
Jan Kiewiet: Jeugd 
belangrijk voor vereniging 
In 1969 behoorde Jan Kiewiet tot de eerste 

lichting die zich aanmeldde voor de 

jeugdafdeling van Geel Wit. Thans is hij 

een van de oudste nog actieve voetballers. 

Alleen Frans Kiewied en George Molenaar 

zijn ouder. Zij behoorden tot  dezelfde 

succesvolle lichting als Jan. 

Jan heeft geen al te goed geheugen als het 

gaat om het naar boven halen van 

jaartallen, trainers en memorabele 

wedstrijden, maar het begin van de 

jeugdafdeling staat in zijn geheugen 

gegrift. Jan Epping was de initiator. “Hij 

zat aan een tafeltje op het veld en wij 

moesten ons bij hem melden”, weet Jan 

nog. Het zou tot 1971 duren alvorens hij 

als C-junior aan het competitievoetbal 

begon. Tot die tijd stonden alleen 

oefenwedstrijden tegen Amelandia en de 

jeugdtoernooien bij VIOS in 

Oosterhesselen, de oude vereniging van 

Epping, op het programma. “De reisjes 

naar Oosterhesselen waren hoogtepunten, 

je was immers nog nooit ergens geweest”. 

Jan maakte deel uit van een ijzersterk 

team. Hoewel de Amelander jongens een 

ervaringsachterstand van verscheidene 

jaren hadden op hun leeftijdgenoten 

haalden ze menig kampioenschap binnen. 

Dat begon meteen bij de C’s. Jan was 

linksbuiten, Rudolf Metz stond in de spits 

en Frans Kiewied bezette de andere 

vleugelplaats. Maar al in de eerste de beste 

uitwedstrijd kwam daarin verandering. 

“Joop Brouwer raakte geblesseerd, 

waardoor ik naar achteren moest. Daar ben 

ik een koppel gaan vormen met Jan 

Hamstra. Ik ben dus eigenlijk maar een 

half uur linksbuiten geweest”. 

De Amelanders waren schier 

onverslaanbaar. Eigenlijk waren de 

oefenduels tegen Amelandia de lastigste 

wedstrijden, want ook de Hollumers 

beschikten over een goede lichting. 

Hoewel toen alles prachtig was, denkt Jan 

met gemengde gevoelens aan die periode 

terug: “Het voetbalde gemakkelijk, we 

verloren bijna nooit, maar ik vraag me af 

of we daar een betere mentaliteit door 

hebben gekregen”. 

Een aantal van de genoemde jongens 

stootte meteen door naar het eerste elftal. 

Jan niet, hij kan zich herinneren dat hij 

reserve was onder het trainerschap van Ids 

Heerema. Het laatste jaar in de A-junioren 

kwam hij overigens nauwelijks meer aan 

voetballen toe. Op zijn verjaardag, op 5 

oktober, brak Jan zijn been. Met de half 

een boot ging hij naar het ziekenhuis en 

om half zes keerde Jan alweer huiswaarts. 

De behandeling was niet goed gebeurd, na 

twee weken moest hij alsnog worden 

geopereerd. 

Enkele memorabele wedstrijden blijven 

Jan nog wel bij. Zoals de oefenpartij tegen 

Veendam, toen met Rudolf in de spits. Het 

tweetal vocht interessante duels uit, Rudolf 

scoorde een keer in het met 2-0 door 

Veendam gewonnen duel. Het tweetal 

speelde eerder al samen een 

selectiewedstrijd voor het Friese 

jeugdelftal. Rudolf overleefde de eerste 

schifting, Jan niet. “Vriendjespolitiek van 

die Leeuwarders”, vindt hij het nog steeds. 

Jan moest op de linksbuitenplaats acteren, 

terwijl hij al sinds jaar en dag in de 

verdediging voetbalde.  

Jan was ook van de partij tegen het 

nationale team van Roemenië. Het werd 

‘slechts’ 9-0 tegen de latere WK-gangers. 

“Maar”, relativeert Jan, “zij speelden met 

de handrem erop. Zij moesten bepaalde 

opdrachten vervullen, als ze voluit waren 

gegaan was het wel 20-0 geworden”. 

Spannender ging het eraan toe op het 

toernooi in Hollum tegen Telstar. De 

Velsenaren hadden in een mini-wedstrijd 

een lastige kluif aan Geel Wit. “Die 

jongens deden alles met schijnbewegingen. 

Toen ik een beweging maakte alsof ik zou 

schieten reageerde met tegenstander op 

zijn Amsterdams met: hé Cruijffie”. 

Jan studeerde in Bolsward en in die 

periode heeft hij veel ervaring opgedaan. 

Jan trainde mee met RES, was actief in het 

scholenvoetbal en trainde vrijdagsavonds 



op Ameland mee. De volgende dag 

voetbalde hij voor de A’s, en als het moest 

dezelfde dag ook voor de B’s en de 

volgende dag bij de senioren 

Jan maakte een jaar of elf deel uit van de 

hoofdmacht. Dat was niet een al te lange 

periode, vindt hij zelf. Jan bedoelt daarmee 

dat hij het wel langer in het eerste had 

kunnen volhouden, maar de 

omstandigheden maakten het hem 

onmogelijk. Met zijn broers had Jan de 

zaak van zijn vader overgenomen en er 

moest ook op zondag gewerkt worden. 

