
Haarle wint in de naam van de 
hele voetbalsport 
 

De sportverening Haarle is terug in de 

derde klasse. Nou en! Wat is eigenlijk 

sportvereniging Haarle, hoor ik u zeggen. 

Ze zullen wel goed gevoetbald hebben dat 

ze zijn gepromoveerd. 

Nou, zo zit het niet helemaal. Haarle 

speelde al in de derde klasse en voetbalde 

juist helemaal niet!. Dat wil zeggen, niet 

tegen Heerde. Tot twee keer toe weigerde 

de ene boerenclub naar de andere 

boerenclub af te reizen en dan heeft de 

KNVB maar één straf: uitsluiting van de 

competitie. En zo veranderde een zekere 

middenmoter in een degradant.  

Haarle legde zich echter niet bij voorbaat 

neer bij de gedwongen stap terug. Haarle 

ging naar de rechter, want de reden 

waarom Haarle niet tegen Heerde wenste 

te voetballen was legitiem. Heerde lag op 

dat moment in de door MKZ getroffen 

driehoek. Het hele dorp had de voetbalclub 

gevraagd niet af te reizen zolang er nog 

bestemmingsgevaar heerste. Haarle ging 

dus niet, en dat was tegen het zere been 

van de KNVB. Haarle bracht met zijn 

besluit het competitieverloop in de war en 

niets is erger dan dat clubs niet een 

evenveel aantal wedstrijden hebben 

gespeeld. Kijk maar naar het betaalde 

voetbal in Nederland! 

Andere clubs gaan wel naar het MKZ-

gebied, dus kan Haarle het ook, wierp de 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

tegen. Wat zal de reden van die 

verenigingen zijn geweest om wel te gaan? 

Waren ze bang voor maatregelen van de 

KNVB? Hebben ze een andere inschatting 

gemaakt van het gevaar of kwamen ze niet 

uit een agrarische omgeving? 

Ook vlak bij ons in de buurt sloeg de 

MKZ-crisis genadeloos toe. Ee en Anjum 

waren een tijd lang verboden gebied. En 

toen werd het de KNVB district Noord te 

gortig. Jullie gaan dan maar in Dokkum 

voetballen, de competitie gaat te allen tijde 

voor, werd vanuit Heerenveen 

verordonneerd. Met knikkende knieën ging 

Anjum naar de Bonifatiusstad, maar 

Oostergo weigerde.  

De ferme houding wierp resultaat af. 

Oostergo mocht even later gewoon op 

eigen veld spelen. Niks geen boete of 

schorsing. District Noord toonde 

uiteindelijk piëteit met de bevolking. Dat 

kwam ook Geel Wit goed uit, want het 

bestuur had een speelverbod uitgevaardigd 

in de gevarenzone. De economische 

overweging wogen op dat moment 

zwaarder dan de sportieve. Stel je eens 

voor dat een partijtje recreatievoetbal aan 

de vaste wal er de oorzaak van zou zijn dat 

heel Ameland op slot zou moeten. Alle vee 

weg, niks geen toerisme dit jaar! 

Was dat nou niet erg overdreven gesteld? 

Ik hoor voorzitter Gerard Metz nog 

zeggen: "Ik durf die publiciteit wel aan". 

De publiciteit is naar Haarle gegaan. Ik kan 

me niet voorstellen dat ze er blij mee zijn 

geweest, maar de overwinning in de 

rechtzaal zal hun meer genoegen hebben 

gedaan dat een doorsnee potje voetbal in 

de derde klas. Haarle heeft gewonnen in de 

naam van de hele voetbalsport. 

 

   Koos Molenaar 

 

Bewaarnummer 

 

Gelijktijdig met dit clubblad ontvangt u het 

bewaarnummer. Daarin komen naast de 

samenstelling van de elftallen ook de 

competitieprogramma's voor alle elftallen te 

staan. 

 

------------------------------------------------------ 

Bon  
 

Naam ........................................................ 

Adres ........................................................ 

Plaats ........................................................ 

Meldt zich aan als abonnee van het Geel 

Wit nieuws voor de somma van slechts 15 

gulden (7 euro). Het clubblad verschijnt 8 

tot 10 keer per jaar. 

Vul deze strook in en lever hem in bij 

Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. 

 



Algemene ledenvergadering. 

De algemene ledenvergadering vindt plaats 

op donderdag 23 augustus a.s. in de 

kantine aan de Noordwal. De vergadering 

begint om 20.30 uur. 

Alle leden worden van harte uitgenodigd 

voor het bijwonen van deze vergadering. 

 

Agenda. 

 1. Opening. 

 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 3. Notulen van de algemene 

ledenvergadering van 5 januari 2001 

(stonden in GW-krant). 

 4. Jaarverslag secretaris (zie hierna). 

 5. Jaarverslag penningmeester. 

 6. Verslag kascommissie en 

(her)benoeming kascommissie. 

 7. Bestuursverkiezing (zie hierna). 

 8. Voorbereiding seizoen 2000/2001. 

 9. Dorpsfeest Nes. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting.  

 

Jaarverslag Geel Wit seizoen 2000/2001. 

Het eerste elftal stond dit seizoen weer 

onder leiding van Francisco Metz en Meinte 

Bonthuis. Na een goede seizoenstart, 

werden na de winterstop te weinig punten 

gehaald in de thuiswedstrijden om zonder 

problemen het eind van het seizoen te halen. 

