
De jeugdcommissie 
Iedere eerste maandag van de maand 

vergadert de jeugdcommissie van Geel Wit 

in de bestuurskamer. Deze kamer is 

redelijk groot, maar af en toe te klein. Van 

ieder jeugdteam komen leiders, trainers en 

welwillende ouders bij elkaar om te praten 

over de gang van zaken rondom de 

jeugdteams. En dat onder leiding van 

Joseph Brouwer. 

Tijdens deze samenkomsten worden de 

jongens ingedeeld in de teams, de 

begeleiding rondgemaakt, het competitie- 

verloop besproken, trainingsuren 

ingedeeld, beschikbare velden verdeeld, 

materiële zaken geregeld, enz. enz. 

De geachte lezer of lezeres moet dit niet 

onderschatten. Zo komen geregeld de 

voetballennetjes aan de orde. Want er zijn 

netten waar veel ballen in passen, maar 

ook netjes waar twee ballen in passen. 

Voor de uitwedstrijden dus. Alleen zijn er 

nu leiders die drie ballen mee willen 

hebben, en die passen nu éénmaal niet in 

een netje van twee. En zo'n groot net is 

voor drie ballen weer teveel van het goede. 

Het duurt even, maar nu liggen er netjes 

voor drie ballen in de kast. Joseph, bij wie 

thuis overigens deze week voor het eerst de 

melk op was, regelt dat, omdat de jeugdcie 

dat vraagt. Het is maar een voorbeeld. 

Afgelopen maandag waren we slechts met 

zes volwassen kerels. Jaap(E2) had krimp 

problemen met de nieuwe voetbalkousen 

van Geel Wit. Hij waste ze zoals altijd op 

30 graden, na voorweken maar ze werden 

er niet groter op. Gerlof (F4) en Henk (E1) 

lachten om het ouderwetse voorweken. 

Vlekken dienen bespoten te worden met 

glassex, voor een schitterend resultaat. Jan 

(D1) dacht dat het krimpen veroorzaakt 

werd door de ingenaaide emblemen. Hij 

moest thuis van zijn vrouw weleens 

handdoeken met rand uit elkaar trekken 

wegens vormverlies. Hij had dit ook met 

de voetbalkousen geprobeerd maar dat viel 

bitter tegen. Het probleem is dus nog niet 

opgelost.  

Maar één ding blijft: maandag-wasdag! 

                         Henk Roemers 

Scheidt het recht 
Eigenlijk een heel raar woord: 

scheidsrechter. Volgens de Dikke van Dale 

is het iemand die toezicht houdt op de 

naleving van de spelregels bij een 

wedstrijd. In de volksmond wordt hij ook 

wel arbiter genoemd. Ook andere 

benamingen zijn vaak te horen, maar die 

plaats ik hier maar niet. 

Dat het niet altijd een hij is, het is tenslotte 

een mannelijk woord, bewijst de praktijk: 

er komen steeds meer vrouwelijke fluiters. 

In alle takken van de sport komt men ze 

tegen, en ook bij alle leeftijden, waarbij de 

stijging van de leeftijd de noodzaak van 

een scheids ook stijgt. 

Vroeger had je in het voetballen een paar 

grote namen: Leo Horn, Jan Keizer, Frans 

Derks. Tegenwoordig is een al gauw een 

grote grijze eenheidsworst, die naar de 

pijpen van de bond danst of liever fluit. 

Een aantal uitzonderingen daar gelaten bv. 

Jaap Uilenberg. 

De beste fluiter van dit moment heeft 

aangegeven om te gaan stoppen. Hij krijgt 

een baantje bij FC Twente. Jammer, maar 

helaas. Ik vraag me op zulke momenten 

wel eens af, wat voor persoon er achter een 

scheids zit. Zijn dat allemaal types die een 

gemeenschappelijk karakter of genen 

hebben? Als ik onze scheidsrechters zie op 

Ameland dan moet ik deze vraag 

ontkennend beantwoorden, de anderen ken 

ik niet. Wat ik wel weet is dat er ook op 

het niveau van de 3e klasse grote 

verschillen bestaan. 

