
Geel Wit heeft een jeugdplan 

Geel-Wit die prachtige voetbalclub van het 

eiland Ameland. Waar clubliefde, 

enthousiasme, vastberadenheid, strijd en de 

nuchtere zilte zeelucht nog de dienst 

uitmaken. Een vereniging voor en door 

vrijwilligers met een duidelijke 

gezamenlijke passie: voetbal en natuurlijk 

Ameland. 

Zo begint de inleiding van een bijzonder 

jeugdplan van een bijzondere club. De 

maker ervan is Gerard Metz. Toen hij nog 

aan de wal werkte raakte hij bekend met 

het fenomeen jeugdplan. “In mijn eerste 

jaar als voorzitter bij Geel Wit heb ik de 

wens uitgesproken dat er een jeugdplan 

moest komen. Door allerlei 

omstandigheden is het steeds uitgesteld. 

Een half jaar geleden dacht ik: Nu moet het 

maar eens gebeuren en sindsdien zat de 

vaart er goed in”. 

Het jeugdplan is gemaakt voor het bestuur, 

de jeugdcommissie en iedereen die zich 

met de begeleiding van de jeugdspelers 

bezighoudt. Het jeugdplan bevat geen 

verrassende nieuwigheden; het is in feite 

een schriftelijke vastlegging van de 

praktijk van alledag. “Van alle dingen die 

al gedaan worden is een draaiboek 

gemaakt, waarin richting wordt gegeven 

aan het beleid van de club. Wat willen we 

met de jeugd? Het is ook een 

kennisoverdracht naar iedereen die met de 

jeugd bezig is”, aldus de auteur.  

Hij vergaarde zijn informatie voor een deel 

uit bestaande boekwerken op dit gebied, 

maar daarmee was hij er nog niet. De 

eilander situatie vereiste een paar 

essentiële toevoegingen. “Het meest 

specifieke van Geel Wit is het vervoer. 

Iedere uitwedstrijd is bijna een schoolreisje 

voor de jeugd, waar dus grote 

verantwoordelijkheid gevraagd wordt van 

de begeleiding. Bijzonder is ook het 

trainen aan de wal en typerend voor 

Ameland is ook dat we te maken hebben 

met zeer enthousiaste leiders en trainers op 

basis van vrijwilligheid en zonder scholing 

vanuit de KNVB. Hier wordt dus een 

specifieke Amelander aanpak gevraagd 

zodat toch alles goed verloop (KNVB-

cursus op het eiland, inbreng van eerste-

elftalspelers bij de training in Leeuwarden 

etc. etc). In het jeugdplan krijgt dit 

allemaal zijn vaste plek. 

Het doel van het jeugdplan is een 

duidelijke lijn uit te zetten bij de 

ontwikkeling van F-pupil tot senior. Per 

leeftijdscategorie is aangeduid wat de 

specifieke kenmerken van deze kinderen 

zijn en hoe je met hen moet omgaan. Hoe 

is het gedrag van deze groep, wat kun je ze 

leren. “De termen Sportiviteit en Positieve 

Coaching staan daarbij voorop, hier is ook 

een duidelijke relatie te maken naar het 

OME-project vanuit de gemeente 

Ameland”. 

In het jeugdplan is ook een jaarplanning 

opgenomen, zodat iedereen kan nazien wat 

er moet gebeuren. 

“Het is een dynamisch stuk”, benadrukt 

Gerard. Maandag 11 februari is het plan 

gepresenteerd aan de jeugdcommissie, die 

het nu gaat beheren. Op- en aanmerkingen 

kunnen bij de jeugdcommissie worden 

ingeleverd en worden verwerkt in de 

jaarlijkse evaluatie. 

Wat Gerard betreft is het jeugdplan de 

aanzet tot het komen van een totaal 

beleidsplan voor de vereniging, waarin is 

vermeld hoe alles bestuurlijk is geregeld.  

U kunt de volledige inhoud van het 

jeugdplan lezen op de website 

www.geelwit.nl 

Hartreanimatie 

Evenals voorgaande jaren houdt Geel Wit 

deze winter weer een cursus 

hartreanimatie. Dit gaat gebeuren op  

maandag 25 februari, aanvang 20.00 uur. 