De sterke reeks aan het slot van het seizoen 

(3 keer winst en 1 keer gelijk) was 

uiteindelijk niet goed genoeg, zodat uit de 3e 

klasse gedegradeerd werd met 25 punten. 

Dit seizoen werd wel weer de 

Amelandbeker gewonnen. 

 

GW 2 stond dit seizoen weer onder leiding 

van Patrick Kiewied en Jaap Molenaar. Men 

wist zich te handhaven in de reserve 2e 

klasse. GW 3 wist, totdat het 

kampioenschap bereikt werd, alle 

wedstrijden te winnen. Uiteindelijk kwam 

het elftal van Nico Oud uit op een doelsaldo 

van ruim plus 100 (122 voor en 19 tegen). 

GW 4, onder leiding van Peter Brouwer en 

later onder leiding van Berny Beijaard, 

Marcel van der Geest en Albert Huizeling 

speelde een wisselvallig seizoen wat voor 

een belangrijk deel te maken had met het 

regelmatig niet opkomen dagen van spelers 

van onze eigen vereniging bij 

uitwedstrijden. Een slechte gang van zaken 

die in het nieuwe seizoen verbeterd moet 

worden. 

 

Door de mond- en klauwzeer crisis werden 

veel wedstrijden in het voorjaar verplaatst en 

konden een aantal wedstrijden niet meer 

gespeeld worden. Dit koste GW E1 het 

kampioenschap in de voorjaarsreeks, maar 

verklaarde het bestuur GW E1 officieus 

kampioen in de voorjaarsreeks (De KNVB 

had namelijk Anjum E1 tot kampioen 

uitgeroepen, terwijl Anjum E1 1 punt meer 

als GW E1 had, terwijl ze nog tegen elkaar 

moesten spelen. Die wedstrijd kon niet meer 

ingepland worden, zodat de KNVB Anjum 

E1 tot kampioen uit riep, terwijl men dat 

formeel niet was.) 

Bij de jeugd konden we een aantal 

kampioenen begroeten. Zo werd GW E2 

kampioen in de najaarsreeks en  behaalde 

GW B1 een unieke prestatie door kampioen 

te worden van de 1e klasse! De A-junioren 

werden uiteindelijk 4e in de 1e klasse, wat 

een goede prestatie genoemd mag worden. 

F1 tot en met C1 speelden voor- en 

najaarsreeksen. De resultaten waren als 

volgt: 
elftal najaar   voorjaar 

C1 3e (19 voor, 33 tegen)  5e (  8 voor, 30 tegen) 

D1 5e (19 voor, 41 tegen)  2e (31 voor, 25 tegen) 

E1 6e (12 voor, 65 tegen)  2e (25 voor, 16 tegen) 

E2 1e (36 voor,   7 tegen)  5e (14 voor, 29 tegen) 

E3 3e (42 voor, 42 tegen)  6e (33 voor, 60 tegen) 

F1 5e (12 voor, 55 tegen)  2e (45 voor, 10 tegen) 

De allerkleinsten (F2, F3 en F4) voetbalden 

met veel enthousiasme in de zaal en de 

laatste weken van het seizoen op het veld.  

 

Voor het volgende seizoen hebben de 

meeste trainers, leiders en coaches van de 

jeugd- en seniorenelftallen zich bereid 

gevonden om hun werk als vrijwilligers ook 

in het nieuwe seizoen voort te zetten. Ook 

de andere talrijke vrijwilligers die op 

allerhande manier voor de club bezig zijn, 

zijn bereid om hun taken ook in het nieuwe 

seizoen uit te voeren. Voor een aantal 

werkzaamheden zijn we echter nog niet op 

volle sterkte. Het kan echter voorkomen dat 



op de actieve leden/ouders van actieve 

jeugdleden een beroep zal worden gedaan 

om enkele werkzaamheden voor de club te 

verrichten. Wij gaan ervan uit dat u, net als 

alle leden van de club, hieraan uw steentje 

bijdraagt. 

 

Naast de gebruikelijke toernooien en 

oefenwedstrijden voor, tijdens en na het 

seizoen, werd dit jaar de tweede familiedag 

gehouden op Hemelvaartdag. Dit maal was 

het weer schitterend en beleefden jong en 

oud een schitterende afsluiting van het 

voetbalseizoen.  

Verder werd in samenwerking met 

Amelandia een bezoek aan het Euro-

voetbaltoernooi in Heerenveen (1 juni) 

georganiseerd voor de jeugd en vond de 

drie-jaarlijkse voetbalreis naar 

Schiermonnikoog plaats Ook werd er weer 

een cursus hartreanimatie gehouden. Het is 

de bedoeling om met name dit laatste 

jaarlijks te laten plaatsvinden. 

 

Het afgelopen jaar ging de website 

(www.geelwit.nl) van onze vereniging 

definitief de lucht in. Door de toewijding 

van met name Koos Molenaar is de website 

die zeer actueel. Het is wenselijk dat zo te 

houden. In het bestuur werd Jan van Os 

vervangen door Dorus Metz, die de functie 

van wedstrijdsecretaris over nam. Het 

penningmeesterschap werd van Frans ter 

Schure overgedragen aan Wessel Brouwer 

en bestuurslid Jan Kienstra werd vervangen 

door Douwe van der Meij (materiaal en 

technische zaken). De feestcommissie 

zorgde weer voor de oliebollen en barbecue 

tijdens het dorpsfeest in Nes. Dit ging 

overigens weer in goed overleg met 

Dorpsbelang Nes. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 

augustus 2000 werden Jan van Os en Frans 

ter Schure tot lid van verdienste benoemd, 

voor de vele werkzaamheden die men 

gedaan had (en nog doet) voor onze 

vereniging. In de loop van het seizoen 

ontving scheidsrechter Hessel Kienstra de 

zilveren speld van de KNVB voor zijn inzet 

als scheidsrechter. 