Toen er later meer personeel kwam was het 

voor Jan weer wat gemakkelijker om zich 

vrij te maken voor het spelletje dat hem 

van jongsaf zo bezig houdt. Jan deed een 

stapje terug en ging ballen in het derde. 

Maar nog regelmatig werd sindsdien een 

beroep op hem gedaan als het tweede in de 

problemen zat.  

Jan is een drukbezet man, zeker sinds zoon 

Kevin ook in competitievoetbal actief is. 

Jan heeft zich opgeworpen als jeugdleider 

en dat betekent dat hij bij de training 

aanwezig is en elke zaterdag op het veld 

staat, uit en thuis. Jan begeleidde zijn zoon 

vanaf de F’jes tot nu bij de D’s. Hij heeft 

een paar jeugdspelleiderscursussen 

gevolgd, maar eigenlijk was dat te weinig. 

“Het is moeilijk om jeugdtrainer te zijn. Je 

hebt wel vier jaar opleiding nodig om 

kennis op te doen. Je kunt de jeugd wel iets 

bijbrengen, maar niet genoeg. Jeugdtrainer 

is een vak apart. Er is een wezenlijk 

verschil tussen voetballer en trainer. Bij 

Heerenveen zijn de A-junioren verplicht 

een cursus te volgen waardoor ze gaan 

nadenken over de benadering van een 

trainer, daar leer je een hoop van”.  

Aan de cursussen die op Ameland zijn 

gehouden heeft Jan veel gehad. Nu is het 

zaak deze kennis voor Geel Wit te 

behouden. Jan is dan ook zeer ingenomen 

met het onlangs gepresenteerde jeugdplan. 

Eens in de maand komen de jeugdleiders 

en –trainers bijeen. Wat Jan betreft wordt 

elke keer een deel van het jeugdplan 

besproken. Elke leeftijdscategorie veriest 

een andere benadering. Het is voor Jan dan 

ook een hele ervaring om het teampje van 

zijn zoon gedurende een aantal jaren te 

begeleiden. Het is een goed en voor de 

hand liggend gebruik dat vaders bij het 

team van hun zoon blijven. Toch kleven 

daaraan ook bezwaren, realiseert Jan zich. 

“De jongens krijgen gedurende de hele 

jeugd oefenstof van dezelfde persoon, dat 

is niet goed”. 

Voorlopig gaat Jan gewoon door met zijn 

activiteiten als leider, omdat hij het belang 

inziet van de jeugd en de begeleiding 

ervan. Voor zijn gevoel is het met de 

motoriek van de jeugd nu minder gesteld 

dan in zijn tijd. Als jongetje voetbalde Jan 

op het Kerkplein, met jongens als Tjeerd 

de Jong en Roel Nienhuis. “Dat waren 

mannen die alles konden met de bal”, 

roemt Jan. Tegenwoordig wordt er niet 

meer zoveel op straat gevoetbald. Daarom 

is het zo belangrijk dat de jeugd op het 

Geel-Witveld terecht kan. “Wolter Birza 

heeft als eens voorgesteld om op 

woensdagmiddag een soort voetbalinstuif 

te houden. Als ik zondagsmiddags met de 

kinderen naar het voetballen ga dan gaan 

ze zelf een balletje trappen. Dat is goed, je 

ziet ze verbeteren”. 

Met de opvolging zit het wel snor. Dat 

moet ook, want Jan heeft zijn langste 

periode als actieve speler gehad, 

concludeert hij enkele dagen na de eerste 

wedstrijd sinds de winterstop. Twee 

maanden lang was de training niet echt 

intensief te noemen en de gevolgen van de 

inspanningen van zondagochtend laten 

zich gelden.  

 

Koos Molenaar 

 

Sponsor F-pupillen 
……. Van Kees en Rina Brouwer is de 

nieuwe sponsor van de F-pupillen. 

Voorafgaand aan de wedstrijd Geel Wit-

GAVC mochten de jongetjes hun nieuwe 

outfit tonen in een wedstrijd tegen de 

leeftijdgenootjes van Amelandia. Het werd 

een glansrijke overwinning. 

 



Accommodatie 
Voorafgaande aan het duel Geel Wit-

GAVC is de uitbreiding van de 

kleedaccommodatie op informele wijze in 

gebruik genomen. Raadsleden en bouwers 

waren uitgenodigd om de verbouwingen 

met eigen ogen te aanschouwen. De 

genodigden werden ontvangen in de 

kleedkamer die al de vaste kleedruimte van 

het eerste elftal is geworden. Francisco 

Metz en zijn mannen moesten derhalve 

uitwijken naar het andere nieuwe 

omkleedlokaal voor de spelers. ‘Als we 

winnen wordt dit onze vaste kleedkamer’, 

beloofde de trainer. Liever kwam hij zijn 

belofte niet na, want de selectie heeft een 

duidelijke voorkeur voor het noordelijke 

vertrek. Gelukkig voor hem hoeft hij deze 

belofte niet na te komen, want we weten 

inmiddels het resultaat van de wedstrijd. 

Na de ontvangst volgde een rondleiding en 

een vergelijk met de ‘oude’ kleedkamers 

maakte de bezoekers duidelijk dat de 

nieuwbouw geen overbodige luxe was. Zij 

zagen dat niet alleen de spelers beter 

behuisd zijn, datzelfde geldt ook voor de 

scheidsrechters. Bewondering oogstten ook 

de verzorgings- en de wasruimte. 