Afgelopen week keek ik naar het 

ijshockey, net als voetbal een wintersport, 

en het deed me goed om te constateren dat 

de linesmen (een soort grensrechters) veel 

bevoegdheden hebben in een wedstrijd. Ze 

hebben, in tegenstelling tot de 

voetbalgrensrechters, zelfs de bevoegdheid 

om te fluiten!! Dan is het in het voetbal 

anders gesteld, waar de grensrechters 

tegenwoordig assistent-scheidsrechters 

heten. Niks geen assistentie, ze lopen daar 

maar 1 1/2 uur langs de lijn en hebben door 

het vele gedraaf soms letterlijk zand in hun 



ogen. Ik bedoel hierbij dus niet de 

clubgrensrechters. 

Terug naar het ijshockey. Zou het niet wat 

voor de voetbalsport zijn om linesmen aan 

te stellen? Doe dan ook gelijk maar de 

zuivere speeltijd bv. 2 x ½ uur (niks meer 

tijdtrekken) en stel de strafminuten in voor 

het gehele voetbal (nu is het alleen maar 

bij de junioren geloof ik). Geen gele 

kaarten meer, maar 1 kwartier eruit, 

waardoor de tegenstander kan 

powerplayen. Zo wordt het scheiden van 

het recht misschien weer wat leuker! 

Lijntrekker. 

PUPIL VAN DE WEEK 

Naam: Onno Engels 
Geb. datum: 6 december 1991 

Zusjes/Broertjes: geen 

Ik voetbal in: E3 

Hoogtepunt: scoren (2x) 

Pupil v/d week: Akkrum 

Favoriete club: Ajax 

Favoriete speler: Kluivert 

Ik drink graag: spa rood 

Ik eet het liefst: pannenkoeken 

Ik lust niet: spruitjes 

Mooiste film: Abeltje 

Mooiste leesboek: Twee bollebozen 

Grootste wens: profvoetballer worden! 

 

 Geen voetbalclinics 
De voetbalclinics die deze zomer op 

Ameland zouden worden gehouden gaan 

niet door. 

Sjaals 
Het is eigenlijk niet het juiste jaargetijde 

om ze te introduceren, maar wel het juiste 

moment. Laat zien dat je aanhanger bent 

van Geel Wit en koop die clubsjaal. Voor 

slechts ƒ25 steunt u de vereniging 

financieel en moreel. De sjaals zijn te koop 

in de kantine. 

Ook verkrijgbaar zijn de speldjes, die 

kosten ƒ7,50. 

 

Familiedag 
De voorbereidingen voor de familiedag 

zijn in volle gang. De organisatie wil nog 

niets over het programma prijsgeven. 

Ongetwijfeld meer hierover in het 

volgende clubblad.  

Dat het een succes gaat worden staat 

natuurlijk al vast, evenals de datum: 

Hemelvaartsdag, donderdag 24 mei. 

 

Verhuizing website 
De al eerder aangekondigde verhuizing van 

de website is op handen. De datum is nog 

niet bekend, maar houd er rekening mee 

dat u Geel Wit binnenkort kunt aantreffen 

op www.geelwit.nl 

 

Pupil schenkt mascotte 
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste is een 

van de jeugdspelers Pupil van de Week. 

Afgelopen zondag, bij de wedstrijd tegen 

St. Annaparochie, was deze eer toebedeeld 

aan Abe van der Geest. Maar wat torste het 

knaapje met zich mee? Het was een grote 

beer, gehuld in Geel-Wittenue, gemaakt 

door zijn oma. De mascotte bezette tijdens 

de wedstrijd een van de stoelen bij de dug 

out en dat beviel hem zo goed dat hij van 

Abe mocht blijven. De beer van Abe zal 

een leuk plaatsje in de kantine krijgen. 

Bedankt, Abe. 