 

Eind mei 2001 zijn de werkzaamheden aan 

het realiseren van het 3e speelveld 

begonnen. Het is de bedoeling dat dit 

speelveld voor aanvang van het 

voetbalseizoen 2001/2002 gereed is en 

bespeeld kan worden. Verder is het de 

bedoeling dat de verbouw en aanpassing van 

de kleedaccommodatie in de zomer van 

2001 gestart wordt. De huidige kleedlokalen 

zijn niet meer van deze tijd en door de 

toename van het aantal elftallen is 

uitbreiding van het aantal kleedlokalen 

zondermeer noodzakelijk. 

 

Bij aanvang van het seizoen werd aannemer 

Kienstra gepresenteerd als nieuwe 

hoofdsponsor (shirts, broekjes en sokken) 

voor de senioren. Ook kregen de A-junioren 

(gesponsord door bouwbedrijf Jan Kooiker) 

en de E-pupillen (gesponsord door bakkerij 

Rijpstra) nieuwe tenues. De overige teams 

kregen allen nieuwe sokken en broeken. 

Aan de nieuwe kleding vielen met name de 

inpassing van het logo van onze vereniging 

en de kleuren van de Amelander vlag op. 

Een woord van dank naar de nieuwe 

hoofdsponsor en alle overige sponsors is 

hier op zijn plaats. We hopen in de toekomst 

een beroep op u te mogen (blijven) doen. 

 

Bestuursverkiezing 

Joseph Brouwer, Wim Kiewiet en Luc van 

Tiggelen treden af en hebben zich 

herkiesbaar gesteld. 

Gerard Metz treedt af en is niet herkiesbaar. 

Marcel van der Geest treedt tussentijds af. 

Tot een dag voor de vergadering kunnen 

zich kandidaten en tegenkandidaten aanmel-

den bij de secretaris. 

 

Bestuurlijke mededelingen 

Op dit moment gaat het sportief uitermate 

goed met onze vereniging. We beschikken 

over een financieel gezonde vereniging, 

waarvan de elftallen allemaal hun deuntje 

mee spelen in de verschillende competities.  

Dat dit alles niet zomaar tot stand gekomen 

is mag duidelijk zijn. Sedert jaren zijn vele 

vrijwilligers werkzaam voor onze 

vereniging om de meest uiteenlopende taken 

uit te voeren. Verder worden ook bij een 



aantal taken, zoals het fluiten van 

jeugdwedstrijden, kantinediensten en 

werkzaamheden tijdens de kermis verplicht 

vrijwilligers ingezet. 

Het komt er echter wel op neer dat een 

aantal vrijwilligers (te) veel taken uitvoeren 

en dat er toch nog steeds leden zijn die geen 

taak als vrijwilliger uitvoeren. Het bestuur is 

van mening dat elk spelend lid (of bij de 

jeugd één of beide ouders van F-pupil tm B-

junior) een taak dient te vervullen als 

vrijwilliger. Dit betekent dat elk spelend lid, 

of elke ouder van F-pupil tm B-junior, die 

nog geen taak als vrijwilliger uitvoert, zeer 

binnenkort benaderd zal worden om een 

voorkeur aan te geven. Dit kan uiteenlopen 

van het verzorgen van een kantinedienst 

(voor een dagdeel), het fluiten van 

wedstrijden, het halen en brengen van 

spelers van de tegenpartij van en naar de 

boot, het maken van de GW-krant etc.. 

Omdat wij als bestuur van mening zijn dat 

voor het voetballen bij onze vereniging een 

kleine tegenprestatie verwacht mag worden, 

rekenen wij op uw medewerking. Wij zijn 

van mening dat het mogelijk moet zijn om 

met zijn allen een vereniging te zijn, waarin 

we met elkaar in staat zijn één grote Geel 

Wit-familie te vormen waarin alle leden en 

vrijwilligers zich goed thuisvoelen. Dit is 

heel goed mogelijk als iedereen zijn/haar 

steentje bijdraagt. 

 

Enkele belangrijke data 

23 augustus 2001  

Algemene ledenvergadering, aanvang 20.30 

uur in de kantine. 

10 september 2001  

Overleg leiders en trainers jeugd en bestuur, 

aanvang 20.30 uur in de kantine. 

