
SC Heerenveen landskampioen 

  

Het valt niet mee om met je tijd mee te 

gaan. De voordelen die het met zich brengt 

in de vorm van snelle vervoermiddelen, 

wooncomfort en een overvloed aan 

communicatie wennen heel snel, maar de 

verworvenheden uit vroeger eeuwen die 

vaak zo vertrouwd en dierbaar zijn en 

zoveel houvast bieden in ons ongewisse 

bestaan worden in hoog tempo 

ondergraven en lijken te moeten worden 

prijs gegeven. 

Zo schrijft boekenverzamelaar, auteur en 

uitgever in ruste Martin Ros in de 

Volkskrant van zaterdag 6 april jl: "Soms 

vrees ik dat ik nog getuige zal zijn van de 

teloorgang van alles wat mij lief is. De 

katholieke kerk zal binnen tien jaar zijn 

verdwenen, en over de bestendigheid van 

het christelijk bewustzijn maak ik me geen 

illusies." In een andere, eveneens recente, 

aflevering van dezelfde krant heeft 

taalkundige Jan Stroop van de Universiteit 

van Amsterdam het over het verdwijnen 

van de dialecten in Nederland. De huidige 

streektalen hebben nog maar een kwart van 

hun specifieke kenmerken van 100 jaar 

geleden. Het Algemeen Nederlands, de 

standaardtaal zoals die in de media, door 

de rijksoverheid en in het onderwijs wordt 

gebruikt, versmelt hoe langer hoe meer met 

de dialecten en dit zal binnen afzienbare 

tijd resulteren in een "Algemeen Aanvaard 

Nederlands" dat met enige regionale 

klankkleuren overal in ons land en door 

alle lagen van de bevolking gesproken zal 

worden.  

Zullen we dan als Nederlanders in de 

toekomst steeds meer gelijk worden in 

levensbeschouwing, taal en cultuur? 

Volgens Jan Stroop zullen de verschillen 

tussen stad en platteland steeds meer 

verdwijnen en ontstaat er in Nederland een 

Parkstad met een planmatige afwisseling 

tussen stedelijke en parkachtige 

landschappen. Dit toekomstbeeld vervult 

velen al bij voorbaat met weemoed, maar 

het zou natuurlijk ook best zijn voordelen 

kunnen hebben. En dan denk ik als 

redacteur van het Geel Wit Nieuws 

vanzelfsprekend aan ons voetbal, meer in 

het bijzonder aan het topvoetbal. Hierin 

domineren sinds mensenheugenis de grote 

steden Amsterdam, Rotterdam en 

Eindhoven. Dat komt onder andere doordat 

de wedstrijden daar het meeste publiek 

trekken, dus het meeste geld opleveren en 

bijgevolg het interessantst zijn voor 

reclamemakers en sponsors. Geen wonder 

dat de beste voetballers in Amsterdam, 

Rotterdam en Eindhoven gecontracteerd 

zijn.  

Maar er is ook een immateriële oorzaak 

voor de bescheiden rol die de clubs uit de 

minder verstedelijkte gebieden in de 

competities betaald voetbal spelen: de 

plattelandscultuur en dito mentaliteit 

brengen een bepaald soort 

minderwaardigheidsgevoel ten opzichte 

van de stedeling met zich. Wat dit betreft 

zijn Heerenveen, Doetinchem en Sittard 

nog dorpen. De club en de supporters van 

Foppe de Haan mogen dan op de eigen 

Fryske groun heel vastberaden het 

volkslied zingen, als er in Amsterdam 

tegen Ajax of in Eindhoven tegen PSV 

gespeeld moet worden, kruipen de Friezen, 

autochtoon en allochtoon, al bij voorbaat in 

hun schulp en laten zich als lammeren ten 

slachtbank leiden.  

Misschien wordt dit anders als Parkstad 

Nederland eenmaal realiteit is geworden, 

Friezen, Tukkers en Limburgers niet meer 

als zodanig herkenbaar zijn en het 

overgeleverde respect voor de stedeling 

verdwenen is. 

Het Fries Volkslied wordt dan nog alleen 

maar bij herdenkingen en folkloristische 

evenementen gezongen, maar SC 

Heerenveen zal dan als bezoekende club in 

Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven net 

zozeer gevreesd worden als nu al in it 

Heitelân. En het kan niet anders of dit moet 

vroeg of laat een landskampioenschap 

opleveren. 

