daar echt fantastische mensen rond. En die 

mensen zijn nog steeds druk bezig voor de 

club. En verder natuurlijk Veendam. Ik 

woon in Veendam en af en toe ga ik naar 

het stadion om een wedstrijd van Veendam 

te bekijken.''  

Je broer Francisco speelde ooit ook bij 

BVO Emmen. Hoe gaat het met hem?  

,,Goed, hij is trainer van Geel Wit op 

Ameland.''  

Is het trainersvak ook iets voor jou?  

,,Ik heb wel de diploma's oefenmeester 

twee en drie, maar ik doe er verder niets 

mee. Ik kan alleen werken met 

superfanatieke spelers. Ik ben bang dat ik 

als trainer van amateurelftallen te veel van 

mijn mensen eis.''  

Heb je terugkijkend op je voetballoopbaan 

ergens spijt van?  



,,Nee. Ik heb bij veel betaalde clubs mogen 

rondkijken en bij Heracles heb ik nog een 

jaar in de eredivisie gespeeld. Ik ben 

daardoor in alle voetbalarena's van 

Nederland geweest en heb tegen allerlei 

grote sterren gespeeld. Tegen Ajax heb ik 

een keer met 8-1 verloren. Van Basten 

speelde toen ook mee. Zulke grote jongens 

zie je tegenwoordig in Nederland niet 

meer.''  

(Uit de Drentse Courant van 26 september 

2001) 

 

MKV '29 1-Geel Wit 1 21-10-2001  

Geel Wit had gerekend op drie punten, 

maar mocht uiteindelijk blij zijn met één 

puntje. Vanaf het begin was duidelijk dat 

de Amelanders over meer voetballend 

vermogen beschikten. Er was dan ook 

maar één ploeg die ging voor de winst. 

Kansen waren er genoeg, maar 

doelpunten... 

Al vrij snel kreeg Siprian de Jong de bal bij 

toeval aangespeeld door de MKV-keeper, 

maar de Amelander wist er geen raad mee. 

Jaap Wouters knikte twee keer naast uit 

een vrije trap en een voorzet. Ook in deze 

wedstrijd weer een onvervalste scrimmage 

die de eilanders niet konden uitbuiten. Paul 

van der Wal zag tot twee keer toe een inzet 

van de lijn gehaald, terwijl van de 

thuisclub geen enkele dreiging uitging. 

Toch kwamen de Leeuwarders op 

voorsprong. Dat gebeurde vier minuten na 

de rust. William de Jong, die zijn voor een 

jaar geschorste neef René moet doen 

vergeten, pareerde goed maar sloeg de bal 

voor de voeten van een MKV'er die 

dankbaar profiteerde. Het doelpunt was de 

defensie van Geel Wit aan te rekenen, die 

voetballend naar een oplossing gezocht 

daar waar resoluut uitverdedigen beter was 

geweest.  

Geel Wit beging de fout zich aan te passen 

aan het spel van de tegenstander. Er 

ontstond irritatie en het duurde tot aan de 

slotfase eer Geel Wit op gelijke hoogte kon 

komen. De mee opgekomen Theo de Haan 

zorgde ervoor dat de Amelanders met een 

klein prijsje huiswaarts konden gaan. 

Beginopstelling: William de Jong; Peter 

Oud, Arno Moll, Theo de Haan, Herman 

ter Schure; Siprian de Jong, Jaap Wouters, 

André de Jong, Anton Kiewiet; Edward de 

Jong, Paul van der Wal. 

 

Geel Wit-Irnsum  5-0  d.d. 28-10-2001  

Geel Wit heeft geen enkele moeite gehad 

met Irnsum. De Jirnsumers, die tot dan toe 

nooit meer dan twee tegendoelpunten per 

wedstrijd hadden gekregen, werden met 5-

0 opgerold. Deze uitslag was niet eens 

geflatteerd. 

Trainer Francisco Metz had voor een 

ietwat gewijzigde tactiek gekozen. Jaap 

Wouters kreeg een vrije rol achter spits 

Edward de Jong. Dit ging ten koste van 

Paul van der Wal, voor wie in de plaats 

Douwe van der Meij op het middenveld 

werd geposteerd. 

Binnen tien minuten had Geel Wit een 

comfortabele 2-0 voorsprong opgebouwd. 

Na zes minuten zette André de Jong een 

combinatie op met Edward de Jong. André 

kreeg de bal terug en schoot onberispelijk 

raak: 1-0. Vier minuten later had Jaap 

Wouters de doelman al voor de tweede 

keer gepasseerd. De Amelanders waren 

dus furieus van start gegaan, want er waren 

ook al goede kansen voor Siprian de Jong 

en andermaal Jaap Wouters, terwijl een 

corner van Peter Oud een verdediger van 

Irnsum ertoe noodzaakte rakelings over het 

eigen doel te koppen. 