 
 

 

http://www.geelwit.nl/


Wel en wee van E2 
 

Be Quick Dokkum E3  Geel-Wit E2. 

Ons team is weer compleet met Mark 

Meulenbeld op rechts achter. Het was een 

leuke wedstrijd, twee gelijkwaardige 

teams. Alleen de wind drukte een 

negatieve stempel op de wedstrijd. 

B.Q, dat de eerste helft voor de wind 

speelde, had geen moeite om de bal bij ons 

doel te krijgen. Ons achterhoede kon lang 

weerstand bieden. Mark Meulenbeld, 

Richard Kienstra en Jan Brouwer werkten 

heel goed samen. Er werd prima 

rugdekking gegeven en de inzet was goed. 

Onze keeper Frank de Bruijn was in 

supervorm, maar moest toch twee maal 

vissen. 

De eerste was een rommeldoelpunt, 

ingetikt door een behendig en  

snel meisje. Het tweede doelpunt werd van 

afstand ingeschoten door een sterk 

spelende rechtsbuiten. 

Ons voorhoede liet zich goed zakken om 

mee te verdedigen en de bal te halen voor 

een aanval. Een compliment aan Martijn 

Maters die de gaten goed dicht liep 

tussen beide linies. 

Deze samenwerking resulteerde in een 

doelpunt en dit nog wel tegen de harde 

wind in. Richard speelde de bal op 

rechtsbuiten Vincent Brouwer. Die liep 

door tot de achterlijn en schoot de bal voor 

het doel. Tharaneetharan nam de bal prima 

aan en ronde de bal na drie doel pogingen 

goed af  2-1. 

In de tweede helft was de wind in ons 

voordeel. B.Q kon geen vuist maken, G.W 

hing steeds voor het doel van B.Q. Het 

meisje wat in de eerste helft in de spits 

stond was nu de keeper, wat ik een goede 

keus vond van de trainer. De druk op het 

doel was groot maar de keeper was niet te 

passeren. Ook van afstand werd geschoten, 

het was Klaas Kolk die van afstand de bal 

in de rechter bovenhoek schoot. 

Dit was tevens de eindstand 2-2. 

Terug komend op de vorige wedstrijd: Ik 

heb u uitgenodigd om te komen kijken naar 

ons aanwinst Ali Demir. Dit is niet meer 

mogelijk want Ali en zijn familie zijn 

inmiddels vertrokken naar Den Haag. 

Langs deze weg wensen wij hun veel geluk 

in de toekomst. 

Toch hoop ik jullie bij de thuiswedstrijd 

Geel Wit E2  Be Quick E3 langs de lijn 

te zien en wel op 28 april. 

Tot dan. 

                                              Jaap. 

 

Be Quick Dokkum E3  Geel-Wit . 

Het was een leuke wedstrijd, Be Quick had 

de eerste helft voor de wind. De eerste goal 

werd gemaakt door een lang meisje, de 

spits van Be Quick. De tweede goal werd 

gemaakt door een stevig gezette rechts 

buiten . 

De derde goal werd door onze spits Tharan 

gemaakt, vanuit een voorzet van Vincent. 

Tharan nam de bal aan en schoot de bal op 

de paal, deze kwam terug en schoot de bal 

toen op de keeper, 

de bal stuitte terug en Tharan schoot de bal 

toen in het doel . 

Rust  ranja  2-1 . 

Na de rust had Geel Wit de harde wind 

mee. Al onze voorhoede spelers hadden al 

eens op doel geschoten. Maar het was 

Klaas die van een afstand raak schoot . 

Eindstand 2-2 . 

Ali Demir nog bedankt voor de patat . 

                                       Jan Brouwer . 

 

Hardegrijp E2  Geel Wit E2. 

Vijf van de acht spelers en begeleiding 

vertrokken met de half een boot. Frank de 

Bruijn ziek, Martijn Maters te zwemmen 

en Klaas Kolk was met E1 mee. 