  

  

Frans Hulsebos 



  

 Buiten de lijnen 
 

Ooit bij het derde had Nico wel eens het lef 

om mij als reserve een helft van een 

voetbalwedstrijd buiten de lijnen mee te 

laten maken. Hij leeft nog omdat ik mij 

ook wel realiseerde dat iedereen in een 

recreatieteam wel eens aan de kant moet. 

Maar een beetje voetballer vreet zich op 

buiten de lijnen. Dat je dan ook nog moet 

vlaggen is helemaal wreed. Je loopt 45 

min. langs een stuk van die krijtlijn en je 

mag er niet overheen. Soms rolt de bal 

tergend langzaam, op 10 cm afstand 

evenwijdig aan die lijn, je loopt mee en je 

weet dat je met één simpele voetbeweging 

je ploeg weer ten aanval kunt sturen maar 

je mag er niet aankomen. Sadisme ten top! 

Vanmorgen op het veld had ik dat zelfde 

gevoel. In het Bonifatius Hospitaal is op de 

eerste dag van de lente mijn hernia 

chirurgisch verwijderd, zes dagen daarna 

wandelde ik alweer door Nes. Sindsdien 

gaat het alleen maar beter maar van mijn 

zwager, onze ex-voorzitter en mijn huidige 

fysiotherapeut moet ik nog wel mijn 

gemak houden. Als een soort Nico houdt 

hij mij buiten de lijnen. Theoretisch is dat 

vragen om problemen. Niet dat ik moeilijk 

in de omgang ben maar er zijn grenzen. 

Als trainer van de E2 liep ik dus 

vanmorgen ook weer aan de buitenkant 

van de lijnen rond het voetbalveld. En, 

alsof de duvel er met speult, de bal rolde 

wel 5x recht op mij af. Nu was ik echt 

benieuwd hoe ver ik dat viertje alweer zou 

kunnen schoppen maar ik kon mijzelf 

beheersen en heb hem alleen met de 

handen beroerd. Maar vanaf maandag sta 

ik weer binnen de lijnen want als ik die 

jongens vanaf de zijlijn wat kan coachen, 

dan kan ik dat op een training ook. En 

wanneer er dan weer een bal in mijn 

richting rolt, dan ga ik hem niet meer uit de 

weg. 

Volgens de diverse behandelaars die ik de 

afgelopen weken ontmoet heb, kan ik het 

lopende voetbalseizoen wel vergeten. En 

op mijn vraag hoe het dan zat met het 

Beach-rugbytoernooi in juni, antwoorden 

zij niet eens maar schudden alleen maar 

meewarig het hoofd. Of dit nu betekent dat 

ik nooit meer kan voetballen, is voor mij 

nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk 

mag ik straks wel weer eens proberen en 

kom ik er dan wel achter of het nog gaat, 

of niet dus. Dan is het inpakken en 

wegwezen. Je moet natuurlijk eens in je 

leven ophouden om als een malloot achter 

zo´n lederen monster aan te hossen. Maar 

ik vind nog steeds: “Liever prettig gestoord 

dan zwaarmoedig!”. Dus als u het niet erg 

vindt ga ik het nog wel een keer proberen. 

Zo vernam ik bijvoorbeeld ook uit 

betrouwbare bron (mijn vrouw), dat mede-

redacteur Frans Hulsebos weer les gaat 

geven op “de MAVO”! Ook al ben je met 

pensioen, je kunt dus altijd weer het 

strijdperk betreden. Het lijkt wel een quiz 

van Geef nooit op! 

 

Mocht ik echter definitief buiten de lijnen 

belanden, dan vinden we daar ook wel 

weer wat op. Want zeg nou zelf, op 

zondag-middag bij het eerste staan we met 

zijn allen niet alleen buiten de lijnen maar 

zelfs buiten het hek. En toch is dat altijd 

heel gezellig en vermaken wij ons prima. 

Toch wil ik hierbij memoreren en zwart op 

wit vastleggen, dat niet ik maar mijn hernia 

dwars lag, letterlijk! 

 

                                Henk Roemers. 

Spelersbus van de weg 
Zondagavond 17 maart is de spelersbus 

van Geel Wit van de weg geraakt. Bij 

Hallum moest het busje uitwijken voor een 

auto die plotseling de weg overstak. De 

voertuigen raakten elkaar en werden hevig 

beschadigd. Het busje raakte in de sloot. 