Kenmerkend voor als deze vertrekken is 

dat de verenigingskleuren zijn verwerkt in 

de wandtegels. Ook het ballenhok biedt nu 

een geordende aanblik. Aan de gebruikers 

nu de taak het zo te houden. 

Voorzitter Jos Bulté sprak woorden van 

waardering in de richting van de bouwers 

en de raadsleden, de laatsten hebben er 

voor gezorgd dat de financien op tafel 

kwamen om iets moois als dit te realiseren. 

Wethouder De Vries van sportzaken zei 

dat de gemeente de sport erg belangrijk 

vindt. De afgelopen jaren heeft de 

gemeente een miljoen uitgegeven ten 

behoeve van de sport.  

Zoals gebruikelijk is er ook weer veel 

vrijwilligerswerk verricht. Al diegenen die 

zich belangeloos hebben ingezet mogen 

vanzelfsprekend aan het einde van dit 

seizoen aanschuiven aan de 

vrijwilligersbarbecue. 

 

Is het alweer lente.......? 

 

Als het weer bijna tijd is voor de lente, dan 

betekent dat, dat we de winter bijna achter 

de rug hebben. Nu moet ik toch even 

nadenken: ja, er is wat sneeuw gevallen en 

ja, er heeft wat ijs op de waterplassen 

gelegen. Toch zou ik het niet in mijn hoofd 

durven te halen om deze inmiddels 

zeldzame natuurverschijnselen samen te 

vatten onder de noemer winter. Een beetje 

winter is toch een jaargetijde van ongeveer 

drie maanden. En minstens de helft van die 

periode hoor je te lijden onder bittere 

koude. Als ik een eekhoorntje was, dan zou 

ik allang geen wintervoorraad nootjes meer 

aanleggen. En tijdens die ijzige koude hoor 

je jezelf warm te houden met 

sneeuwballen-gevechten, sneeuwhutten te 

bouwen en sneeuwpoppen te rollen. En 

wanneer dan na een paar dagen van rillen 

en trillen het ijs sterk genoeg is, dan is het 

tijd voor ijspret. Het is dan dat je af en toe 

naar huis moet om te eten of te slapen of te 

werken, maar voor de rest is daar alleen 

nog maar het ijs. Het ijs met zijn 

kampritten en schitterende toertochten, en 

om de tien jaar natuurlijk het hoogtepunt 

met de Tocht der tochten. En het is dan 

natuurlijk ook logisch dat er in een 

dergelijk jaargetijde geen sprake is van 

voetbal. Op de eerste plaats omdat normaal 

gesproken de velden dan onbespeelbaar 

zijn, op de tweede plaats omdat je er 

domweg geen tijd voor zou hebben. 

Sterker nog, het zou niet eens in je op 

komen om iemand te vragen om een 

partijtje te spelen. 

Nou, deze zgn. winterperiode hadden we al 

een halve competitie gespeeld kunnen 

hebben. Het is dat de Olympische Winter-

spelen op de tv waren, anders had ik echt 

niet geweten dat het winter was. Het is nu 

niet voor het eerst dat de winter geen 

winter is. Je kunt dat accepteren als gevolg 

van de zgn. algehele opwarming van onze 

aardbol, door broeikaseffecten en gaten in 

de ozonlaag, maar dat is voor mij allemaal 

wat ver van mijn bed.( Waar ik overigens 

nog veel tijd op doorbreng, want mijn spit 



is nu een beste hernia, waar volgens 

planning op de eerste lentedag het mes in 

moet.) Samen met enkele andere 

winterliefhebbers uit onze club hebben we 

daarom de koppen bij elkaar gestoken en 

een plan bedacht. De eerste fase is daar 

onlangs van in werking getreden, door een 

satelliet te lanceren die ons milieu scherp 

in de gaten gaat houden. De tweede fase 

behelst het bouwen van sluizen in alle 

zeegaten van de Waddenzee in 

samenwerking met Tonny Overdiep. 

Hiermee houden wij, een door de satelliet 

gesignaleerde El Niño, buiten ons Wad. 

Verder had mevrouw Jorritsma nog een 

partijtje windmolens in de aanbieding. 

Deze plaatsen wij rondom de Waddenzee. 

De stroom die zij opwekken in de lente, 

zomer en herfst, slaan wij op voor de 

winter. In het vervolg zetten wij dan op 21 

december deze molens op volle toeren en 

blazen de temperatuur in het 

Waddengebied gewoon tot beneden het 

vriespunt. Zo creëren wij gewoon onze 

eigen winter. 

Dit natuurlijk in de eerste plaats voor ons 

eigen plezier, maar zoals met alles op 

Ameland, zit er natuurlijk ook een stukje 

seizoensverruiming in. Over de gehele 

wereld is Nederland beroemd om zijn oude 

meesters, en velen van hen schilderden de 

alom bekende Hollandse winterland-

schappen. Maar wanneer hier in januari 

een Boeing Japanners neerstrijkt, dan zien 

die nooit weer een bevroren gracht vol 

zwierig schaatsende Hollanders. En dus 

geloven ze ook niet meer dat die 

zonnebloemen van Van Gogh echt zijn en 

dat drukt de prijs. Die bussen komen dan 

dus massaal naar het noorden voor een 

cultuurhistorisch verantwoord 

winterlandschap. En zo winnen wij ook 

nog eens aan geloofwaardigheid, in een 

wereld die sinds de eeuwwisseling op de 

kop lijkt te staan. 

