
Voorzitter Jos Bulté was 
manklever in dienst van team 

 

In Amsterdam voetbalde hij bij een derde 

klasser KNVB, maar toen Jos Bulté zich 

begin jaren zeventig bij Geel Wit 

aanmeldde moest hij gewoon starten in het 

tweede elftal, derde klas FVB. Verschil 

moet er zijn! 

Samen met Douwe Beijaard drong hij na 

enkele jaren door tot het eerste. Voor het 

zover was mocht hij er wel eens aan 

ruiken. En niet alleen ruiken, ook eten! 

Aan de kip en de frikadellen wel te 

verstaan die buit werden gemaakt tijdens 

het bezoek aan Blauwhuis. "We moesten 

ons omkleden in een kamer waar een 

diepvries stond. Dan vraag je erom". Op 

het schip van Andries Metz werden de 

lekkernijen verorberd. 

Als een van de weinigen, zo niet de enige, 

heeft Jos alle seniorenelftallen doorlopen, 

zij het niet allemaal als speler. Toen het 

vierde en het vijfde elftal geen trainer 

hadden sprong hij als zodanig bij. Als dank 

voor de bewezen diensten werd hij 

uitgenodigd voor een etentje in Land en 

Zeezicht. "Dat vond ik een hele eer". 

Incidenteel voetbalde hij overigens wel 

eens voor een lager team. "Dan speelde ik 

twee uitwedstrijden op een dag en was ik 

de hele dag van huis". 

Later ging Jos de jeugd begeleiden. Samen 

met Piet Kooiker was hij trainer van het 

ploegje, waarvan Anton en Leo Kiewiet 

leiders waren. Als een hele leuke tijd 

herinnert hij zich de periode waarin hij de 

A's onder de hoede had. Leo was ook toen 

leider. Per tegendoelpunt legden de spelers 

een gulden in de pot. Dat leverde een flink 

bedrag op, waarmee het schip van Andries 

werd betaald dat de mannen naar 

Terschelling voer. Dat uitstapje is dermate 

goed bevallen dat vijf jaar later een reünie 

volgde, die zo niet nog beter in de smaak 

viel.  

Als speler was Jos een middenvelder, al 

werd hij ook wel op de voorstopperpositie 

geposteerd. "Trainer Jan Epping mocht mij 

graag aan een tegenstander kleven. De hele 

wedstrijd week ik geen moment van diens 

zijde. Dat was geen leuk werk, maar ik 

deed het in het belang van het team, 

voetbal is een teamsport". 

Jos bouwde af in het tweede, als 

speler/trainer en later zelfs als 

speler/trainer/leider, samen met Hessel 

Kooiker.  

Jarenlang vervulde Jos nog een andere 

functie, namelijk die als administrateur van 

de toto/lotto. Aan dat werk kwam een 

einde met de intrede van de machine. Geel 

Wit ging zich later toeleggen op de 

abonneelotto. Daaraan was geen 

administratieve rompslomp verbonden en 

toch haalde je de financiën binnen. 

Drie seizoenen geleden benaderde 

voorzitter Gerard Metz Jos om Ids 

Heerema als leider te assisteren bij het 

eerste elftal. Ids was al een seizoen met 

deze selectie bezig toen Jos erbij kwam. 

Het werd een succesvol jaar met een zwart 

randje. Geel Wit werd, na een 

beslissingswedstrijd, voor het eerst in het 

bestaan kampioen van de vierde klasse, 

maar voor Ids en Jos was duidelijk dat het 

zo niet verder kon. "Geel Wit had 

makkelijk kampioen kunnen worden maar 

heeft het zichzelf onnodig moeilijk 

gemaakt. Het is jammer dat de wedstrijd 

tegen Akkrum, daags na de Burekermis, 

niet gefilmd is. Het was een echte 

slapstick". 

Ids en Jos stapten op bij Geel Wit maar 

waren nog niet van het toneel verdwenen. 