De eendaagse cursus staat voor iedereen 

open. Inschrijven kan via het 

aanmeldingsformulier dat in de kantine 

hangt.  

 

 

 

 

http://www.geelwit.nl/


De teloorgang van het 
zondagvoetbal 

Dat het slecht ging met de 

voetbalvereniging Dokkum was allang 

geen geheim meer. Toch zal het menigeen 

hebben verrast dat de club niet meer in 

staat was om ook maar één 

zondagseniorenteam op de been te krijgen. 

En zo werden in één klap beide 

seniorenteams op de zondag opgedoekt, 

omdat er nog maar een stuk of acht spelers 

over waren. Zij gaan nu op de zaterdag hun 

kunsten vertonen en vanaf deze winter is 

Dongeradeel, na 75 jaar, beroofd van zijn 

enige zondagvereniging. Het hoeft geen 

definitief afscheid te zijn, volgend seizoen 

hopen we weer een zondagafdeling te 

hebben, vertelde voorzitter Lens de media. 

Maar ook hij zal waarschijnlijk beter 

weten. Zoals ook hij al constateerde zit de 

klad erin bij het zondagvoetbal. Zijn club 

staat daarin niet alleen. Al verscheidene 

verenigingen zijn Dokkum voorgegaan. 

Buitenpost had ooit een bloeiende 

zondagtak, nu speelt ons vierde tegen hun 

recreantenteam op zondag. Ons eerste 

elftal bond ooit de strijd aan tegen Kollum 

en Hallum. Kollum is inmiddels een pure 

zaterdagvereniging geworden en Hallum is 

opgegaan in Wykels Hallum dat heeft 

gekozen voor zaterdag als speeldag van het 

prestatieteam. Een paar jaar geleden is het 

laatste zondagteam van deze fusieclub 

opgedoekt. Bijna was Stiens hetzelfde 

overkomen, maar de fusie met CSL is 

vooralsnog op de lange baan geschoven. 

Wat is het toch dat de interesse voor het 

spelen op de zondag doet afnemen? Het 

geloof speelt een belangrijke rol. 

Principiële zaterdagclubs zullen nooit en te 

nimmer op zondag spelen. Van oudsher 

was het dus ondenkbaar dat 

zaterdagspelers op de zondag gingen 

voetballen. Heden ten dage wordt niet zo 

zwaar meer aan de speeldag getild. Toch 

maken maar weinig spelers de overstap 

van zaterdag naar zondag, terwijl dat 

andersom veel vaker gebeurt. Daarbij 

spelen maatschappelijke zaken een rol. 

Men wil vrij zijn op zondag. Een zeker niet 

minder belangrijk aspect is het 

uitgaansgedrag. Het valt niet mee om ’s 

ochtends om vier uur op je nest te kruipen 

en een paar uur later alweer aan boord te 

zitten. Voor dit soort types zou het ideaal 

zijn als de aftrap met 24 uur wordt 

vervroegd. Mits ze natuurlijk het 

vrijdagavond niet al te laat maken! 

Toch is het voor een zaterdagvereniging 

ook niet allemaal zonneschijn. Het 

zaterdagvoetbal kon pas een vlucht nemen 

toen de zaterdag als verplichte werkdag 

werd afgeschaft. Maar met de 24-

uurseconomie dreigt de klok te worden 

teruggedraaid. Holwerd heeft nog niet zo 

lang geleden voorgesteld de A-junioren op 

doordeweekse dagen te laten voetballen 

omdat de jeugd op zaterdag moet werken. 

Is het niet wonderlijk dat een club als 

Amelandia, hoewel algemeen van karakter 

maar toch leunend op een overwegend 

protestants bevolkingsdeel, op zondag 

speelt? 

Ik hoop van ganser harte dat Dokkum weer 

een zondagteam kan formeren, want het 

geval Dokkum staat niet alleen. Wat 

Dokkum is overkomen kan ooit ook met 

Geel Wit gebeuren. Misschien niet eens 

omdat de hang naar de zaterdag op 

Ameland de overhand zal krijgen, maar 

omdat Geel Wit wel zal moeten omdat er 

geen tegenstanders overblijven. Een kleine 

twintig jaar geleden speelden onze A-

junioren op zondag. Bij gebrek aan 

belangstelling is deze speeldag van de 

kalender gehaald. Laat dit de senioren niet 

overkomen. 