 

Het lijkt misschien allemaal wat 

overdreven en ambitieus voor een beetje 

ijspret, maar geloof me, alleen al het idee 

dat dit zou kunnen, maakt mijn 

kwakkelwinterhumeur een stuk 

verdraagzamer. 

 Henk Roemers 

Familiedag 
Geel Wit organiseert ook dit jaar weer een 

familiedag. Traditiegetrouw gebeurt dat op 

Hemelvaartdag. Het bijzondere aan de 

familiedag van dit jaar is dat het zal plaats 

vinden op 9 mei, de dag dat onze 

vereniging 68 jaar wordt. 

 

Schoonmaken kantine 
In de winterstop hebben enige vrijwilligers 

onze accommodatie eens grondig onder 

handen genomen. Alles ziet er nu weer 

blinkend uit. Een groot compliment gaat 

uit naar deze mensen. 

 

Derde veld 
Het lijkt wat beter te gaan met het derde 

veld. Het is niet meer zo drassig als het is 

geweest. Dit competitiejaar zal er 

waarschijnlijk nog niet op worden 

getraind. Wel zullen er al enkele 

jeugdwedstrijden plaats hebben.  

Met ingang van het nieuwe seizoen zal er 

waarschijnlijk wel kunnen worden getraind 

op het nieuwe veld, dat dan ook is voorzien 

van lichtmasten. Het bezwaar dat was 

ingediend tegen de plaatsing van de masten 

is ingetrokken. 

 

Wist u 
Wist u dat de scheidsrechter voor de 

wedstrijd Geel Wit-GAVC doorgaf dat hij 

bijna in Harlingen was. Toen hem duidelijk 

werd gemaakt dat de boot naar Ameland 

toch echt in Holwerd vertrok kon hij nog 

net op tijd zijn koers veranderen en op tijd 

bij de wedstrijd zijn. 

 



De blinde leidt de lamme  
Onlangs werd de supportersschare van het 

Nederlands Elftal verblijd met de 

mededeling dat het duo Dick 

Advocaat/Willem van Hanegem de 

coaching van het nationale elftal zou 

overnemen van Louis van Gaal. De pers 

was unaniem idolaat, want Dick Advocaat 

had de klus al eens eerder bij de hand 

gehad en toen was gebleken dat het een 

warme, sympathieke man was met veel 

begrip voor de standpunten van de spelers 

en echt geen autoritaire bullebijter a la Van 

Gaal, Michels of Happel. De over het 

paard getilde multi-miljonairs van de 

oranje-selectie ontvangen hem natuurlijk 

met open armen. Om de lol compleet te 

maken stelde Advocaat maar meteen als 

voorwaarde dat Willem van Hanegem als 

zijn assistent zou worden aangesteld. Dat 

was natuurlijk geen enkel probleem voor 

de KNVB, want De Kromme heeft een 

grote naam als voetballer en entertainer en 

dat hij als trainer zowat overal is 

weggestuurd na een heleboel sores weegt 

natuurlijk niet of nauwelijks, want grote 

voetballers zijn nu eenmaal altijd moeilijke 

mensen.  

Om niet uitsluitend op mijn geheugen af te 

gaan heb ik een interessant boek gelezen 

over de geschiedenis van het Nederlands 

Elftal sinds de jaren zestig van de 

twintigste eeuw. De centrale vraag die aan 

de orde wordt gesteld is: hoe komt het toch 

dat het Nederlands elftal, dat misschien 

wel het beste maar zeker het mooiste 

voetbal van de wereld speelt, telkens faalt 

als er een wereldkampioenschap voor het 

grijpen ligt?  

David Winner, de schrijver van "Het land 

van Oranje", schrijft hierover op pagina 

213:" De meest voor de hand liggende 

diagnose voor de Nederlandse neiging om 

op beslissende momenten te falen ligt 

beslist in de aard van het Nederlandse 

individualisme en de afkeer van gezag. De 

democratie, het individualisme en het 

diepe wantrouwen tegen autoriteit in 

Nederland hebben allemaal oude, 

historische wortels." David Winner is een 

Engelsman die al vanaf zijn prille jeugd 

een bewonderaar is van het Nederlandse 

voetbal, van het Nederlandse volk, het 

Nederlandse landschap en van de 

Nederlandse kunst. Hij ziet de manier 

waarop het Nederlands Elftal de ruimte 

van het voetbalveld benut als een gevolg 

van de Nederlandse traditie en 

geschiedenis die noodzaakte tot het 

optimaal benutten van het onder de 

zeespiegel liggende land om het te kunnen 

beschermen en om er het maximale 

rendement aan agrarische productie, 

verkeer en vervoer uit te halen. Datzelfde 

optimaliseren van de ruimtelijke effecten 

ziet Winner in de Nederlands schilderkunst 

en in de architectuur. Ook voor het 

verschijnsel van onze afkeer van autoriteit 

geeft hij een historische verklaring: de 

Nederlander denkt calvinistisch; we zijn 

allemaal gelijk en we verdragen slecht dat 

iemand met kop en schouders boven de 

rest uit steekt. Daarom stapte Johan Cruyff 

over van Ajax naar Barcelona nadat het 

elftal Piet Keizer tot aanvoerder had 

gekozen. Johan vond dat hij alleen wist 

hoe er gespeeld moest worden en toen zijn 

collega's te kennen gaven dat ze dat niet 

accepteerden, hield hij het voor gezien.  

Terug naar Advocaat en Van Hanegem. 