In Holwerd sloten Martijn en Klaas zich bij 

ons aan, en mocht Willard Molenaar als 

keeper ons team versterken. Als team 

wordt er steeds beter gevoetbald. 

Hardegrijp was een sterke tegenstander, en 

had een paar technisch sterke voetballers. 

De meeste kansen waren voor Hardegrijp. 

Maar er werd goed verdedigd door G.W, 

ook door de voorhoede. We kregen toch 

nog een paar kansjes, waarvan er een bijna 

een doelpunt opleverde. Klaas schoot de 

bal snoeihard op de vuisten van de keeper. 



En de terugkomende bal werd door Martijn 

weer in geschoten, op de benen van een 

verdediger (pech). 

De twintigste minuut moest Willard vissen. 

Een klein donker spelertje kwam op rechts 

door en speelde de bal hard  

voor het doel langs en werd bij de tweede 

ingeschoten 1-0. 

De tweede helft waren de kansen over en 

weer. Het was G.W die aan het langste 

eind trok. De voortreffelijk keepende 

Willard schopte de bal op Mark 

Meulenbeld. Mark speelde Vincent 

Brouwer prima in de loop aan, Vincent kon 

via  een dieptepass Tharaneetharan 

bereiken.  

Tharan rondde de bal keurig af: 1-1. 

Gezien de wedstrijd een mooie uitslag. 

Bij de thuiswedstrijd moeten we rekening 

houden met het donkere spelertje en het 

fysieke geweld. We hopen daar 12 mei 

klaar voor te zijn. Er word dan gespeeld 

om 10.30 uur, tot dan. 

                                                 Jaap.     

 

Hardegrijp E2 - Geel Wit E2 

Het was een koude wedstrijd. Het begon 

allemaal bij ons doel er werd vaak op 

geschoten met de bal. Een klein bruin 

jongetje had erg veel talent. Hardegrijp 

ging helemaal naar ons doel, één van de 

spelers stond bij de paal en punterde de bal 

in ons doel, 1-0 voor de tegenstanders. 

Toen was het rust. 

Na de rust was het voor de wind, de 

wedstrijd ging van ons doel naar hun doel, 

toen kreeg Vincent de bal. Van een flinke 

afstand schoot hij naar Tharan en die 

schoot raak. 

Toen in de laatste minuut ging het bijna 

mis en toen floot de scheidsrechter. Dus de 

wedstrijd was 1-1. 

O ja, bedankt Willard voor het keepen. 

Made by Vincent Brouwer.   

 

V en V 68 E2  Geel Wit E2 . 

31 Maart op de 08.30 boot zonder onze 

laatste man Richard Kienstra (ziek). En de 

boys zijn vrijdagavond naar de Afrika- 

avond geweest dus: laat op bed. 

Ook was er vorig jaar bij VenV uit maar 

nipt gewonnen met 0-1. En thuis is er nooit 

tegen V en V gespeeld. Dus wisten we dat 

het een moeilijke wedstrijd zou worden. 

Aan boord werd er gesproken over de 

opstelling, in verband met Richards 

afwezigheid  Klaas Kolk achterste man, 

Jan Brouwer links, Mark Meulenbeld 

rechts. Hangende spits Martijn Maters, 

rechtsvoor Vincent Brouwer en linksvoor 

Tharaneetharan . 

Het plan was, de nul vast houden en loeren 

op een kansje. Er werd door G.W zeer 

goed gespeeld. Het samenspel was goed en 

de inzet was uitmuntend. Na een aanval 

liet de voorhoede zich snel zakken. Met als 

gevolg dat Tharan een uittrap van de 

keeper onder schepte en direct de bal breed 

speelde op Vincent. Die nam de bal aan en 

ronde fraai af met een lob: 0-1. 

In de tweede helft kreeg V en V meer grip 

op wedstrijd, misschien wind voordeel ? 

Ieder hield goed zijn positie, en maar 

wachten op dat ene kansje. En ja hoor: 

Klaas onderschepte een aanval, kapte zijn 

man uit, en gaf een dieptepass op Vincent . 