 

Oefenwedstrijden: 

18 augustus Toernooitje    aanvang 18.00 

19 augustus GW-Zuidhorn  14.30 

22 augustus GW 2-Amelandia 19.00 

25 augustus GW 1 en 2-Oerterp 19.00 

26 augustus GW 4-Lycurgus 10 14.00 

29 augustus GW 2-Amelandia 19.00 

1 en 2 sept. Start competitie 

Siprian de Jong heeft 
vertrouwen in nieuwe lichting 
'voetballende jongens' 

"We hebben er een paar leuke jongens 

bijgekregen", concludeert Siprian de Jong 

als hij de selectie van het eerste elftal voor 

het nieuwe seizoen doorneemt. Hij kan het 

weten, want hij gaf het afgelopen seizoen 

al training aan Frank Beijaard, Herman ter 

Schure en Edwin Wemer, die samen met 

de van Frisia teruggekeerde Anton Kiewiet 

de gelederen van de hoofdmacht zijn 

komen versterken. De jongens studeren 

aan de wal en trainen door de week op het 

veld van Friesland. Zo gaat dat al sinds jaar 

en dag. Het afgelopen seizoen stond 

Siprian voor het eerst voor de ploeg, als 

opvolger van Johan Bekius. 

"Het afgelopen jaar hadden we A- en B-

junioren met veel voetballend vermogen, 

geen beukers. Je zag dat op de 

trainingspartijtjes; er werd heel veel op 

balbezit gespeeld, de bal ging snel rond en 

dan heeft de tegenpartij geen kans". Met de 

nieuwe aanwinsten ziet Siprian de 

toekomst van het eerste elftal dan ook 

hoopvol tegemoet: "We moeten lekker mee 

kunnen draaien. De doelstelling moet zijn 

om bij de eersten te eindigen. Vorig jaar 

waren Paul van der Wal, Colin Ytsma en 

Jaap Wouters nieuw in het eerste. "Zij 

hadden leertijd nodig; het gaat een stapje 

sneller en je krijgt mee trappen dan bij de 

A's. Tegen Amelandia hebben ze meteen 

de kans gekregen te laten zien dat ze de 

selectie waard zijn". 

Siprian beseft zich terdege dat een aanvoer 

van nieuw talent bittere noodzaak is. Geel 

Wit telt een flink aantal dertigers die over 

een paar jaar een stapje terug zullen doen. 

Daarom is het goed dat de jeugd er zo 

gauw mogelijk moet staan. 

En wat zal de positie van Siprian zelf zijn? 

"Als ik er eerst maar in sta, want 

bankzitten vind ik verschrikkelijk", begint 

hij diplomatisch. In het eerste bekerduel 

tegen Amelandia begon hij achterin, om na 

de rust door te schuiven naar zijn 

vertrouwde stek op het middenveld. Een 

voorkeur heeft hij echter wel degelijk: "Ik 

voetbal het beste achterin. Van diverse 



kanten hoorde ik mensen zeggen dat ze in 

tijden niet zulk goed voetbal van achteruit 

hebben gezien als in de eerste helft. We 

hebben als verdediging opbouwend iets 

kunnen laten zien, de backs hebben veel 

balbezit gehad. Dat is voor hen veel leuker 

dan dat ze alleen moeten verdedigen en als 

taak hebben een mannetje uit te 

schakelen". 

Het voorbije seizoen stond Siprian meestal 

op het middenveld en soms achterin. 

Desondanks was hij met zes doelpunten 

tweede op de topscorerslijst. Geel Wit mist 

een mannetje naast Edward de Jong, Geel 

Wit mist een echte spits. Of... Als het aan 

Siprian ligt verhuist Arno Moll weer naar 

de voorhoede. Zij motivering: "Op de 

training is hij een van de beste afronders. 

Arno heeft altijd voorin gespeeld, hij weer 

waar je moet lopen, je moet een neusje 

voor de goal hebben". 

Geel Wit mist eenvoudigweg een spits als 

Pasquinel Kolk. Samen met Edward prikte 

hij er aardig wat in in het kampioensjaar. 

Siprian heeft vanaf de E's samen met 

Pasquinel en Theo Brouwer gevoetbald, zij 

vinden elkaar blindelings: "Je weet precies 

welke bal ze willen hebben", omschrijft 

Siprian. 

Het gebrek aan afmakers heeft Geel Wit 

het afgelopen seizoen genekt, is de 

overtuiging van Siprian. De laatste 

wedstrijden paste Geel Wit een 

verdedigend concept toe om te redden wat 

er te redden viel. Van de laatste vier 

wedstrijden werden drie met 1-0 gewonnen 

en de laatste met 0-0 gelijk gespeeld. "Ik 

vind niets aan dat verdedigend voetbal. Wij 

zijn amateurs, wij willen het publiek het 

liefst mooie wedstrijden laten zien. Alleen 

maar achter de tegenstander aanlopen en 

op een kansje loeren is niet leuk. Francisco 

Metz houdt hier ook niet van. Daarom 

moeten we het nieuwe seizoen zorgen 

meteen met mooi voetbal punten te halen". 

De naam van de trainer is gevallen. Siprian 

is tevreden met hem. "De voorbereiding 

voor de wedstrijd is heel goed en in de rust 

is hij niet stil. Ik zou hem wel wat meer 

tijdens de wedstrijd willen horen. Hij heeft 

veel verstand van voetbal. Als hij na een 

kwartier ziet dat iets niet goed gaat moet 

hij het zeggen. Hij moet meteen ingrijpen 

en niet wachten tot de rust. Hij werkt heel 

motiverend en coacht goed. Maar als ik 

hem was zou ik wel eens een andere 

opstelling maken". 