David Winner citeert in zijn boek op 

pagina 215 de internationaal beroemde 

Nederlandse dirigent Hans Vonk:"In 

Nederland waren onze bondscoaches - 

afgezien van Happel en Michels - zwak. 

Mannen als Hiddink en Advocaat denken 

en praten te veel. Ze willen aardig 

gevonden worden, maar dat werkt niet op 

het hoogste niveau. In muziek is een regel: 

hoe groter de groep, hoe minder 

democratie je kunt hebben. Met drie of vier 

musici die kamermuziek uitvoeren, ja, dan 

kun je volgens democratische principes 

werken. Met alles wat groter is, bestaat er 

maar een mogelijkheid: een persoon die 

alle anderen vertelt hoe er moet worden 

opgetreden. Met voetbal moet het wel 

hetzelfde zijn." Als we er even vanuit gaan 

dat mensen als Cruyff en Vonk weten waar 

ze over praten, dan wachten ons met het 



Nederlands Elftal in de naaste toekomst 

weer dezelfde problemen als die welke we 

nu al zo'n dertig jaar lang krijgen 

voorgeschoteld. Wim van Hanegem zegt 

hier zelf over:"Voor Nederland zijn 

problemen normaal en gezond. Als het 

rustig is rond het Nederlands Elftal, denkt 

iedereen dat ze allemaal ziek zijn. Als we 

geen problemen hebben, dan moeten we 

problemen creëren. Persoonlijk denk ik dat 

het beter is als het rustig is. Maar voor 

ieder Wereldkampioenschap of Europees 

kampioenschap moeten we problemen 

hebben. Ik weet zelf niet waarom." De 

Kromme kon er in zijn actieve tijd ook wat 

mee: in 1978 ging hij niet mee naar de 

eindronde van het Wereldkampioenschap 

in Argentinië, omdat hij wilde dat alle 

spelers gelijk betaald zouden worden, maar 

Ruud Krol en Arie Haan wilden hun 

verdiensten uit reclame zelf houden. Over 

de verloren finale tegen West-Duitsland in 

1974 zegt Willem:"Het kon me niet 

schelen als we maar met 1-0 wonnen, 

zolang we ze (de Duitsers) maar 

vernederden." Helaas kregen de Duitsers 

door het arrogante getreiter van de 

Nederlanders de tijd om te bekomen van de 

klap van de 0-1 in de eerste minuut en om 

de wedstrijd naar zich toe te trekken.  

Heel kenmerkend voor de Nederlandse 

mentaliteit vindt David Winner de manier 

waarop spelers en supporters reageerden 

op de beschamende vertoning bij het 

laatste Europees kampioenschap toen 

Nederland ondanks een enorm 

veldoverwicht de halve finale van Italië 

verloor door maar liefst 5 strafschoppen te 

missen: "Strafschoppen nemen was een 

loterij, oefenen op strafschoppen had geen 

zin". Weer hetzelfde verhaal: niemand mag 

boven de anderen uitsteken, maar ook 

niemand mag in geval van mislukking iets 

verweten worden. Toch toont Gyuri 

Vergouw in zijn boek "De strafschop, 

zoektocht naar de ultieme penalty" 

overtuigend aan dat penalty schieten te 

leren is.1  

Het voorgaande laat maar een conclusie 

toe: als we willen dat het Nederlands Elftal 

nog ooit een Wereld- of Europee 

kampioenschap wint, dan moeten we de 

leiding niet in handen geven aan toffe 

knullen als Advocaat en Van Hanegem die 

te pas en te onpas voor de komische noot 

of voor een indringend gesprek kunnen 

zorgen, maar die tegen de problemen met 

een eigengereid stelletje topvoetballers al 

bij voorbaat niet opgewassen zijn. Laat ze 

maar commentator worden bij Studio Sport 

of bij een commerciële zender, maar bij het 

Nederlands elftal hebben we iemand nodig 

die weet wat hij wil en die dat weet over te 

brengen op de spelers.  

Frans Hulsebos 

Verslagen 
Geel Wit-Rood Geel 3-2  10-3-2002  

Geel Wit heeft een verdiende overwinning 

behaald op koploper Rood Geel en doet 

daardoor nog mee in de strijd om een 

plaats voor de nacompetitie. 

Met de wind in de rug gaf de thuisclub 

meteen zijn visitekaartje af. Uit een vrije 

schop van André de Jong kopte Jaap 

Wouters over. Na tien minuten kon Rood-

Geeldoelman Remco Muizer uit een vrije 

schop van Peter Oud de bal net naast 

tikken. Rood Geel speelde verzorger, maar 

was nauwelijks in staat voor gevaar te 

zorgen. Na zeventien minuten kregen de 

gasten een kans toen Colin Ytsma in de 

fout ging, maar Tonio Brouwer voorkwam 

erger. Zes minuten later had Peter 

IJsselmuiden het leer voor het intikken, 

maar Peter Oud redde. 

Na een half uur spelen kwam Geel Wit op 

voorsprong. Uit een corner van Siprian de 

Jong kopte Paul van der Wal raak. Namens 

Rood Geel schoot vervolgens Rein Trinks 

over en zag Dennis Dikken zijn inzet 

voorlangs gaan. Vier minuten voor de rust 

had Siprian de Jong de strijd al kunnen 

beslissen. Hij ging alleen op de keeper af, 

maar kwam deze niet voorbij. Aan de 

andere kant had Geel Wit geluk dat de bal 

na een scrimmage in de handen verdween 

van René de Jong. De sluitpost was terug 

na een schorsing van tien wedstrijden 

nadat hij de scheidsrechter had aangevallen 



in de wedstrijd tegen… Rood Geel. De 

eerste helft moest hij zich eenmaal 

strekken bij een hoekschop, na de pauze 

kreeg hij het drukker. Toch waren ook toen 

weer de eerste kansen voor de gastheren. 