Koos Molenaar 

  

Geel Wit neemt nieuwbouw in 
gebruik 

Met een informeel samenzijn voorafgaand 

aan de wedstrijd Geel Wit-GAVC is 

zondag 10 februari de nieuwbouw in 

gebruik genomen. Bouwers en raadsleden 

waren uitgenodigd om een kijkje te nemen 

in de nieuwe vertrekken. Ze bekeken de 

nieuwe kleedkamers, verzorgingsruimte en 

wasserette. 

 



Geel Wit één familie 
Geel Wit is een familie en die moet één 

blijven. Dit zei voorzitter Jos Bulté op de 

halfjaarlijkse ledenvergadering, die 3 

januari werd gehouden in de kantine. Het 

zal  dan ook het streven van het bestuur 

zijn om stromingen in te dammen, zodat de 

eenheid bewaard blijft. In dit kader 

betreurde hij het artikel in het laatst 

verschenen clubblad, waarin een lid zijn 

visie op een aantal zaken geeft en zich 

daarmee negatief uitlaat ten aanzien van 

een aantal clubleden. Zowel het bestuur als 

de vergadering was niet gelukkig met deze 

ontboezemingen. 

De  voorzitter memoreerde verder dat de 

Waddenregeling per zomer 2004 ophoudt 

te bestaan. Er zal een overleggroep worden 

gevormd die zich gaat beraden over een 

nieuwe vorm van vergoeding van de 

kosten van het reizen van en naar de 

Waddeneilanden. Geel Wit toont de 

bereidheid in de overleggroep zitting te 

nemen. 

Geel Wit heeft binnenkort de beschikking 

over een jeugdplan. Oud-voorzitter Gerard 

Metz heeft hieraan hard gewerkt. De 

presentatie is op 11 februari in een 

vergadering met de leiders en trainers van 

de jeugd. 

De jeugdcommissie staat sinds kort onder 

leiding van Barbara IJskamp en alles loopt 

naar behoren. Dat kan ook worden gezegd 

van de overige commissies. Zo is de 

sponsorcommissie erin geslaagd een fikse 

uitbreiding van het aantal reclameborden 

om het veld te realiseren. 

Minder succesvol was de Grote Clubactie. 

Niet bij iedereen bestaat voldoende animo 

om de loten te verkopen, met als gevolg 

dat ze niet allemaal verkocht zijn. 

Desalniettemin gaat Geel Wit het volgend 

jaar weer proberen. Getracht wordt dan de 

loten zo vroeg mogelijk aan te bieden. 

De notulen van de vorige vergadering 

werden zonder op- of aanmerkingen 

aangenomen en ook de begroting 

2002/2003 behoefde nauwelijks 

toelichting.  

Aangaande het competitieverloop kon de 

voorzitter melden dat het eerste leuk 

meedraait en dat eigenlijk wel verplicht is. 

Het tweede heeft zelfs kampioenskansen, 

drie en vier doen mee in de middenmoot, 

de krappe selectie werkt nadelig voor de 

A’s. De overige jeugdteams hebben de 

voorjaarsreeks erop zitten. De B’s hebben 

de allesbeslissende wedstrijd tegen 

Akkrum niet kunnen spelen. E1 scoorde 

114 keer en werd toch geen kampioen! 

In de rondvraag kwam de oplevering van 

de nieuwbouw aan de orde. Zo moet de 

bestrating nog steeds gebeuren. Hiermee 

belast zich een vrijwilligersploeg zo gauw 

de weersomstandigheden dat toelaten. Het 

tegelpad langs het hoofdveld richting 

nieuw veld laat nog even op zich wachten 

omdat volgend jaar het hoofdveld wordt 

gerenoveerd. Voetballen op het nieuwe 

veld is nog steeds niet mogelijk omdat het 

terrein nog niet in orde is. Bovendien is 

een bezwaar ingediend tegen de plaatsing 

van de verlichtingsmasten. 

Een van de leden had zich gestoord aan de 

taal die gebezigd werd in de 

jeugdverslagen in het clubblad. Daar 

stonden de complimenten over de website 

tegenover. 

 

Uitslagen en standen 

In de competitie van het eerste elftal 

hebben Irnsum en Read Swart twee 

winstpunten in mindering gekregen.  