Vorig jaar werden ze benaderd door 

Amelandia. Een verrassende stap? Nou 

nee, verklaart Jos. "Je wilt met het spelletje 

bezig zijn. Het was een uitdaging om die 

vereniging weer in beweging te krijgen. 

Wij dachten dat het wel zou kunnen, maar 

daar heerst een heel andere cultuur. Er 

komt ontzettend veel op je af. Ze kunnen 

niet genoeg mensen op de been brengen 

omdat de cultuur verkeerd is in een omni-

vereniging. Ik ben er gestopt, Ids ging 

door. Maar voor hoe lang? Afgelopen 

zondag moest hij zelf vlaggen". 

En dan nu, sinds de laatste 

ledenvergadering, is Jos voorzitter. 

Andermaal kwam Gerard bij hem, nu met 



de vraag om hemzelf op te volgen. Ook dit 

was voor Jos een eervolle invitatie. En 

hoewel hij zich in die hoedanigheid geen 

invloed heeft op het technische beleid, 

heeft hij wel ideeën over de toekomst van 

de hoofdmacht. Koester de jeugd, laat ze 

durven doordringen. In het voorseizoen 

hebben ze aangetoond er klaar voor te zijn. 

 

  Koos Molenaar 

 

Website 

Sinds begin augustus is de website van 

Geel Wit, www.geelwit.nl weer voorzien 

van een teller. Zo kan worden geregistreerd 

hoeveel mensen de site bekijken. 

Gemiddeld zijn dat er zo'n 15-20 per dag. 

Het totaal is in een maand tijd op zo'n 500 

gekomen. 

De aantallen zijn nog niet van dien aard dat 

de website nu al een niet meer weg te 

denken plaats binnen de vereniging 

vervult, maar de verwachting is dat die 

positie sterker zal worden. Steeds meer 

mensen beschikken over internet en 

kunnen elk moment van de dag op de site 

de laatste nieuwtjes lezen, de laatste 

uitslagen zien en het programma voor de 

komende weekeinden vernemen. 

Behalve de actualiteit heeft de website nog 

een voordeel: hij leent zich uitstekend voor 

het weergeven van foto's. Ook dat kan 

tegenwoordig razendsnel. Op de site kon 

iedereen al in woord en beeld de 

vorderingen van de bouw van de 

accommodatie volgen en waren er 

verslagen en foto's te vinden van pas 

gespeelde wedstrijden. Met dank aan de 

inzenders. Een goed voorbeeld doet 

volgen, zullen we maar zeggen. 

De redactie van de website houdt zich te 

allen tijde aanbevolen voor foto's en 

teksten. En wat de teksten betreft, die 

worden ook geplaatst in dit clubblad, 

waarvoor scribenten altijd welkom zijn. 

 

Doelpuntenregen op bijveld 

Een waar doelpuntenfestijn voor Geel Wit 

op het bijveld op zaterdag 8 september. 

Drie teams van de thuisclub lieten de 

netten in totaal liefst 58 keer bollen, zonder 

ook maar een tegentreffer te hoeven 

incasseren. 

Om elf uur trapten E1 af tegen V en V '68 

E1 uit Garyp, terwijl de andere helft van 

het speelveld werd ingenomen door de F1-

ploegjes van Geel Wit en Ternaard. In 

twee keer twintig minuten tijd scoorden de 

Amelandertjes 24 doelpunten. De E's van 

Geel Wit deden het iets minder: 20 treffers 

in twee keer 25 minuten. 

's Middags was het op hetzelfde veld 

prijsschieten bij B1. Het B2-team van ONS 

Sneek was het lijdzame slachtoffer. De 

teller stopte pas bij 14. 

Wedstrijdverslagen 

Geel Wit-CAB  9-9-2001 

Een veel sterker Geel Wit heeft een 

moeizame overwinning behaald op CAB. 