Een nadeel voor Francisco in de ogen van 

Siprian is dat hij deel heeft uitgemaakt van 

dezelfde groep waaraan hij nu leiding 

geeft. Alhoewel, met datzelfde gegeven 

heeft Siprian in Leeuwarden te maken. Hij 

geeft daar training aan jongens met wie hij 

in hetzelfde elftal voetbalt. Toch is dat 

geen probleem, ervaart hij: "De jongens 

zijn volwassen, ze lopen niet te klooien. Ze 

helpen mee met het klaarzetten en bij een 

partijtje weten ze wel wanneer een 

overtreding is gemaakt". 

De trainingen zijn zoals gebruikelijk weer 

op het veld van LVV Friesland in 

Leeuwarden. De club heeft anderhalf 

oefenveld tot de beschikking. Geel Wit 

mag daarvan op de woensdagavond een 

half veld gebruiken. Gemiddeld is de groep 

12 tot 15 man groot, op topavonden lopen 

er 25 Amelanders rond. "Dan is het wel 

eens lastig als je oefeningen hebt waarbij je 

ruimte nodig bent. We voetballen op zand 

en overal om het veld is water. Dan is het 

bij Geel Wit een luxe, daar ben je nooit een 

bal kwijt". 

Net als zijn voorganger vindt Siprian het 

wel eens jammer dat hij zijn ploeg nooit 

aan het werk kan zien om de simpele reden 

dat er niet echt sprake is van een team: "Je 

traint met jongens uit vier verschillende 

elftallen. Zo kun je hier wel vier spitsen of 

vier laatste mannen hebben lopen. Johan 

Bekius verzorgde een heel goede training. 

Voor hem was het jammer dat hij zijn 

ideeën nooit op het veld tot uiting zag 

komen omdat hij nooit alle jongens kon 

zien spelen. Woensdag trainen we op 

conditie, afronden, spelletjes en dergelijke. 

Vrijdags verzorgt Francisco de training van 

het eerste op Ameland. Dan komen de 

strategieën voor de zondag aan bod". 

Siprian erkent dat de communicatie met de 

trainers van de diverse elftallen beter kan. 

Dit is met name van belang voor de A's, 

waarvan toch vrijwel de gehele selectie aan 



de wal traint. De trainers moeten aan 

elkaar doorgeven wat voor verbetering 

vatbaar is.  

 

   Koos Molenaar 

 

Oproep! 

Op dit moment hebben wij slechts een 

kleine groep "vaste vrijwilligers" om de 

kantine tijdens de zondagmiddagwedstrijden 

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 Marcel van der Geest. 

 

 

 

Internetsite steeds completer 

 

Wie een jaar geleden had durven beweren 

dat Geel Wit nu over een eigen website 

zou beschikken zou voor volslagen gek 

zijn verklaard. Feyenoord is nog niet eens 

zo ver en Geel Wit dan wel? 

Ja, Geel Wit was eerder dan de topclub uit 

Rotterdam. Inmiddels kon Feyenoord 

natuurlijk niet achterblijven en dus 

kwamen zij ook met een site, met veel 

toeters en bellen. Filmpjes en dat soort 

zaken. 

Eerlijik is eerlijk, zover is Geel Wit nog 

niet. Maar vergeleken met de meeste 

amateurclubs kan Geel Wit de toets der 

kritiek probleemloos doorstaan.  

Wat kunt u zoal vinden op www.geelwit.nl 

Ten eerste natuurlijk actueel nieuws van en 

over de vereniging. Geel Wit was er snel 

bij toen bijvoorbeeld de indelingen voor 

het nieuwe seizoen bekend werden. 

Misschien wel als eerste amateurclub in 

Nederland publiceerde Geel Wit de 

wedstrijdschema's van alle teams. Daarmee 

hadden de mensen bij Geel Wit een 

streepje voor, want wie vertrouwde op de 

KNVB moest nog een paar weekjes 

wachten omdat de site van de bond alle 

dienst weigerde. 

www.geelwit.nl heeft een up to date 

kalender. Alle wedstrijdprogramma's, maar 

ook andere activiteiten als vergaderingen 

en feestavonden staan erop vermeld. 

Verder houdt Geel Wit zelf de uitslagen en 

standen bij. Dat wil zeggen dat wel de 

gegevens van de KNVB worden gebruikt, 

maar dat hier niet op wordt gewacht. Pas 

op woensdag of donderdag worden de 

gegevens geactualiseerd, maar die van het 

eerste en het tweede zijn meteen na de 

wedstrijd of maandag al bekend en staan 

dan dus al op de site. Op www.geelwit.nl 

vindt men bij elk team een kruistabel 

waarin alle gespeelde wedstrijden zijn 

verwerkt. Van de nog te spelen duels staat 

de datum vermeld. Achter de kruistabel 

staat de actuele stand. 

Van alle teams zijn de selecties en 

wedstrijdschema's opgenomen. Actuele 

foto's zullen het geheel completeren. 

Verder is veel aandacht besteed aan het 

verleden. Het historisch overzicht 

behandelt het competitieverloop van 

seizoen tot seizoen. Van alle teams zijn 

alle eindklasseringen sinds 1970 te zien.  

Ook kan men terugvinden wat de grootste 

overwinningen en nederlagen per seizoen 

waren. In één oogopslag is te zien in welk 

seizoen een bepaald team de meeste 

doelpunten heeft gemaakt of juist tegen 

heeft gekregen. 