Beide verenigingen zijn schuldig bevonden 

aan het staken van de onderlinge wedstrijd 

op 10 december. 

In de competitie van het derde elftal is 

Surhuisterveen 2 teruggetrokken.  

 

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). 

 



Koek en zopie 

Als 40+-er had ik mij voorgenomen, om 

wanneer de weersomstandigheden het 

zouden toelaten, toch geregeld te blijven 

trainen. Dit leek mij beter voor mijn vooral 

lichamelijke conditie. Op tweede 

sinterklaasavond gaven mijn spieren het 

echter al op en kreupelde ik rond met spit. 

Na een week of zes was ik weer zover dat 

ik de kicksen aan wilde trekken, maar 

helaas: de volgende spit-attack was daar. 

Inmiddels lig ik alweer een week of drie 

naar de takken van de Iep voor ons huis te 

kijken. En ik weet het zeker, er komen nog 

geen blaadjes aan. Van teamleden begreep 

ik echter dat de trainingsopkomst minimaal 

is, ongeveer 4 man of zo. Dat is laag en 

vreemd. Mijn vraag is nu, zijn wij mooi-

weer voetballers geworden of moeten we 

een soort spit-praatgroep oprichten. Van 

mijn zwager (tevens ex-voorzitter) heb ik 

begrepen dat er inmiddels een jeugdplan 

ontwikkelt is voor onze vereniging. Ik 

hoop dat daarin ook een hoofdstuk 

opgenomen is voor 40-plussers, want deze 

toppers in hun tweede jeugd komen er 

zelfstandig niet helemaal meer uit. Een 

personal-coach-achtige begeleiding lijkt 

mij aanbevelingswaardig. Misschien kan 

de jeugdcommissie dit puntje meenemen. 

 

Tussen de spit-aanvallen door ben ik nog 

even wezen schaatsen in het gerenoveerde 

Thialf. (Had ik zeker beter niet moeten 

doen.) De nieuwe ijsmeester daar heeft 

voor miljoenen een nieuw ijs-maak 

systeem gebouwd, het ziet er allemaal 

prachtig uit maar op zulk slecht ijs heb ik 

daar nog nooit gereden. Geen wonder dat 

Gianni Romme als zware kerel daar bijna 

zijn kansen op Olympisch goud 

verspeelde. Mijn tweede voorstel is dan 

ook om deze zgn. ijsmeester half december 

standaard elk jaar met een koek en zopie 

tent ergens in Friesland langs de waterkant 

te zetten en hem pas begin maart daar weer 

weg te halen. Niet dat dit iets met voetbal 

te maken heeft, maar als spit-ligger wil ik 

wel gouden medailles in Salt Lake City om 

de nek van onze jongens gehangen zien 

worden. Dus dit wilde ik even kwijt. 

 

Nog net niet depressief van al dit soort 

gedoe en toestanden, is daar opeens het 

bericht dat mijn ouwe cluppie, vv 

Dokkum, zijn eerste en tweede elftal 

terugtrekt uit de zondagcompetities. Van 

mijn broers (drie) had ik al begrepen dat 

het de laatste jaren niet zo goed meer liep 

binnen de vereniging. Een A-junioren team 

was er al jaren niet meer en op den duur 

wreekt zich dat bij de senioren. Men zegt 

dat de jeugd liever stapt op zaterdagavond 

en dan niet op zondag wil of kan 

voetballen. Dat zal wel maar op zaterdag 

moet er geld verdiend worden voor de 

consumpties van die avond en kan er dus 

ook niet gevoetbald worden. Misschien 

vindt de wat oudere jeugd voetbal gewoon 

niet meer zo interessant. De tijd zal het 

leren maar ik kan nu niet meer af en toe het 

groen-wit aantrekken wanneer ik een 

weekendje bij familie vertoef en daar baal 

ik stevig van. 

 

Is er dan nog vreugde in dit leven? 

Natuurlijk, en het heet Maximá. Eigenlijk 

wilde ik een lofdicht voor haar schrijven, 

maar daarin liep ik vast, net als mijn rug. 

Velen waren benieuwd naar haar jurk maar 

ik had het wel geweten als ik haar was: 

 

Máxima, oh Máxima, 

Jij Argentijnse met pit. 

Er is één ding, 

Waar ik mee zit. 