Naast deze winst was er ook verlies voor 

de Amelanders. Al na twee minuten 

raakten ze Theo Brouwer kwijt. Nadat hij 

een voorzet gaf op Paul van der Wal, die 

het doel net miste, werd Theo tegen de 

enkels getikt; hij zal wel enkele weken uit 

de roulatie zijn. Na acht minuten spelen 

had Geel Wit weer pech. Jaap Wouters 

scoorde, maar scheidsrechter Wuite uit 

Heerenveen had al gefloten voor een 

overtreding op hem. De vrije schop leverde 

niets op. Met de harde wind in de rug had 

de thuisclub misschien meer op het doel 

moeten vuren. CAB kwam voor een punt 

en liet zich gewillig in de verdediging 

drukken om dan met counters uit te breken. 

Zover kwam het bij lange na niet. De 

Bolswarders kwamen zelden over de 

middellijn. Ondertussen kwam Geel Wit 

niet verder dan enkele schoten van André 

de Jong, Jaap Wouters, Antonio Brouwer 

en Paul van der Wal. In de laatste minuut 
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van de eerste helft zag Edward de Jong zijn 

schot overgaan. In de tweede helft 

probeerde CAB uit de schulp te kruipen. 

Dit leverde na tien minuten een goede  

kans op, maar de bal verdween naast het 

doel.  

Na negentien minuten spelen viel het 

bevrijdende en beslissende doelpunt. Een 

corner van Siprian de Jong zorgde voor 

onrust in de CAB-defensie. Via een 

verdediger kwam de bal bij Edward de 

Jong die beheerst inkopte: 1-0. Een 

afstandsschot van Peter Oud had zes 

minuten later de strijd kunnen beslissen, 

maar via de paal rolde de bal weer in het 

veld. CAB ging op zoek naar de 

gelijkmaker, zocht de aanval maar werd 

niet echt dreigend. De laatste kans liet Paul 

van der Wal drie minuten voor het einde 

onbenut.  

Opstelling: René de Jong; Peter Oud, Arno 

Moll, Theo de Haan; Siprian de Jong, 

André de Jong, Anton Kiewiet (Colin 

Ytsma), Jaap Wouters; Theo Brouwer 

(Antonio Brouwer), Edward de Jong 

(Herman ter Schure), Paul van der Wal. 

Geel: Peter Oud. 

 

GAVC 1-Geel Wit 1     2-9-2001 

 

 De hernieuwde kennismaking met de 

vierde klasse was voor Geel Wit geen 

aangename. De  Amelanders gingen in 

Grou met 3-1 ten onder tegen GAVC, dat 

eigenlijk niet beter speelde. Geel Wit  

liet zich meteen de kaas van het brood 

eten; binnen 20 minuten stond het al 2-0. 

De score werd geopend met een van 

richting veranderd schot. Bij de tweede 

treffer kreeg René de Jong de bal niet  

onder controle, waarna het voor een 

aanvaller van GAVC simpel was om 

binnen te tikken. 

Geel Wit probeerde het wel, maar miste 

een echte afmaker. Verder dan een schot 

op de lat en een goede kans voor Edward 

de Jong kwamen de mannen van het eiland 

niet. 

Na zo'n 20 minuten in de tweede helft 

kreeg Geel Wit weer hoop. Uit een voorzet 

van Jaap Wouters knikte Paul van der Wal 

binnen.  

Maar de gelijkmaker bleef uit. Sterker, in 

de slotfase werd het zelfs 3-1 toen uit een 

vrije schop de bal min of meer per ongeluk 

bij een GAVC-speler op het hoofd kwam 

en de bal op deze wijze in het doel  

caramboleerde.  

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Peter 

Oud, Arno Moll (Theo Brouwer), Theo de 

Haan, Colin Ytsma; Siprian de Jong, 

André de Jong, Anton Kiewiet (Antonio 

Brouwer), Jaap Wouters; Edward de  

Jong, Paul van der Wal. 