Pas na een kwartier kreeg Irnsum de kans 

aan een tegenaanval te denken. Toen 

ontstond ook het grootste gevaar voor Geel 

Wit, toen uit een corner Fokko Kooistra op 

doel schoot, maar Colin Ytsma de bal 

buiten de palen kon koppen. 

Een tijdje gebeurde er niets 

noemenswaardigs, totdat Edward de Jong 

na 27 minuten onreglementair werd 

gestuit. Als scheidsrechter De Wind uit 

Harkema had laten doorspelen was Jaap 

Wouters in een kansrijke positie gekomen. 

Nu kreeg Geel Wit op de rand van de 

zestien een vrije schop die Arno Moll fraai 

om de muur in de rechter bovenhoek 

krulde: 3-0. 



Geel Wit leefde weer op, Edward de Jong 

en Jaap Wouters kregen kansjes, maar 

lieten deze onbenut. Dat deed aan de 

andere kant Rogier Nugteren, de 

gevaarlijkste man van Irnsum. 

In de laatste minuut van de eerste helft 

werd Siprian de Jong in het 

strafschopgebied neergehaald. André de 

Jong weet vanaf elf meter wel raad met dit 

soort buitenkansjes: 4-0. 

Het mooiste doelpunt viel meteen na de 

rust. Anton Kiewiet schoot van afstand via 

de paal raak. 

Daarmee was het eigenlijk wel gebeurd. 

Lange tijd viel er niets meer te beleven. Na 

25 minuten kreeg Paul van der Wal een 

kans, maar de Irnsum-keeper redde. Vijf 

minuten later startte Jaap Wouters een solo 

vanaf het middenveld, maar de afronding 

miste elke richting. 

Pas daarna kreeg William de Jong voor het 

eerst daadwerkelijk werk te doen. Twee 

keer redde hij fraai. 

Het slotakkoord was voor Geel Wit. Jaap 

Wouters en Paul van der Wal vonden de 

keeper op hun weg en Antonio Brouwer 

schoot over. 

De wedstrijd werd ontsierd door een aantal 

gele kaarten en zelfs een rode kaart, de 

meesten voor aanmerkingen op de leiding. 

Eén kaart werd uitgedeeld aan een Geel-

Witter, Arno Moll. Irnsum-invaller Peter 

Hettinga kreeg er twee; hij maakte dus het 

begin en het eind niet mee. 

Opstelling Geel Wit: William de Jong; 

Peter Oud, Arno Moll, Theo de Haan 

(Edwin Wemer), Colin Ytsma (Antonio 

Brouwer); Siprian de Jong, Douwe van der 

Meij, André de Jong, Anton Kiewiet; Jaap 

Wouters, Edward de Jong (Paul van der 

Wal). 

 

Warga 1-Geel Wit 1 0-0 d.d. 4-11-2001  

Geel Wit heeft een puntje meegenomen uit 

Warga. Geen slechte prestatie tegen een 

van de topploegen uit 4A, maar het had 

meer in gezeten. Voor de rust waren de 

beste kansen voor Anton Kiewiet en 

Edward de Jong, maar met name door goed 

keeperswerk hield Warga stand. Op basis 

van de mogelijkheden in de eerste helft had 

Geel Wit voor moeten staan. 

 Na de pauze was het spel van de 

Amelanders een stuk slechter. Geel Wit 

ging te gehaast spelen, waardoor Warga 

opportunistischer spel op de mat kon 

leggen. Toch kregen de bezoekers nog wel 

kansen, maar het bleef 0-0. Dat was ook de 

verdienste van William de Jong, de 

jeugdige doelman van Geel Wit, die zijn 

neef René de Jong vervangt zolang die 

geschorst is. 

 

Stiens-Geel Wit 4-2 d.d.  11-11-2001 

Geel Wit heeft de strijd tegen Stiens al in 

de eerste tien minuten verloren. De 

Amelanders keken toen al tegen een 2-0 

achterstand aan door doelpunten van 

Christiaan de Jong en Hessel Meijer. 

Laatstgenoemde rondde een counter af die 

ontstond na balverlies van Geel Wit bij een 

corner. Geel Wit had toen ook al enkele 

kansjes gehad, maar de thuisclub toonde 

zich beter in het afronden. 

Na een half uur spelen leek de strijd al 

beslist toen Dennis van Amerongen er 3-0 

van maakte. Maar Geel Wit toonde 

veerkracht. Jaap Wouters scoorde 3-1 en 

vlak voor de rust zorgde Theo de Haan 

voor 3-2. 

In de tweede helft was nog van alles 

mogelijk. Stiens had moeite om Geel Wit 

bij te benen, maar kwam niet echt in de 

problemen. Kort voor tijd breidden ze de 

voorsprong zelfs uit toen Peter Oud een 

strafschop veroorzaakte. Vanaf elf meter 

passeerde Christiaan de Jong naamgenoot 

William de Jong en zette de 4-2 eindstand 

op papier. 