Waarom trouwde jij 

Niet provocerend, 

In de pauselijke kleuren 

Geel en wit. 

 

Want dan hadden we vele foto´s kunnen 

gebruiken om onze kantine op te fleuren. 

Het was een puntje voor de kantine 

commissie geweest. 

 

                                Henk Roemers 

 

 

 



Kerstzaalvoetbaltoernooi  
De dagen 26 en 27 december zijn 

traditiegetrouw ingeruimd voor het 

kerstzaalvoetbaltoernooi. Het afgelopen 

jaar was dat niet anders. ’s Morgens om 

negen uur begon de bal al te rollen en dat 

bleef íe doen tot ver in de middag. 

Tweede kerstdag is het altijd de beurt aan 

de senioren en A-junioren. Zij waren 

verdeeld over tien teams. Hoewel immer 

wordt getracht de teams gelijkwaardig op 

sterkte in te delen kan niet altijd worden 

voorkomen dat er een ploeg met kop en 

schouders bovenuit steekt. Die eer was 

weggelegd voor team 1, bestaande uit 

Anton Kiewiet, Lex Kiewied, Ronald 

Metz, Johan Bekius en Roald de Vries. Het 

enige puntverlies leden ze in de laatste 

groepswedstrijd, maar toen waren ze al 

zeker van kwalificatie voor de 

winnaarsgroep. Daarin wonnen ze alle 

wedstrijden. Met zes treffers hadden ze in 

Anton Kiewiet de topscorer in hun midden. 

In de voorronde was alleen team 4 bij 

machte de uiteindelijke winnaar punten af 

te snoepen. André de Jong, Sip de Jong, 

Harm Kooiker, Tasheem al Saadi en Erik 

ter Schure dwongen hen een 2-2 gelijkspel 

af en eindigden daardoor met hen 

bovenaan in de poule, maar in de 

finaleronde speelden ze slechts twee keer 

gelijk, zodat ze vijfde werden. 

De tweede plaats was verrassend voor 

team 9, dat als beste nummer drie uit de 

poule doorging. Deze formatie bestond uit 

Arno Moll, Edwin Wemer, Wilfried 

Beijaard, Martijn Beijaard en Dirk Tieman. 

Als derde eindigde team 6, waarvoor de 

namen van Siprian de Jong, William de 

Jong, Richard Kooiker, Luc van Tiggelen 

en Rick de Jong op papier prijkten. 

Tegenvallend was de vierde plaats voor 

team 10, de groepswinnaar van poule B 

met als spelers Theo de Haan, Herman ter 

Schure, Siegfried Kooiker, Frank Beijaard, 

Jan Kiewiet (Buren) en Gerard Metz. 

Tussen dit volwassen geweld mochten de 

F4-pupillen hun kunsten vertonen in een 

echte klassieker: Ajax-Feyenoord. 

Derde kerstdag begon met een toernooi 

voor D1, E1, E2 en E3-pupillen. Liverpool 

was de grote verrassing. Na twee 

wedstrijden nog maar een punt, aan het 

einde winnaar met 10 punten. De eer van 

Liverpool werd verdedigd door Kevin 

Kiewiet, Thomas v.d. Geest, Richard 

Kienstra, Jaap Wansink, Richard Kiewiet 

en Gerard Hekkelman. Tweede werd 

Arsenal met als spelers Onno Straatsma, 

Rik Nagtegaal, Danny Metz, Paulus 

Brouwer en Edward Brouwer. Als derde 

eindigde Barcelona, bestaande uit Jurjen 

Metz (met 4 treffers topscorer), Ismael 

Kortak, Jan Brouwer, Robert Molenaar, 

Kevin Kienstra en Laurens Kooiker. 

Vierde werd Celtic (Tom Metz, Andries 

Metz, Lars Molenaar, Abe v.d. Geest , 

Cugo Davidjan en Vincent Rijpstra. Op de 

vijfde plaats finishte Real Madrid  (Robin 

Oud, Chris Heerema, Robert Kiewiet en 

Mark Kiewiet. De Glasgow Rangers sloten 

de rij. Voor hen speelden Willard 

Molenaar, Vincent Brouwer, Onno Engels 

en Stefan Brouwer. ‘Gastspelers’Lars 

Molenaar en Kevin Kiewiet zorgden voor 

de enige treffers van de Rangers, waardoor 

beide spelers in totaal eveneens vier keer 

scoorden. 