 

VCR F1-Geel Wit F1   1-9-2001 

De toekomst 

 

De F1-pupillen waren voor het eerst in de 

competitie naar de vaste wal. Op de pier in 

Holwerd werden  

 we gehaald door drie ouders van de F1-

pupillen van VCR uit Rinsumageest. 

 De mannetjes waren erg gespannen, maar 

eenmaal op het veld was hier niets meer 

van te merken. Na de aftrap werd al gauw 

duidelijk dat de trainers Joop de Jong en 

Gerlof Molenaar hun pupillen het 

voetballen goed hebben bijgebracht. Er 

werd niet op een kluitjes gespeeld, goed 

overgespeeld en de inzet was prima. 

 In de dertiende minuut schoot keeper Rik 

de bal naar linksachter Ken, Ken op 

Cyprian, Cyprian op linksbuiten Jordi, 

Jordi speelde de bal langs de keeper en 

Mark tikte de bal in het doel: 0-1. 

 Een minuut later een doorbraak van ene 

Piet (zeer behendig). Hij kapte laatste man 

Maurice uit en kon alleen op het doel met 

Rik af. Maar op de valreep werd hij van de 

bal gelopen door Wilmar. Jammer voor de 

juichende ouders van VCR. 

Rust, ranja. 

Na rust Mark op doel, VCR had voor de 

wind. 

Mark kreeg het druk, de pupillen van VCR 

probeerden het van afstand, maar helaas 

geen doelpunt. 



In de 21ste minuut speelde Maurice Kayan 

aan. Kayan naar Ken die een harde 

dieptepass op Jordi gaf, Jordi was er eerder 

dan de keeper: 0-2. 

In de 30ste minuut een zeer snelle aanval. 

Keeper Mark op Albert, die ineens op Ken, 

Ken op Jordi, Jordi met een streep langs de 

keeper: 0-3. 

In de 36ste minuut een aanval over rechts. 

Keeper Mark op Wilmar, Wilmar op Bente 

en Bente op Kayan, maar Kayan werd 

gevloerd, vrije trap. Kayan moest de bal 

zelf nemen van Nico. Het werd een 

prachtschot, 0-4 tevens eindstand. 

Douche en feest. 

 

Mag ik alsnog de spelers van F1 aan jullie 

voorstellen. 

Keeper  

Rik Brouwer        van Kees en Rina 

Keeper en spits  

Mark Brouwer      van Joop en Paula 

Laatste man             

Maurice Oud         van Nico en Dorita 

Linkerkant               

Ken Knoeff           van Tames en Sonja  

Albert Teuben       van Rudolf en Carla 

Jordi Metz             van Francisco en 

Jacqueline 

Kayan Kiewiet       van Jan en Mariët 

Cyprian Molenaar  van Gerlof en Johanna 

Rechterkant             

Bente Bonthuis      van Meinte en Magda 

Wilmar Kienstra     van Jaap en Semiena 

Martijn de Jong      van Joop en Marjon 

Ton Heerema         van Ids en Rita 

 

 Jaap 

 

Geel Wit B1 – Akkrum B1 9-4 

De vooruitzichten voor de wedstrijd waren 

niet al te best. Met nog maar 3 trainingen 

achter de rug was het teamverband nog niet 

optimaal. 3 uur, de wedstrijd begon. Het 

eerste kwartier ging nog niet vloeiend. 

Sommige mensen denken dat het door de 

brandende zon kwam, maar wij denken 

daar anders over. Onze coach Frans ter 

Schure had voor ons na 20 minuten spelen 

een drinkpauze in de planning. Maar, wat 

gebeurde er?! Onze spits André Tieman 

scoorde een voortreffelijk doelpunt na een 

steekpassje van Erwin Huizenga. Na de 

drinkpauze waren wij duidelijk in 

voetballend opzicht de betere partij. Dit 

leidde dan ook spoedig tot de 2-0. Dit was 

weer een doelpunt van André Tieman op  

een assist van Mark Kiewiet. Toen was het 

wachten op het volgende doelpunt wat er 

overduidelijk aan zat te komen. En ja, vlak 

voor rust werd het 3-0 voor de thuisploeg. 