Vincent dribbelde naar het doel en rondde 

de bal prachtig af. Het was diezelfde 

Vincent die in de 24ste minuut van positie 

was geruild met Mark, maar Vincent bleef 

niet op zijn positie. Met als gevolg geen 

rechtsachter. V en V  kwam op rechts door 

passeerde Klaas, de bal werd voor 

getrokken en in de korte hoek geschoten. 

Onhoudbaar voor de zeer goed keepende 

Frank: 1-2. 

Er werd nog zeven minuten doorgespeeld, 

hier hadden Dirk Kolk en ik onze 

bedenkingen over. 

Maar ja dat is nu eenmaal voetbal. Onze 

spelers kregen voor het eerst allemaal een 

9 met stip. Wat alle wedstrijden weer 

opvalt is dat er heel positief wordt 

gereageerd op ons tenue (dit mag gezegd 

worden).   

Op de terug weg na de rotonde bij het 

ziekenhuis in Dokkum, vloog een 

motorrijder uit de bocht en miste op een 

haar de achter kant van ons busje. De 

bestuurder rolde een paar maal over de 

kop, stond op en strekte zijn rug, en stapte 



weer op zijn motor. Gelukkig maar, eind 

goed al goed! (je maakt wat mee als 

voetballer). 

19 mei treffen we VenV 68  thuis. We 

hopen dan compleet te zijn en gaan dan 

voor de volle drie punten. Ook hopen we 

dan op wat publiek . 

                                                Jaap. 

 

Wedstrijd verslag. 

Zaterdag 7 april, het uur van de waarheid. 

BCV E2 kwam op bezoek. 

De uitwedstrijd eindigde in 5-0 voor BCV. 

Toen misten we Mark op rechts achter. 

Maar nu; waren we weer niet compleet. 

Richard had hevige pijn in beide oren en 

moest aan de penicilline. 

De opstelling gelijk aan vorige week, 

alleen de tegenstander was beter. 

Richard weg als laatste man en Klaas als 

spel maker op zijn plaats. 

Klaas had het te druk met verdedigen, en 

kreeg geen kans om het spel te verdelen. 

(Mogelijk een verkeerde opstelling.) 

Er zat geen lijn in ons spel, maar de inzet 

was meer dan goed. 

Het was nu een kwestie van over leven, en 

letten op dat ene kansje. 

Dat ene kansje diende zich het eerst bij ons 

aan. 

Vincent kreeg de bal aan gespeeld en 

knalde de bal op het doel, bij de keeper op 

zijn vuisten. 

Later kreeg Tharan een soort gelijke kans 

ook op de vuisten van de keeper. 

De jongens hielden lang stand, maar de 

gedreven spits van BCV prikte toch voor 

de rust twee ballen achter Frank 0-2. 

De tweede helft leek te eindigen in een 0-0. 

Maar hier en daar leek de vermoeidheid toe 

te slaan. 

Het bleek dat de jongens op een enkeling 

na veel te laat op bed was gegaan. 

BCV kreeg Geel Wit toch nog met 0-4 op 

de knieën. 

Ik moet onze jongens een compliment 

geven voor hun werklust.  

De penalty s wonnen wij met 3-2. 

Frank keepte een zeer goede wedstrijd. 

 

Jaap.  

Gesprek met de KNVB 
De voormalige FVB had er een gewoonte 

van gemaakt om per gemeente 

vergaderingen te houden. Deze moesten 

dienen als aanvulling op de halfjaarlijkse 

vergaderingen van de bond. Voor de 

eilander clubs was het vaak een probleem 

om daarbij aanwezig te zijn. De geste van 

het FVB-bestuur om naar de eilanden te 

komen werd dan ook zeer op prijs gesteld. 

Inmiddels is de FVB opgegaan in het 

district Noord en zijn de gemeentelijke 

bijeenkomsten afgeschaft. Daarvoor in de 

plaats kwamen onder meer sportcafés. 