Uit een pass van André de Jong schoot 

Edward de Jong naast. Na twintig minuten 

bereikte een lange bal van Arno Moll Paul 

van der Wal, die schoof door op Jaap 

Wouters die naast kopte. Na 24 minuten 

moest René de Jong handelend optreden, 

waarna Giovanni Hainje de rebound 

overschoot. Even later raakte Paul van der 

Wal geblesseerd bij een botsing met de 

keeper. Geel Wit hield er een hoekschop 

aan over. De bal van André de Jong kwam 

op het hoofd van Paul en het was 2-0.  

De vreugde aan Amelander zijde was van 

korte duur, want vijf minuten later 

verdween een vrije schop van Marco 

Hoekstra in een keer in het doel. Maar het 

plezier aan Leeuwarder kant was van nog 

kortere duur, want een minuut later rondde 

Anton Kiewiet een voorzet van Jaap 

Wouters, die de bal al dan niet met de hand 

meenam, af.  

Toch braken er nog spannende momenten 

aan voor Geel Wit. Er was een prima 

redding van René de Jong voor nodig om 

Ronald Lebbing het scoren te beletten. Uit 

de hoekschop die daar op volgde trok 

Colin Ytsma Peter IJsselmuiden naar 

beneden. Hij kreeg geel en scheidsrechter 

Slingerland uit Buitenpost kende Rood 

Geel een strafschop toe. Marco Hoekstra 

schoot ook nu raak. Diezelfde Hoekstra 

kreeg twee minuten voor tijd nog een kans, 

maar nu redde René de Jong. De 

slotakkoorden kwamen van Geel Wit. En 

solo van Edward de Jong eindigde 

voorlangs, maar de mooiste actie was 

wellicht die van Anton Kiewiet, die een 

paar spelers passeerde en poortte, maar 

uiteindelijk Remco Muizer als sta-in-de-

weg op zijn pad vond. 

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Peter 

Oud, Arno Moll, Theo de Haan (Edwin 

Wemer), Colin Ytsma; Siprian de Jong, 

Tonio Brouwer (Anton Kiewiet), André de 

Jong, Jaap Wouters (Herman ter Schure); 

Paul van der Wal, Edward de Jong. 

 

Geel Wit E1-de Lauwers E1  19-0  9-3-

2002  

2e minuut 1-0 Klaas, 9. 2-0 Lars, 9.30. 3-0 

Klaas, 10. 4-0 Lars, 12. 5-0 Lars, 14. 6-0 

Klaas, 14.30. 7-0 Danny, 15. 8-0 Lars, 22. 

9-0 Danny, 24. 10-0 Danny, 29. 11-0 

Klaas, 30. 12-0 Vincent, 37. 13-0 Lars, 39. 

14-0 Lars, 41. 15-0 Vincent, 43. 16-0 Rik, 

46. 17-0 Rik, 48. 18-0 Rik, 50. 19-0 Lars. 

Volgens de leiders van Kollum waren de 

mannen de Lauwers grote spelers; ze 

hadden van de winter in de zaal tegen 

elkaar gespeeld. De Lauwers was in het 

najaar kampioen geworden in een 

competitie met o.a.s Aduard, Ezinge, 

Grijpskerk, GSVV, de Monnik, 

SIOS/Adorp en UVV ’70. 

Geel Wit E1 heeft de afgelopen week 

getraind op het overspelen onder druk 

(driehoekje) samen met hun trainers 

Dennis Ytsma en Richard Kooiker. En 

donderdag is er meer getraind o conditie, 

wat bijna voor honderd procent met de bal 

gebeurt. Dus de heren zouden er wat ons 

betreft wel klaar voor zijn. 

Samen met Jetze Nagtegaal en hun nieuwe 

leider Frans ter Schure, die voor Koos 

Molenaar in de plaats is gekomen, werd de 

strijd aangebonden. 

Wat schetste onze verbazing, de spelers 

waren net zo groot als de onze, zo niet 

kleiner. En wat betreft het voetbal een 

kampioen met vraagtekens. Geel Wit 

speelde de Lauwers zoek, het verschil was 

erg groot. 

Over de wedstrijd is weinig zinnigs te 

vermelden. Behalve dat het spel voorin niet 

breed werd gehouden, vooral op de 

linkerkant. Bij een aanval werd  te snel het 

doel opgezocht voor een ferm schot. Dus 

weinig aanvallen over links en rechts, 

jammer. 

Maar Jaap, wat zeur je nou, het is toch 19-

0 geworden? 

Ja, maar dit zijn juist de wedstrijdjes om 

mooie, goed en snelle aanvallen uit te 

proberen. Er werd verder wel goed 



gevoetbald, maar toch. De hattrick van Rik 

en het spel van Martijn waren voor mij 

positieve ervaringen. 

Volgende week moet Geel Wit tegen 

Oostergo E1, de nummer twee. 