Erwin Huizenga scoorde ditmaal.  

Ruststand: 3-0 

Na een rustige rust betraden we weer het 

veld. Na enkele minuten stond het 3-1. 

Waarschijnlijk omdat sommigen al dachten 

dat we ze al “ in the pocket”  hadden. Kort 

daarna vonden we het maar weer es tijd 

voor een goal. Na een dieptepass van Mark 

Kiewiet speelde André Tieman de keeper 

uit en schoot hij op doel, Siard Bonthuis 

raakte de bal nog aan maar naar ons 

mening was hij al over de achterlijn. 4- 1. 

André Tieman kreeg last van een blessure 

en werd gewisseld, voor hem in de plaats  

 kwam Prem Brouwer. Vervolgens kwam 

Akkrum weer op gang en werd het door 

een counter op 4-2 gebracht. Het bleef dus 

spannend. Toch was Geel Wit nog steeds 

beter en vochten ze door met resultaat. 

Siard Bonthuis schoot de 5-2 binnen. Maar  

dat vonden we nog steeds niet genoeg. Na 

een diep balletje op Siard Bonthuis die 

hem passte op Erik Ter Schure werd de 

stand gebracht op 6-2. 

Nou dat leek ons al moeilijk in te halen, 

maar toch werd het weer spannend toen 

Akkrum de 6-3 maakte. Siard Bonthuis gaf 

ze geen enkele kans en maakte vervolgens 

de 7-3. Waarop Akkrum weer reageerde 

met de 7-4. Toen was bij ons de maat vol.  

Prem Brouwer scoorde ditmaal, door een 

prachtige voorzet van Gerben Molenaar.8-

4. Siard Bonthuis vond dit echter nog 

steeds niet genoeg en scoorde met een 

onmogelijke lob over de keeper heen. 9-4.  

 Zo, de wedstrijd was beslist. De 

scheidsrechter floot af en we verlieten het 

veld met een goed gevoel over de 



wedstrijd, en een goed vooruitzicht over de 

volgende wedstrijd want het hele team 

speelde uitermate goed en Casper ’zwarte 

panter’ Kruizinga is in de keepersjaren van 

z’n leven .  

Tekst: Mark Kiewiet en André Tieman. 

 

19 augustus: Geel Wit 1-Zuidhorn 1 

Geel Wit speelde deze zondag de een na 

laatste wedstrijd uit de oefencampagne en 

deed dat tegen Zuidhorn uit het 

gelijknamige dorp onder de rook van 

Groningen. Zuidhorn is geen onbekende 

tegenstander voor Geel Wit. In het 

verleden werd er namelijk al tegen 

gevoetbald in competitieverband. Dat was 

toen in de 4e klasse C. Zuidhorn is al een 

aantal jaren een 3e klasser, terwijl Geel 

Wit het afgelopen seizoen degradeerde 

naar de 4e klasse. Op papier dus een  

aantrekkelijke tegenstander. 

Vanaf de aftrap was het al gelijk te merken 

dat Geel Wit de wedstrijden nog in de 

benen had van het toernooi van zaterdag. 

Dit resulteerde al in de 4e minuut in een 

tegendoelpunt. Zuidhorn begon met een 

aanval over links, waar Theo Brouwer in 

de fout ging en de linkshalf gemakkelijk 

scoorde: 0-1.  

Geel Wit werd hierna toch een beetje 

wakker en ging beter combineren. Een 

aanval van Geel Wit door het midden 

resulteerde in een schot van André tegen 

de binnenkant van de paal. De bal ging 

voor het doel langs waar Edward de Jong 

de bal keurig intikte: 1-1. Dit was in de 6e 

minuut. 