Maar ook die zijn voor de eilanders lastig 

om te bezoeken, vandaar dat de KNVB 

nog trouw eens in de twee jaar naar 

Ameland komt. Onlangs was het weer 

zover en diende Geel Wit als gastheer voor 

de afgevaardigden namens het district en 

de vertegenwoordigers van 

zustervereniging Amelandia. Het werd een 

nuttige bijeenkomst waarin standpunten 

werden uitgewisseld en verhelderd. 

Een heikel punt is de waddenregeling. Al 

sinds jaar en dag reserveert de landelijke 

KNVB een bedrag voor de vergoeding van 

de extra onkosten die het reizen met de 

boot met zich meebrengt. De FVB, en later 

het district Noord, heeft zich altijd sterk 

gemaakt voor handhaving van de regeling. 

Twee jaar geleden kwam er echter 

opnieuw gemor. Clubs in de rest van het 

land vonden het niet eerlijk dat zij moeten 

meebetalen aan reiskosten die zij niet 

maken. 

Inmiddels speelt een soortgelijke 

problematiek in district Zuid 1, waarin 

Zeeland is ondergebracht. Zuid 1 krijgt 

zelfs twee keer zoveel geld en dat moet 

allemaal door alle clubs van Nederland 

worden opgehoest. Het gemor zal derhalve 

wel aanblijven en de vraag blijft of de 

waddenregeling, al dan niet in de huidige 

vorm, zal blijven bestaan. Een commissie 

gaat de huidige regeling onder de loep 

nemen. Op verzoek van het district Noord 

blijft de waddenregeling vooralsnog 

ongewijzigd. 



De bond maakt zich ernstig zorgen over 

het afbellen voor wedstrijden naar de 

eilanden. Elke vrijdag gaat er een 

telefoontje naar de verenigingen die dat 

weekeinde naar overzee moeten afreizen. 

Toch komt het regelmatig voor dat clubs 

laat afzeggen of zelfs dat nalaten. Bij 

Amelandia kwam het onlangs voor dat een 

tweede helft van een pupillenwedstrijd nog 

geen tien minuten duurde omdat de 

tegenstander de boot moest halen. 

Niet alleen clubs komen niet opdagen, ook 

scheidsrechters willen wel eens afzeggen. 

De bond adviseerde om tijdig contact op te 

nemen met de leidsmannen, zodat de clubs 

niet voor verrassingen komen te staan. De 

bond zal nagaan hoe het is gesteld met de 

onkostenvergoeding van de scheidsrechters 

die de oversteek moeten maken. 

Geel Wit beklaagde zich over de indeling 

van het tweede elftal in een overwegend 

Groninger klasse, wat langere reistijden 

met zich meebrengt.  

Naast deze kritische kanttekeningen was er 

plaats voor lovende woorden. Geel Wit 

toonde zich uitermate tevreden over de 

uitnodiging voor en de organisatie van het 

zaalvoetbaltoernooi om de Midwintercup 

en gaf een pluim voor de medewerking die 

de club altijd krijgt vanuit het 

bondsbureau. 

 

Rectificatie 
In het vorige nummer van het clubblad 

stond een interview met Johan Metz 

afgedrukt. In dat artikel werd melding 

gemaakt van een wedstrijd waarin de 

keeper van de tegenpartij en een speler van 

Geel Wit 5 met elkaar in botsing kwamen. 

Daarin werd abusievelijk de naam van 

Benno Former opgevoerd als degene die 

daarbij betrokken zou zijn geweest. Dat 

moet echter Benno Hesselink zijn. 

Excuses. 

  Redactie 

 

BIJEEN GELEZEN 

Renovatie sportvelden Ameland 

BALLUM – De voetbalaccommodaties op 

Ameland worden  

dit jaar onder handen genomen. Het 

hoofdveld in Hollum, met  

Amelandia als bespeler, wordt 

gerenoveerd. Geel Wit, dat  

speelt tussen Nes en Buren, krijgt er een 

nieuw trainings- c.q. speelveld bij. 