De bedoeling is dat ook alle eindstanden 

sinds 1970 in beeld worden gebracht, 

alsmede een overzicht per team tegen een 

bepaalde tegenstander. Wil je weten hoe 

Geel Wit 4 in de loop der jaren tegen 

Trynwâlden 3 heeft gespeeld. Klik de 

namen van beide elftallen aan en je krijgt 

het resultaat inbeeld. Maar zover is het 

helaas nog niet, dus nog even geduld. 

De website heeft ook een aantal zaken nog 

niet, zoals een gastenboek. Heb je nog 

andere ideeën? Een jeugdhoek, 

bijvoorbeeld. Of heb je technische snufjes 

die het geheel kunnen verfraaien? Schroom 

niet om het door te geven aan Koos 

Molenaar, email: 

koos.molenaar@wolmail.nl 

http://www.geelwit.nl/
http://www.geelwit.nl/
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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 dhr. 

Wim Kiewiet (tel. 0519-542213). 

 

Uitbreiding accommodatie en 
aanleg derde veld 

Hoofdaannemer Jan Kooiker, shirtsponsor 

van de A-junioren, is inmiddels begonnen 

met de uitbreiding van de kleedaccom-

modatie.  

Er komen twee kleedkamers bij, alsmede 

enkele bergingen en scheidsrechters-

ruimten. Voor de bestaande kleedkamers 

komt een entree. 

Er is een begin gemaakt met de aanleg van 

een trainingsveld ten oosten van het 

hoofdveld. De grond is bewerkt en 

ingezaaid. De verwachting was dat het 

nieuwe veld met de aanvang van het 

seizoen 2001-2002 in gebruik worden 

genomen. Onder meer door de droogte zal 

dit waarschijnlijk iets later worden. 

Het veld krijgt de afmetingen die het 

mogelijk maken dat er jeugdwedstrijden op 

kunnen worden gespeeld. De plaatsing van  

lichtmasten maakt het eveneens mogelijk 

dat op het terrein avondwedstrijden kunnen 

worden afgewerkt. 

Zolang nog geen bestemming is gevonden 

voor het huidige oefenterrein zal Geel Wit 

hiervan gebruik kunnen blijven maken. 

 

Geel Wit weer winnaar van de 
Ameland Beker 

Geel Wit heeft een eenvoudige zege 

behaald op Amelandia in de strijd om de 

Ameland Beker. De Hollumers werden met 

5-0 verslagen. 

Trainer Francisco Metz benutte de 

wedstrijd om zijn hele selectie aan het 

werk te zien. Voor de rust mochten de  

jongeren hun kunsten vertonen. Na de 

pauze kwamen de meer ervaren spelers aan 

bod.  

Het was een eenzijdige wedstrijd, waarin 

Amelandia zelden over de middellijn 

kwam. Ondanks het overwicht creëerde 

Geel Wit nauwelijks doelrijpe kansen. De 

vele lange ballen leverden weinig 

verrassing op. De geel-witten konden wat 

relaxter voetballen toen Jaap Wouters na 

tien minuten doel trof. Pas na een half uur  

spelen verdubbelde Paul van der Wal de 

voorsprong. De laatste vijf minuten voor 

de rust zorgden nog voor enige opwinding. 

Doelman Niels Hemmes kon een 

afstandsschot van Jaap Wouters nog maar 

net over de lat tikken, maar was even later 

kansloos toen Anton Kiewiet (terug van 

Frisia) het mooiste doelpunt van de avond  

maakte met een individuele actie. In de 

volgende minuut trof Paul van der Wal de 

paal. 

De 3-0 bleef tot halverwege de tweede 

helft op het scorebord. Toen kopte Edward 

de Jong de 4-0 binnen, net nadat hij weer 

binnen de lijnen was gekomen. Na een 

klein half uur spelen bepaalde Tonio 

Brouwer de eindstand op 5-0. De enige 

wapenfeiten daarna waren schoten van 

Theo Brouwer en André de Jong die over 

de lat zeilden. Doelman René de Jong 

hoefde pas in de laatste minuut 

daadwerkelijk in actie te komen en deed 

dat goed. 

Opstelling Geel Wit eerste helft: René de 

Jong; Herman ter Schure, Siprian de Jong, 

Edwin Wemer, Colin Ytsma; Rob Kooiker, 

Anton Kiewiet, Jaap Wouters, Frank 

Beijaard; Edward de Jong, Paul van der 

Wal. 

Beginopstelling tweede helft: René de 

Jong, Peter Oud, Arno Moll, Theo de 

Haan, Colin Ytsma; Siprian de Jong, 

Douwe van der Meij, Paul van der Wal, 

André de Jong; Theo Brouwer, Antonio 

Brouwer. 

 

Ook de tweede wedstrijd om de Ameland 

Beker is een eenvoudige zege voor Geel 

Wit geworden. Met de 6-0 van de tweede 

wedstrijd is de totaalscore op 11-0 



gekomen. Daarmee kwam Geel Wit net 

niet aan het record van twee jaar geleden 

toen de teller bleef steken op een verschil 

van 12: 15-3. 

Net als een week eerder opende Jaap 

Wouters na tien minuten de score met een 

onhoudbare kopbal uit een vrije schop van 

Peter Oud. Het eerste gevaar kwam echter 

na vier minuten al toen Jacob Russchen 

voorlangs na slordig optreden binnen de 

Geel-Witgelederen. Na 18 minuten was 

Amelandia weer kansrijk, nu in de persoon  

van Jan Jaap Blokker, maar Theo de Haan 

bracht redding. 