Jaap Kienstra 

 
Geel-Wit F1 - Rood Geel F1 uitslag 1-7 
Een maatje te groot! 
Na een prima verlopen eerste competitiehelft is 
F1 opnieuw ingedeeld. De eerste wedstrijd na 
de lange winterstop was thuis tegen Rood 
Geel. De Leeuwarders bleken uitstekend te 
kunnen voetballen en bij de rust keek Geel-Wit 
dan ook al tegen een zes nul achterstand aan. 
De tweede helft werd het spel van Geel-Wit 
wat rustiger en mede door prima keeperswerk 
van Rik Brouwer liep de voorsprong dan ook 
niet verder op. Bente scoorde voor Geel-Wit.  
JdJ  

 

Trynwâlden-Geel Wit  3-3-2002  

De overwinning op Trynwâlden werd 

eenvoudiger behaald dan de score doet 

vermoeden. De gastheren hebben een 

goede kans gehad en die werd prompt 

verzilverd. 

De wind speelde een belangrijke rol. Dat 

werd na een minuut of tien geïllustreerd 

met een hoekschop van André de Jong, van 

waaruit de bal in een keer in het doel 

vloog. De motivatie bij Geel Wit was 

aanwezig en de beloning kwam na een 

klein half uur spelen, toen Tonio Brouwer 

een wonderbaarlijk doelpunt maakte. Hij 

kreeg de bal uit de kluts, zag dat de keeper 

te ver voor zijn doel stond en lobde van 25 

meter het speeltuig over de doelverdediger. 

Trynwâlden heeft daar voor de rust geen 

doelgerichte kans tegenover kunnen 

stellen, 

Maar, meteen na de hervatting, was het 

raak. De bal kwam voor van de linker kant. 

Keeper William de Jong stompte de bal 

voor de voeten van een rood-zwarte 

aanvaller en die had de bal voor het 

intikken.  

Trynwâlden ging een op een spelen, het 

nam risico´s en daar had Geel Wit meer 

mee moeten doen. Het bleef dus bij 1-2. 

Opstelling Geel Wit, William de Jong, 

Peter Oud, Arno Moll, Theo de Haan, 

Colin Ytsma, Siprian de Jong, André de 

Jong, Antonio Brouwer, Anton Kiewiet, 

Paul van der Wal, Jaap Wouters. 

Reserves Douwe van der Meij, Edwin 

Wemer, Edward de Jong. 

 

Noordbergum D1-Geel Wit D1  1-3   2-3-

2002 

1-0, 1-1 Jurjen Metz, 1-2 Stefan Molenaar, 

1-3 Stefan Molenaar. 

Onwennig begin wat resulteerde in een 1-0 

achterstand. Daarna creëerde Geel Wit een 

veldoverwicht, wat een doelpunt opleverde 

door Jurjen Metz.  

De tweede helft begon Geel Wit met zeer 

goed positiespel en zette Noordbergum 

onder druk. Binnen 10 minuten 2 mooi 

uitgespeelde kansen en doelpunten. Robin 

Oud ramde nog een bal op de lat. Zeer 

gedisciplineerd gespeeld. De 2 nieuwe 

spelers Taharan en Jan Brouwer speelden 

een goede wedstrijd. 

 

Geel Wit E3-Rood Geel E5  3-1  2-3-

2002 

0-1, 1-1 Edward Brouwer, rust, 2-1 Mark 

Kiewied, 3-1 Edward Brouwer. 

 

Kollum E1-Geel Wit E1  2-1   2-3-2002  

 

Kollum miste in de najaarsreeks op 

doelsaldo de tweede plaats, miste daardoor 

promotie en dacht in de 

voorjaarscompetitie zwakke tegenstanders 

te treffen. 

Geel Wit, die wel tweede werd en dus wel 

promoveerde, zou een van de zwakkere 

tegenstanders zijn. Kollum heeft afgelopen 

winter niet stilgezeten, ze hebben een 

zaalvoetbalcompetitie gespeeld en winnend 

afgesloten. Dus op voorhand de sterkere 

ploeg. 

Om half elf was het uur van de waarheid. 

Na wat aftastend voetbal van beide teams 

kreeg Geel Wit de eerste echte kans. Klaas 

gaf een dieptepass op Danny, die de laatste 

man passeerde, maar onverbiddelijk werd 

neergesabeld. De vrije trap van Klaas werd 

door de keeper overgetikt. Beide teams 

voetbalden goed. 



In de achtste minuut een 100% kans, Lars 

alleen voor de keepers, maar deze wist de 

bal weg te werken, prima keeperswerk. 

In de veertiende minuut weert ‘n 100%. 

Danny alleen voor de prima keepende 

doelman, weer geen doelpunt. 

Een minuut later mocht Danny op 

aangeven van Lars het weer proberen, nu 

was het wel raak: 0-1. 

De eerste helft was Geel Wit echt de betere 

ploeg. 

De tweede helft hetzelfde beeld, alleen 

tegen het einde van de wedstrijd was het de 

conditie die roet in het eten gooide. 

Vermoeidheid was de oorzaak dat de 

middenvelders af en toe niet mee terug 

gingen om te verdedigen, zodat de 

achterhoede tegen een overtal aan spelers 

kwam te staan. Dit leidde in de 44e minuut 

tot een tegentreffer. En twee minuten later 

pakte Kollum ook nog de winst: 2-1. 

Gezien het wedstrijdbeeld was een 

overwinning op z’n plaats geweest, maar 

conditie is in de voetballerij toch nog een 

van de belangrijkste onderdelen. 