Geel Wit behield de rest van de 1ste helft 

het initiatief en dat resulteerde in het 

laatste kwartier in een aantal kansen: 

33e : uit een voorzet van Peter Oud krijgt 

André, via Edward, een schietkans. Bal 

gaat naast. 

35e : Theo Brouwer komt van eigen helft 

via een sprint voor de keeper, maar schiet 

de bal tegen hem op. 

36e : Edward gaat op rechts door. Zijn 

schot wordt door de keeper tegen 

gehouden. 

37e : Theo Brouwer krijgt de bal op rechts 

vrij. Zijn schot gaat over. 

39e : een mooie aanval over een aantal 

schijven: Theo Brouwer, André Tonio, 

Edward die het fraai afrondt 2-1. 

In de laatste minuut van de 1ste helft nog 

een kans van Frank Beijaard, via een 1-2 

met Edward, maar zijn schot belandt in het 

zijnet. 

In deze helft nog een rode kaart voor een 

speler van Zuidhorn, wegens commentaar 

en belediging van scheidsrechter Van Os.  

In de 2e helft zakte het spelniveau 

helemaal weg en kreeg Zuidhorn nog een 

paar mogelijkheden om gelijk te komen. In 

de 8e minuut belandde een schot op de 

paal, de bal werd teruggespeeld op René,  

wat resulteerde in een vrije schop in het 

strafschopgebied. De trap ging er niet in. 

Ook Geel Wit kreeg af en toe een kansje: 

in de 12e minuut kreeg André de bal uit 

een hoekschop vrij, maar zijn schot ging 

over. 

In de laatste minuut kreeg Geel Wit een 

corner op rechts. André zette goed voor, 

waar Paul van der Wal de bal keihard 

inkopte: 3-1. Dit was tevens het einde van 

de wedstrijd. Een wedstrijd waarin Geel  

Wit toch het beste van het spel had en dus 

verdiend won. 

Opstelling: René de Jong, Peter Oud, Arno 

Moll (45 Herman ter Schure), Douwe van 

der Mey (45 Theo de Haan) Colin Ytsma, 

Theo Brouwer (70  Frank Beijaard), Anton 

Kiewiet (80 Douwe van der Mey), Frank 

Beijaard (45 Paul van der Wal), Edward de 

Jong, Tonio Brouwer. 

 

Amelandia-Geel Wit  11-8-2001  

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. 

 

Geel Wit-Amelandia  4-8-2001  

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. 

Sjaals en speldjes te koop 

In de kantine zijn sjaals van Geel Wit te 

koop. Ze kosten f25 per stuk. 

Er zijn ook speldjes verkrijgbaar voor 

f7,50. 

 

Medewerkers gezocht 

Het voorzien van kopij 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. 

 

Promotie Gribbert Bakker 

De Amelander scheidsrechter Gribbert 

Bakker is gepromoveerd naar de groep 

drie. De voetbalvereniging Geel Wit 

feliciteert Gribbert van harte met dit 

succes. Bakker heeft zijn promotie te 

danken aan zijn goede fluiten een aan het 

loslaten van de leeftijdsgrenzen. Net als de 

Leeuwarder Scheidsrechters Vereniging is 

Geel Wit blij dat de leeftijd niet langer 

bepalend is voor de promotie. 

Groninger scheidsrechters 

Nu we het toch over scheidsrechters 

hebben... 's Winters strijken leden van de 

Scheidsrechtersvereniging Groningen en 

omstreken neer op Ameland voor een 

trainingskamp. In januari 2002 nemen ze 

Arent Bekhof, de nieuwe trainer van 

Harkemase Boys, mee om een training te 

verzorgen. Hij zal ook de selectie van Geel 

Wit van een training voorzien. 

 

 

 

 
 

 
 