Vervolgens was het de beurt aan F1, F2 en 

F3. Zij kregen de namen van Nederlandse 

topclubs toebedeeld. Het werd een 

spannende strijd, liefst drie ploegen 

eindigden met 9 punten bovenaan. Het 

doelsaldo moest de beslissing brengen. 

Feyenoord bleek de sterkste (Pascal Oud, 

Jorik Metz, Sander Beijaard, Melle Oud, 

Maurice Oud en Tom Heerema. De tweede 

plaats werd gedeeld door FC Twente 

(Cyprian de Jong, Lucas Mollema, Gosse 

Metz, Adrian Beijaard, Niels v.d. Geest, 

Albert Teuben en Bente Bonthuis) en 

Vitesse (Ruben Metz, Jan Ytsma, Dennis 

Brouwer, Jos Beijaard, Cyprian Molenaar 

en Kayan Kiewiet. De ranglijst werd 

verder gevuld met Ajax (Sander 

Hekkelman, Len Spoelstra, Glenn 

Kienstra, Theo Metz, Wilma Kienstra en 

Ken Knoeff), Heerenveen (Christian 

Molenaar, Jeroen Brouwer, Wouter 

Wansink, Boyd Metz, Martijn de Jong, 

Steven Molenaar, Mark Brouwer) en PSV 

(Johan Kolk, René Brouwer, Francisco 



Kooiker, Andries Kiewied, Rik Brouwer 

en Jordi Metz. Topscorer werd Bente 

Bonthuis met 4 treffers. 

Voor de B- en C-junioren konden slechts 

vier teams worden geformeerd. Het venijn 

zat ‘m in de staart. Team 1 greep zijn 

laatste kans door team 4 met 7-1 op te 

rollen en doordat team 3 verrassende 

verloor van team 2 werd team 2 op 

doelsaldo winnaar. De eindstand: 1 Team 3 

(Wilrik Beijaard, Siard Bonthuis, Mark 

Kiewiet, Sjors Kiewiet, Ronald de Jong, 

Theodoor Molenaar, René Kiewiet), 2 

Team 3 (Sander Kiewied, Casper 

Kruizinga, Kersten Nobel, Frank Kiewiet, 

Marijn Oud en Gerard Roemers), 3 Team 2 

(Chas v.d. Heuvel, Erwin Huizinga, Paul 

Metz, Alexander Kiewiet, Dirk Molenaar, 

Peter Roemers, Jacco Brouwer), 4 Team 4 

(Patrick Oud, André Tieman, Gerben 

Molenaar, Lennard Brouwer, Dennis 

Kiewiet, Jan Pieter ter Schure).Siard 

Bonthuis werd topscorer met 7 doelpunten. 

 

Eilander jeugdzaaltoernooi 

Sporthal de Slenk was zaterdag 9 februari 

het decor van het zaaltoernooi voor de 

jeugd van de Monnik, Amelandia en Geel 

Wit.  

’s Morgens om negen uur werd de bal voor 

het eerst aan het rollen gebracht en het 

laatste fluitsignaal klonk omstreeks vijf 

uur. Toen kon voorzitter Jos Bulté de beker 

uitreiken aan de aanvoerder van het 

winnende E-team. 

De Monnik arriveerde ’s morgens op 

Ameland. Omdat de Schiermonnikogers 

geen B- en C-junioren meebrachten kon in 

deze leeftijdscategorieen alvast worden 

begonnen. Daarbij tekenden zich toch wel 

enige verrassingen af. Bij de C’s eindigden 

de beide ploegen van Amelandia bovenaan 

en gaf het doelsaldo de doorslag in het 

voordeel van C1. Geel Wit C1 werd derde, 

GW C2 dus vierde. 

Bij de B’s was het al nauwelijks anders. 

Amelandia B2 streek met de hoogste eer. 

Amelandia B1 en Geel Wit B1 eindigden 

gelijk op de tweede plaats, GW B2 

verzamelde slechts een punt. 

Bij de C’s waren de rollen omgedraaid. 