Tegelijkertijd worden de veldafscheidingen  

van beide hoofdvelden vervangen. De 

totale kosten worden  

geraamd op ƒ283.500, dat is ƒ46.000 

minder dan waarmee in  

de begroting rekening is gehouden. 

Uit een onderzoek, in 1999 door de 

Grontmij verricht, bleek dat  

renovatie van zowel het bijveld als het 

hoofdveld in Hollum  

noodzakelijk was. Met name de 

ontwatering was zeer slecht. Het  

bijveld is vorig jaar gerenoveerd, dit jaar 

gaat dat dus gebeuren  

met het hoofdveld. De aanleg van een 

nieuw trainingsveld c.q. derde speelveld  

voor Geel Wit was al opgenomen in de 

derde fase van het project  

’infrastructuur Nes-Buren’. In eerste 

instantie was een nieuw  

trainingsveld noodzakelijk vanwege het 

eventueel verplaatsen  

van de tennisbanen Nes naar de 

huidige locatie van het trainings 

veld. Geel Wit heeft verzocht om  

het realiseren van het nieuwe  

veld los te koppelen van het  

mogelijk verplaatsen van de ten 

ijsbanen Door de groei van de  

vereniging is er meer behoefte  

gekomen aan een derde speelveld. Het 

aantal elf- en zeventallen  

welke in competitieverband spelen is 

toegenomen. In dit verband  

wil de club het trainingsveld als  

extra speelveld gaan gebruiken. 

Het college van burgemeester en  

wethouders heeft het advies van  

de commissie Sport overgenomen  

om de realisatie los te koppelen  

van de rest van de plannen. 



Naast het al genoemde financiële  

voordeel  kan er nog een voordeel  

ontstaan als de lichtmasten wor 

den voorzien van zendmasten ten  

behoeve van het mobiel telefone 

ren.  

Een bijkomende zaak zijn de  

drainageproblemen die nu ont 

staan op de bestaande velden op  

het complex Nes-Buren. Deze  

velden zijn inmiddels 25 jaar oud  

en vervanging van drainage en  

vervanging van de toplaag zal  

daarom wenselijk zijn. Voorgesteld wordt 

het hoofdveld in 2002  

onder handen te nemen, het twee 

de veld volgt een jaar later. 

 

St.-Anna met winst terug van overzeese 

reis Ameland 

Geel Wit-St. Anna 3-6 

Na drie keer eerder afgelast te zijn moest 

St.-Anna dan eindelijk naar Ameland. 

Ondanks de koude en harde wind waren er 

toch nog zo'n dertig supporters die mee op 

de boot stapten. De gezichten van de 

spelers stonden gespannen. Vooral na het 

verlies van vorige week tegen Friesland 

was het zaak om deze wedstrijd niet te 

verliezen. Door een partijtje te klaverjassen 

tijdens de bootreis werd de spanning er een 

beetje afgehaald. 

Na drie kwartier varen stapten we op de 

bus naar het veld. Ook daar was het koud. 

Vooraf één minuut stilte in verband met 

het overlijden van de vader van één van de 

Geel Wit-spelers. 

St.-Anna startte met de volgende elf. Doel: 

Ulrik de Vries. Achter: Ronald Riemersma, 

Fokke Dijkstra, Bert van Kooten en René 

Postma. Midden: Frank van Loon, Wietse 

Jan Dijkstra, Freerk van der Mey en Paulus 

Akkerman. Voor: Rudy Fopma en Robert 

de Vries. 

De eerste helft had St.-Anna de harde wind 

mee, maar was Geel Wit de eerste tien 

minuten het gevaarlijkst. Na twee kansjes 

voor Geel Wit kwam Robert de Vries in de 

achtste minuut vrij voor de keeper. Zijn 

schot werd door de keeper geblokt. Na een 

blessurebehandeling van Frank van Loon 

kwam St.-Anna in de elfde minuut 

onverwacht op 1-0. Een strakke voorzet, 

van deze middag zeer actieve Wietse Jan 

Dijkstra, werd door een Geel Wit-

verdediger in eigen doel geschopt. 