Zo zie je maar waar conditie goed voor is. 

Jaap 

 

25 jaar geleden 

 

Inleveren kopij  
Kopij voor het volgende clubblad kan 

worden ingeleverd tot uiterlijk 5 april bij 

Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. 

Emailen kan ook: 

koos.molenaar@wolmail.nl 

Op deze adressen kan ook kopij worden 

ingeleverd voor de website. De redactie 

heeft tot dusver al enkele verslagen en 

foto's mogen ontvangen, waarmee de site 

sindsdien is opgefleurd. 

Geel Wit heeft een actuele site, uitslagen 

van de gespeelde wedstrijden staan er 

dezelfde dag al op. Datzelfde geldt voor de 

stand van het eerste, een dag later gevolgd 

door het tweede. Verder onder meer elke 

week een voorbeschouwing van de 

eerstvolgende wedstrijd van het eerste 

elftal. Kortom, de moeite waard om eens te 

surfen naar www.geelwit.nl 

 

standen 

eerste elftal (per 10 maart) 
Rood Geel 1    16   12   2     2   38   48   -   13 

Warga 1    16   10   3     3   33   36   -   15 

Renado 1    16   10   3     3   33   40   -   21 

Geel Wit 1    16     9   2     5   29   36   -   26 

GAVC 1    16     6   3     7   21   26   -   32 

Read Swart 1    14     6   4     4   20   18   -   20 

Trynwâlden 1    16     5   4     7   19   27   -   24 

Stiens 1    15     5   3     7   18   27   -   29 

CAB 1    16     4   2   10   14   23   -   42 

MKV '29 1    16     3   5     8   14   19   -   43 

de Wâlden 1    16     3   4     9   13   18   -   39 

Irnsum 1    15     2   3   10     7   10   -   24 

 

tweede elftal (per 10 maart) 
Leeuwarden 2    16   10   4     2   34   33   -   13 

Geel Wit 2    15     9   3     3   30   46   -   16 

Jubbega 2    15     8   3     4   27   24   -   15 

Nicator 2    15     8   3     4   27   36   -   28 

Heerenveen 3    14     7   2     5   23   24   -   28 

RES 2     13     6   1     6   19   20   -   19 

Steenw.wold 2    15     7   1     7   19   28   -   26 

Steenwijk 2    15     6   1     8   19   26   -   34 

Emmeloord 2    15     4   5     6   17   20   -   27 

Franeker 2    15     4   3     8   15   30   -   39 

Rood Geel 2    16     4   3     9   15   24   -   39 

Frisia 3    16     1   3   12     5   22   -   49 

 

Derde elftal (per 3 maart) 

ONB 2    12     9   1     2   28   33   -   23 

Harkema Op. 2    10     8   2     0   26   32   -   7 

Harlingen 2    12     8   1     3   25   38   -   17 

St. Annapar. 2    11     4   3     4   15   30   -   28 

Zuidhorn 2    12     4   1     7   13   17   -   19 

Geel Wit 3    10     4   1     5   13   15   -   21 

Sparta '59 2    10     3   2     5   11   13   -   23 

Leeuwarden 3    12     3   1     8   10   25   -   44 

Stiens 2    10     3   0     7     9   13   -   19 

Niekerk 2    11     2   2     7     8   14   -   29 

 

Vierde elftal (per 3 maart) 

Frisia 5    15   12   1     2   37   74   -   27 

Trynwâlden 3    15   11   0     4   33   62   -   28 

Buitenpost 1    12   10   1     1   31   65   -   22 

Leeuwarden 4    14     9   1     4   28   42   -   26 

Geel Wit 4    13     6   1     6   19   51   -   29 

St. Jacob 2    12     6   1     5   19   50   -   30 

Nicator 6    14     5   4     5   19   43   -   55 

Bergum 3    11     4   2     5   14   28   -   37 

Stiens 4    13     4   2     7   14   25   -   37 

Friesland 3    13     2   1   10     7   26   -   72 

de Wâlden 3    14     1   3   10     6   16   -   81 

Surhuisterv. 4    12     0   1   11     1   32   -   70 

 

Junioren A  (per 2 maart) 

mailto:koos.molenaar@wolmail.nl
http://www.geelwit.nl/


Rood Geel A    14   10   4     0   34   52   -   11 

Geel Wit A    14     9   0     5   27   43   -   22 

Stiens A    12     6   3     3   21   27   -   33 

Veenwouden A    13     6   2     5   20   33   -   31 

Cammingha A    14     6   2     6   19   38   -   36 

Leeuwarden A    12     6   0     6   18   42   -   31 

Lwd. Zwal. A    10     5   0     5   15   24   -   28 

TTBC A    11     4   2     5   14   34   -   36 

Wykels H. A    11     3   1     7   10   26   -   38 

JVC Nylân A    12     2   2     8     8   15   -   43 

Frisia A2    11     2   0     9     6   21   -   46 

 

Bij de overige juniorenteams zijn nog maar enkele 

wedstrijden gespeeld. 

 

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

Bon  

 

Naam 

...........................................................

............................................. 

Adres 

...........................................................

............................................. 

Plaats 

...........................................................

............................................. 

Meldt zich aan als abonnee van het 

Geel Wit nieuws voor de somma van 

slechts 7 euro. Het clubblad 

verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. 

Vul deze strook in en lever hem in 

bij Wessel Brouwer, Meester 

Oudweg 25, Buren. 

 

 
 