Hier was Geel Wit D2 oppermachtig. De 

Monnik D2 werd een goede tweede, dat op 

doelsaldo Geel Wit D1 voorbleef. De 

vierde plaats was voor de Monnik D1, 

terwijl de ploegen van Amelandia de rij 

sloten. 

Bij de E’tjes was de overmacht van Geel 

Wit groot. De eerste drie plaatsen werden 

ingenomen door resp. E4, E3 en E1. De 

eindrangschikking was verder: 4 

Amelandia E2, 5 Geel Wit E2, 6 

Amelandia E1, 7 de Monnik E2, 8 de 

Monnik E1. 

Voor elk winnend team was er een beker, 

alle deelnemers kregen een 

herinneringsvaantje. 

 

Amelandia neemt 
bestuurskamer in gebruik 

Geel Wit feliciteert zustervereniging 

Amelandia van harte met de 

ingebruikneming van de bestuurskamer.  

Deze ruimte is gebouwd aan de kantine, 

die een grondigde opknapbeurt heeft 

ondergaan. Het plafond is verlaagd en de 

bar is naar voren gehaald. Al met al een 

hele verbetering. 

 

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. 

 

 

 

 



Geel Wit-GAVC 10-2-2002    

Geel Wit heeft zich in de beginfase het 

kaas van het brood laten eten. GAVC nam 

een voorsprong van 0-2 en gaf die niet 

meer uit handen. Al na zes minuten namen 

de bezoekers de leiding. De bal kwam wat 

gelukkig voor de voeten van Jeroen 

Feenstra die keihard uithaalde en via de 

kruin van Arno Moll doel trof.  

GAVC zette Geel Wit meteen onder druk, 

bij de thuisclub lukte niets. Bij GAVC ging 

het voor de wind. Nadat Sietse Tjalma een 

kans onbenut liet liet Leo Faber na 

negentien minuten 0-2 aantekenen. Arno 

Moll verzuimde weg te werken, waarna de 

bal voor de voeten van Faber kwam, die dit 

buitenkansje niet onbenut liet.  

Pas na een half uur spelen kwam Geel Wit 

voor het eerst gevaarlijk voor de jeugdige 

doelman M. van der Werf, maar Jaap 

Wouters kopte naast. 

Vlak voor de rust lag diezelfde Wouters 

aan de basis van de tegentreffer van Geel 

Wit.  Hij bracht Edward de Jong in 

stelling, die van dichtbij kon intikken. 

Dat was een opsteker voor de geelwitten, 

want tot dan toe hadden zij weinig in de 

melk te brokkelen gehad. Na de pauze 

hadden ze de wind in de rug en gingen er 

meer aanvallende impulsen van hen uit. Al 

na twee minuten gaf de net ingevallen 

Antonio Brouwer zijn visitekaartje af met 

een afstandsschot dat naast ging. Geel Wit 

was aanvallender, maar GAVC niet minder 

gevaarlijk. Dat bleek na tien minuten toen 

Feenstra kon voorzetten op Fons van 

Steen, die de bal naast het doel werkte. 

Datzelfde gebeurde even later aan de 

andere kant toen het schot van André de 

Jong precisie miste. Na twintig minuten 

behoedde keeper William de Jong zijn 

ploeg voor een grotere achterstand door het 

schot te pareren van Tjalma, die daarvoor 

langs een paar geelwitters was gesoleerd. 

Even later had Siprian de Jong gelijk 

kunnen maken, maar hij vond de keeper op 

zijn weg.  

In de 35-ste minuut was Colin Ytsma 

betrokken bij een schermutseling. Zijn 

tegenstander beging een overtreding 

waarop Ytsma hem sloeg. Gelukkig voor 

hem heeft de scheidsrechter niets gezien en 

ging die niet in op de waarneming van de 

grensrechter. Eerder al hadden Douwe van 

der Meij, Peter Oud en Siprian de Jong 

geel voorgetoverd gekregen. 

Een paar minuten voor het einde van de 

officiële speeltijd besliste de razendsnelle 

invaller Alwin Wierstra de strijd toen hij 

vanaf de middellijn kon opstomen naar 

keeper William de Jong. Siprian de Jong 

verkleinde in blessuretijd de achterstand tot 

2-3 met een frommelgoal. 