Drie minuten later bleef een hoge bal in het 

doelgebied hangen, waarna Rudy Fopma 

met een omhaal de bal in het doel wipte. 

St.-Anna had het initiatief en met goed 

combinatiespel liet men Geel Wit lopen. 

Na wat kansen over en weer was het in de 

dertigste minuut weer raak. Op rechts 

speelde Rudy zich goed vrij, waarna de 

voorzet door Robert de Vries werd 

ingeschoten. 

Ook hierna waren de beste kansen voor 

St.-Anna. In de vijfendertigste minuut 

kwam Frank vrij voor de keeper, maar 

deze redde. Een minuut later een schot van 

Robert over. Weer een minuut later redde 

de keeper met de voet op een hard schot 

van Freerk. In de veertigste minuut was er 

nog een afgekeurd doelpunt van Geel Wit. 

In de drieënveertigste minuut kwam St.-

Anna helemaal op rozen, toen een voorzet 

van Robert door Freerk van der Mey hard 

en laag werd ingeschoten. 

Ruststand 0-4 en dat was niet onverdiend. 

In de tweede helft de sterke wind tegen en 

daar moest St.-Anna zich duidelijk even op 

instellen. Voordat er tien minuten om 

waren stond het 2-4. Geel Wit zette direct 

goed druk en scoorde in de vijfde en 

achtste minuut. De laatste uit een vrije trap. 

Hierna pakte St.-Anna het weer goed op en 

zagen we weer wat meer combinatiespel. 

De bal werd op tijd breed gespeeld, 

waarbij men over de vleugels ruimte kreeg. 

In de veertiende minuut redde de keeper op 

een schot van Robert. Een minuut later een 

gele kaart voor een Geel Wit-speler. Drie 

minuten later had het 2-5 moeten staan, 

maar de kopbal van dezelfde Robert werd 

dor de keeper gestopt. Vijf minuten later 

kwam Marco ten Hoeve in het veld voor 

Fokke Dijkstra. Robert de Vries werd 

laatste man en Marco spits. Hierna een 

periode dat Geel Wit weer wat sterker was, 

maar alleen uit twee corners die voorlangs 

gingen werd men gevaarlijk. In de 

tweeëndertigste minuut besliste St.-Anna 



de wedstrijd. Uit een corner liet de keeper 

de bal los en was Ronald Riemersma er als 

de kippen bij om de bal in te tikken. 

Drie minuten later deed hij dag nog eens. 

Toen kon hij uit een voorzet één meter 

voor doel niet meer missen. 

In de laatste minuut verdween een ver en 

hoog schot nog in de bovenhoek achter 

doelman Ulrik de Vries. Maar dat was 

alleen nog maar goed voor de statistieken. 

Eindstand: 3-6. Met deze uitslag kunnen 

we stellen dat St.-Anna zich handhaaft in 

de derde klas. Met tien punten voor en nog 

zes wedstrijden te gaan kan het eigenlijk 

niet meer misgaan. 

P.K. 

Uit: de Bildtse Post 

 

Tijnje-Geel Wit: 1-0 (0-0) 

Tijnje herstelde zich van het verlies van 

vorige week door een moeizame winst op 

Geel Wit. Het publiek moest tot de 

tachtigste minuut wachten op een doelpunt. 

Jan Sytze Heida was de maker. 

Woordvoerder Anne van der Berg is 

helder: "Deze wedstrijd verdiende geen 

doelpunten. Er werd pittig om de bal 

gespeeld, maar het ging echt allemaal heel, 

heel moeizaam". 

Uit: Drachtster Courant 4 april 2001  

 

 

Amelandia op internet 
Ook zustervereniging Amelandia is 

sindskort te vinden op internet. Het adres 

is: www.sc-amelandia.nl 

 

 

http://www.sc-amelandia.nl/