De beste kans hierna voor Geel Wit kwam 

op naam van Anton Kiewiet, die net naast 

schoot. Ook schoten van Jaap Wouters en 

Antonio Brouwer gingen naast. Vier 

minuten voor de rust werd een inzet van 

Antonio Brouwer door Niels Hemmes tot 

corner verwerkt. De hoekschop van André 

de Jong werd door Siprian de Jong keurig  

met het hoofd afgewerkt: 0-2. 

Amelandia kon een helft meekomen in 

deze weinig boeiende partij. Na de rust 

was het gauw gebeurd. Siprian de Jong 

speelde na acht minuten Theo Brouwer 

aan, die in het strafschopgebied werd 

gevloerd. Frans Kienstra mocht in zijn 

afscheidswedstrijd vanaf elf meter raak 

schieten. Halverwege de tweede helft 

kregen hij en Ronald Metz van 

scheidsrechter Gribbert Bakker de rode 

kaart voorgetoverd. Hun periode in het 

eerste elftal zit erop. Beiden gaan komend 

seizoen in het tweede elftal spelen. 

 Meteen na dit afscheid zag André de Jong 

zijn schot van richting veranderen en in het 

doel caramboleren. Met een mooie 

individuele actie maakte Antonio Brouwer 

er 0-5 van. Siprian de Jong kon eenvoudig 

0-6 binnentikken na keurig terugleggen 

van Edward de Jong, die op zijn beurt de 

bal op een presenteerblaadje kreeg 

aangeleverd door Theo Brouwer. En net als 

in de vorige wedstrijd kwam het grootste 

gevaar van Amelandia in de slotfase. Jan 

Jaap Blokker plaatste zichzelf in een 

kansrijke positie, maar vond doelman René 

de Jong op zijn weg. Hij bleef dus 

andermaal ongeslagen en mocht dus met 

enige trots de Ameland Beker uit handen 

van burgemeester Paul Verhoeven 

ontvangen. 

Opstelling Geel Wit eerste helft: René de 

Jong; Peter Oud, Arno Moll, Theo de 

Haan, Colin Ytsma; Siprian de Jong, 

Anton Kiewiet, André de Jong, Jaap 

Wouters; Paul van der Wal, Antonio 

Brouwer. 

Beginopstelling tweede helft: René de 

Jong; Herman ter Schure, Arno Moll, 

Douwe van der Meij, Ronald Metz;  

Theo Brouwer, Frans Kienstra, Siprian de 

Jong, Anton Kiewiet; Paul van der Wal, 

Edward de Jong. 

Jaap Wouters kreeg geel. 

 

Inleveren kopy 

Kopy voor het volgende Geel Wit nieuws 

kan worden ingeleverd tot 14 september bij 

Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. 

Emailen kan ook: 

koos.molenaar@wolmail.nl 

 

Een Nieuw Seizoen  

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:  

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,  

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht  

In een oud stadje, langs de watergracht -  

Hoewel voetbal nou niet bepaald een 

poëtische sport is, wil ik toch deze 

vooruitblik op het seizoen 2001 - 2002 

openen met de beroemde eerste 4 

versregels van Herman Gorters (1864-

1927) gedicht "Mei", dat de dichter van 

1886 tot 1889 schreef en waarin het meisje 

Mei door de dichter wordt rondgeleid door 

de wonderschone natuur van Nederland, 

verliefd wordt op de blinde god Balder en 

tenslotte uit hoger sferen terug keert op 

aarde, naar Nederland en haar dichter om 

een schone dood te sterven.  

Heel poëtisch en heel mooi, onwerkelijk 

mooi zelfs, vooral wat de dichterlijke taal 

van Herman Gorter betreft, maar weinig 

annex met Geel Wit waar je nauwelijks 

meisjes aantreft en de enkele die actief zijn 

in de voetbalsport vertonen weinig 

neigingen tot zweverige, amoureuze 

mailto:koos.molenaar@wolmail.nl


overpeinzingen en een romantisch 

doodsverlangen.  

Het aanknopingspunt met het gedicht 

"Mei" ligt besloten in de eerste versregel 

die heel vaak wordt geciteerd als mensen te 

kennen geven dat ze met een schone lei 

willen beginnen. En met een schone lei 

beginnen, dat wil Geel Wit natuurlijk graag 

na de teleurstellende degradatie van het 

eerste elftal uit de derde klas. Voor het 

derde, de B-junioren en de E2-pupillen 

lijkt een schone lei wat minder urgent, 

want zij werden kampioen.  

Ook de redactie van Het Geel Wit Nieuws, 

vrijdag 10 augustus met het clubbestuur in 

vergadering bijeen, heeft de spons over de 

lei gehaald en gaat, op aandrang van een 

nogal knorrige Henk Roemers, voor meer 

kopie zorgen door zelf meer tekst te 

produceren en door elftalleiders en 

jeugdleden wat steviger achter de vodden 

te zitten. Een bemoedigend teken van de 

nieuwe, opbruisende energie bij de redactie 

is de vervroegde verschijning van het 

eerste van de tien nummers van de 

jaargang 2001 - 2002.  

Ter vergadering werden ook enkele, min of 

meer serieuze, suggesties gedaan om aan 

meer kopie tekomen. Bepaalde festiviteiten 

als Nesser en Bure Kermis, Sunterklaas, 

Kerst en de Geel Wit Familiedag zouden 

stof tot schrijven kunnen leveren en 

eventueel ook bepaalde erotische en 

alcoholische escapades van vooraanstaande 

ingezetenen van Nes en Buren. De lei is 

nog schoon, maar hij komt vast wel weer 

vol.  