Opstelling Geel Wit: William de Jong; 

Peter Oud, Arno Moll, Edwin Wemer, 

Colin Ytsma (Anton Kiewiet); Siprian de 

Jong, André de Jong, Douwe van der Meij 

(Antonio Brouwer), Paul van der Wal 

(Herman ter Schure); Edward de Jong, 

Jaap Wouters. 

 

Indelingen voorjaarsreeks 

B-junioren 

Be Quick B2  Dokkum 

LSC 1890 B2  Sneek 

Geel Wit B1   

Frisia B2  Leeuwarden 

Rood Geel B2  Leeuwarden 

DTD B1  Jelsum 

 

C-junioren 

TTBC C2  Oudkerk 

Geel Wit C1  

Akkrum C2 

Hardegarijp C2 

Stiens C2 

CAB C1  Bolsward 

 

D-pupillen 

Noordbergum D1  

JKC D1  Kootstertille 

JV Cammingha D1 Leeuwarden 

Marrum D1 

Ternaard D1 

Geel Wit D1 

 

E1-pupillen 

Oostergo E1  Ee 

De Lauwers E1 Warfstermolen 

Kollum E1 

Geel Wit E1 



Ropta Boys E1 Oosternijkerk 

GSVV E1  Gerkesklooster 

 

E2-pupillen 

Kollum E2 

Bergum E2 

Rijperkerk E2 

VVT E2 

Geel Wit E2 

ONB E2  Drachten 

 

E3-pupillen 

Hardegarijp E3 

Geel Wit E3 

De Walden E2  Damwoude 

BCV E3  Bergum 

Rood Geel E5 

Anjum E2 

 

F-pupillen 

Blauw Wit ’34 F1 Leeuwarden 

Wykels Hallum F1 

Rood Geel F1 

DTD F1 

WWS F1  Wirdum 

Geel Wit F1 

 

Annie Molenaar wint 
spelregelwedstrijd 

Wie zegt dat vrouwen geen verstand van 

voetbal hebben? Bij Geel Wit is dat 

geenszins het geval, of het zou moeten zijn 

dat de mannen er ook niet veel weet van 

hebben. De spelregelwedstrijd, 

georganiseerd door de  

scheidsrechtersvereniging Groningen En 

Omstreken, is glansrijk gewonnen door een 

van de twee deelnemende dames, Annie 

Molenaar. Zij vergaarde 41 punten. Met 

drie punten achterstand eindigde Jaap  

Kienstra op de tweede plaats, Meinte 

Bonthuis werd derde en vijf personen 

deelden de vierde plaats: Henk Roemers, 

Jan van Os, Theo Brouwer, Francisco Metz 

en... Ria Krol. 

Aan de spelregelwedstrijd deden 16 

Amelanders mee, allen lid van Geel Wit. 

Ook Amelandia was uitgenodigd, maar 

vanwege het zaalvoetbaltoernooi in 

Hollum moest onze zustervereniging 

verstek laten gaan. 

De Groninger scheidsrechters waren voor 

de vierde keer op Ameland om er hun 

trainingsweekeinde te houden. Gasttrainer 

was Arent Bekhof, oefenmeester van 

Harkemase Boys, die vrijdagavond de 

hoofdmacht van Geel Wit onder handen 

nam op een hard en doorweekt oefenveld. 

Speciale gast was Dick Jol. De man die 

onlangs zijn laatste internationale wedstrijd 

floot was te laat bij de boot en moest door 

Lieuwe Veltman naar Ameland worden 

gehaald. Jol leidde een van de onderdelen 

van de spelregelwedstrijd. Hij toonde 

spelsituaties en de deelnemers moesten 

aangeven wat de spelhervatting zou  

 zijn. 's Avonds verzorgde hij voor de 

scheidsrechters een lezing, waarbij 

duidelijk werd hoe belangrijk het is  

 voor een scheidsrechter op positie te 

kiezen. 

 

,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 magv 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) 

 

 

 

Tegelpad vordert 

Ook bij Geel Wit zelf blijven de 

werkzaamheden door gaan. De nieuwe 

ruimten in de kleedaccommodatie  

zijn al in gebruik genomen, maar de 

toegang was nog rommelig. Een aantal 

vrijwilligers heeft hierin verandering 

gebracht met het aanleggen van een 

tegelpad. Hiermee zijn ze al vergevorderd. 

Prima werk,  jongens. 

 



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 

 

 

 