 

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). 

 

Medewerkers gezocht 

Het voorzien van kopy voor de website en 

de clubkrant is een activiteit die door te 

weinig  

mensen wordt verricht. Daarom deze 

oproep. Heb je iets voor deze media, geef 

het door.  

Een wedstrijdverslag, een tekening, een 

mening ergens over of zomaar iets, mail 

het door  

naar Koos Molenaar 

koos.molenaar@wolmail.nl of bezorg het 

bij hem in de bus:  

Fabriekspad 16 in Buren. 

 

 

25 Jaar geleden 

Uit het clubblad jaargang 3, nr. 7, zomer 

1976 

 

Met de tweede bekerwedstrijd tegen 

Amelandia nog vers in het geheugen zet ik 

me aan het schrijven van een kort (verzoek 

redactie) artikel over ons jeugdvoetbal. 

De bovengenoemde wedstrijd was mede 

hierdoor, althans wat Geel Wit betreft van 

zo goede kwaliteit, dat techniek en 

ploegverband de sterkste punten waren en 

niet meer inzet en uithoudingsvermogen, 

die tot dusver meestal doorslaggevend 

waren. 

Ook in deze 2 opzichten speelde Geel Wit 

overigens een goede wedstrijd. Deze 

ontwikkeling, die ook zonder meer een 

stap in de goede richting durf te noemen, is 

mede te danken aan het feit dat een groot 

aantal huidige eerste elftalspelers in zekere 

zin een opleiding hebben gehad in het 

jeugdvoetbal.  

Het mag de jeugdleiders van het eerste uur 

tot voldoening strekken, dat nu de vruchten 

van hun werk geplukt kunnen worden. 

Wie met het bovenstaande instemt, zal met 

schrijver dezes tot de conclusie komen dat 

een intensieve begeleiding van onze 

junioren een eis is om de opgaande lijn die 

we met ons voetbal tot dusver hebben 

gevolgd, ook in de toekomst vast te 

houden. Om die begeleiding te organiseren 

voor het seizoen 1976-1977, waarin Geel 

Wit met maar liefst 7 jeugdelftallen aan de 

competitie gaat deelnemen wordt er op 

donderdag 24 juni a.s. in Hotel de Klok om 

21.00 uur een bijeenkomst belegd waarop 

per circulaire alle inwoners van Nes en 

Buren die bereid zijn op enigerlei wijze 

mee te werken aan de uitbouw van ons 

jeugdvoetbal worden verwacht. 

Er liggen verschillende taken: trainer, 

hulptrainer, elftalleiders, grensrechters, 

reserve-elftalleider, reserve-grensrechter, 

scheidsrechter. Voor een mens van goede 

wil – man of vrouw – is er wel een 

mogelijkheid om de handen uit de mouwen 

te steken. 

Geel Wit is op de goede weg, het voetbal 

vormt in onze gemeenschap een 

onvervangbaar stuk vrijetijdsbesteding, 

ontspanning, opvoeding en ergernis. 

 

Houen zo!!! 

 

   Frans Hulsebos 

 

Afsluitingsavond, vrijdag 18 juni 1976 

 

In onze laatst gehouden ledenvergadering 

is besloten tot het houden van een 

afsluitingsavond voor onze leden etc. 

Welnu deze avond zal worden gehouden 

op vrijdag 18 juni 1976 in de recreatiezaal 

'De Boeg' te Buren. 

De gezellige avond, althans dat hopen wij, 

zal beginnen om half negen. 

Wat gaat er gebeuren? 

Het bekende Amelander orkest 'De Waves' 

zal natuurlijk aanwezig zijn. 

Van kwart voor negen tot ongeveer 10 uur 

zullen wij gezamenlijk onze 

kampioenselftallen huldigen... Ook zal 

aandacht worden besteed aan het verloop 

van de competities. Na afloop van het 

officiële gedeelte zullen de Waves verder 

voor dans- en stemmingsmuziek zorgen. 

Gaarne nodigen wij alle trainers, 

elftalbegeleiders en onze leden, van jong 

tot oud, uit deze avond te bezoeken 



natuurlijk met hun echtgenotes c.q. 

verloofdes. 

Stelt ons niet teleur maar komt allen zodat 

na afloop gezegd kan worden, het was 

weer een echte Geel-Witavond. 

Medegedeeld wordt nog aan de ouders van 

de jongste leden, dat deze leden vanaf 10 

uur vrij zijn. 

Het is voor ons ondoenlijk om deze leden 

persoonlijk thuis te brengen. Haal uw kind 

dus even af. 

Bij voorbaat onze dank. 

Tot ziens op vrijdag 18 juni 1976. 

Het bestuur 

 

 