Een vraag die elke Geelwitter bezig houdt 

is natuutlijk: hoe wordt de nog schone lei 

van het eerste elftal in het komende 

seizoen beschreven? Wordt het elftal 

drastisch verjongd of krijgt de oude hap 

opnieuw het vertrouwen van trainer en 

elftalleider? Wordt gekozn voor een 

aanvallend of een verdedigend spelconcept 

of iets daar tussen in? Wil men in éen jaar 

terug naar de derde klas waaruit we 

eigenlijk niet hadden hoeven degraderen, 

want er waren zeker vijf elftallen minder 

met voetbaltalent bedeeld dan Geel Wit, of 

neemt men de tijd om een nieuw elftal op 

te bouwen?  

Ook voor de reserve/recreatieve elftallen 

kan de nieuwe start verbeteringen met zich 

brengen. Wat zou het mooi zijn, en 

stimulerend voor het verenigingsleven en 

voor de spelkwaliteit, als de club over 

voldoende scheidsrechters zou kunnen 

beschikken, zodat niet elftalleiders of zelfs 

ouders van jeugdleden de fluit ter hand 

hoeven te nemen. Ook is het van belang 

dat de seniorenelftallen 2, 3 en 4, de jeugd- 

en pupillenelftallen elk over een ervaren 

trainer en een enthousiaste leider kunnen 

beschikken en dat Geel Wit wat dat betreft 

niet afhankelijk blijft van ouders, hoe zeer 

men hun hulp ook moet waarderen.  

Eén functionaris binnen Geel Wit moet 

zeker met een schone lei beginnen, voor 

hem geldt zeker dat de nieuwe lente een 

nieuw geluid moet laten horen: de pr-man. 

Het afgelopen jaar kwam het herhaaldelijk 

voor dat de (te weinige) aanplakbiljetten te 

laat werden geplaatst, onjuiste informatie 

verschaften en ook te laat weer werden 

verwijderd. Dat kan en moet beter.  

Frans Hulsebos  

OMGAAN MET ELKAAR HEEFT 

GROTE PLANNEN  

In het winterseizoen 2001 - 2002 gaat de 

Werkgroep Omgaan Met Elkaar wer 

aandacht vragen voor de problematiek van 

het respect voor de ander en het 

zelfrespect. In het kader van deze 

thematiek zijn verschillende, interessante 

activiteiten in voorbereiding.  

De Friese theatergroep Tryater zal op de 

Burgemeester Waldaschool een 

(Nederlandstalige) voorstelling over 

conflicthantering over het voetlicht 

brengen. Er worden demonstraties en 

lessen over weerbaarheid en het omgaan 

met vuurwerk gegeven op de scholen en/of 

in de clubhuizen. In de groepen 8 van de 

basisscholen en in de leerjaren 1 en 2 van 

de BWS wordt het project "De Gezonde 

School en de Genotmiddelen" uitgevoerd.  

De pedagoge Gitte Hartjesveld zal, evenals 

in het seizoen 2000 - 2001, weer een aantal 

cursusavonden verzorgen over "Hart van 

de Opvoeding". De deelnemers aan deze 



cursus waren het vorig jaar heel 

enthousiast en vroegen uitdrukkelijk om 

een voortzetting. Ook de zorginstelling 

"Het Friesche Land" komt weer in actie en 

biedt twee avonden over het thema 

"Peuters" aan.  

In de maand november 2001 komt 

theaterbureau Ithaka (van Baukje 

Fennema) naar Ameland met een 

voorstelling in een discobus over het thema 

"Respect" waarin ook de in en bij de bus 

aanwezige toeschouwers kunnen 

participeren.  

Het lectuurproject, dat in het winterseizoen 

2000 - 2001 op bescheiden schaal is gestart 

in club- en vrijetijdsbladen, wordt het 

komend seizoen voortgezet met 

besprekingen van en discussies over 

boeken waarin het thema "Respect" wordt 

geconcretiseerd. Ook zullen hieraan enkele 

LOA-uitzendingen worden gewijd.  

Hét evenement van de Werkgroep Omgaan 

Met Elkaar moet het Jeugdfestival medio 

maart 2002 worden. Individuele kinderen , 

jongeren en groepen worden uitgedaagd 

een korte theaterproductie, een lied, een 

gedicht, een verhaal, een stuk 

instrumentale muziek, een dans, een 

conférence, een stukje cabaret of een niet 

nader te definiëren act te komen 

presenteren op een avond in ontspannen 

sfeer in één van de Amelander clubhuizen. 

In de keuze van vorm en inhoud van de 

presentatie is iedere deelnemer of groep 

deelnemers vrij, maar voorwaarde is wel 

dat de voorstelling of presentatie verband 

houdt met het thema "Respect".  

Ook voor de leden en supporters van Geel 

Wit is er vast wel iets bij waarvan het de 

moeite waard is eraan deel te nemen of er 

kennis van te nemen. Overigens zou het 

ten zeerste van belang zijn dat Geel Wit 

weer via een contactpersoon, een 

jeugdleider bijvoorbeeld, deel ging 

uitmaken van de Werkgroep Omgaan Met 

Elkaar.  

Frans Hulsebos 