Verder rijden was niet mogelijk. De fa. 

Birwa, waarvan Geel Wit de busjes huurt, 

zorgde voor vervangend vervoer. Niemand 

raakte gewond. Door het ongeluk misten 

de spelers de laatste veerboot. Lieuwe 

Veltman heeft de Amelanders thuis 

gebracht. 



Voorbeeldtraining 
Donderdag 18 april komt dhr. Wouter 

Bouw namens de KNVB een avond 

(inclusief voorbeeldtraining) verzorgen. De 

training zal gegeven worden met behulp 

van de E1-pupillen van Geel Wit. Dhr. 

Bouw geeft de training, na afloop heeft in 

de kantine een nabespreking plaats. 

De avond is met name bedoeld voor de 

trainers en leiders van de F-, E- en D-

pupillen, maar uiteraard zijn ook andere 

leiders en trainers en overige 

belangstellenden van harte welkom. Ook 

de leiders en trainers van Amelandia zijn 

voor deze avond uitgenodigd. 

De training begint om 18.30 en duurt tot 

rond 19.30 uur. De nabespreking duurt van 

20.00 tot 22.00 uur. 

Jeugd Geel Wit naar FC 

Groningen 
De spelers en begeleiders van C1, D1 en 

E1 bezoeken zondag 28 april de ere-

divisiewedstrijd FC Groningen-de 

Graafschap.  

De Amelanders zijn uitgenodigd door FC 

Groningen. 

 

Opmerkelijk 
Allard Oud was onlangs in één weekeinde 

drie keer actief. Dat leverde hem negen 

punten op, want hij was alle drie keer aan 

de winnende zijde.  

’s Morgens reisde Allard met de A-

junioren naar Leeuwarder Zwaluwen, waar 

Geel Wit met 5-0 won. Allard hield zijn 

doel schoon. ’s Middags was hij reserve bij 

de B’s. In de tweede helft mocht hij 

invallen tegen Be Quick B2. Hij werd 

geposteerd op de linksbuitenplaats en 

scoorde prompt. Geel Wit won met 3-1. 

Daags erna was Allard van de partij in de 

strijd van het vierde tegen Stiens 3. Geel 

Wit won met 2-0. 

 

Agenda 
18 april 

Voorbeeldtraining door dhr. Bouw 

28 april 

C, D en E1 naar FC Groningen-Graafschap 

9 mei (68-ste verjaardag Geel Wit) 

Familiedag 

20 mei   Cor Wijnberg beker 

Amelandia-Geel Wit 

25 mei 

GW 1  Waddentoernooi op Terschelling 

Geel Wit A  toernooi Harkemase Boys 

Geel Wit B  toernooi Veenwouden 

3 augustus  Ameland beker 

Amelandia-Geel Wit 

10 augustus  Ameland beker 

Geel Wit-Amelandia 

Inleveren kopij  
Kopij voor het volgende clubblad kan 

worden ingeleverd tot uiterlijk 3 mei 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 

Vouwers gevraagd 

Voor het volgend seizoen worden enige 

vouwers van het clubblad gevraagd. Wie is 

bereid eens per maand op vrijdagavond een 

uurtje mee te helpen? Melden bij Koos 

Molenaar, tel. 542740. 

Geen clinics 
Deze zomer worden op Ameland geen 

voetbalclinics gehouden. 

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


AAN DE BAL……………….. 

 

Naam: Mark Kiewied. 

Pupil van de week: Read Swart. 

Vader/moeder: André en Ida. 

Broertjes/zusjes: Linda en  

Peter. 
 

Ik voetbal in: E3 

Trainer: Chris en Frans. 

In het veld: meestal midden. 
 

Hoogtepunt: omhaal en toen  

ging de bril kapot van een  

supporter. 

Wat ik van Geel Wit vind: wel  

gezellig. 
 

Ik eet het liefst: wortels. 

Ik drink het liefst: cola. 
 

Favoriete club: Feyenoord. 

Muziek: engels talig. 

Mooi boek: Harry Potter. 
 

Ik wil later worden: voetballer. 

Ik heb een hekel aan: dat mijn  

hengel in de knoop zit. 
 

Wie wordt er kampioen? 

Feyenoord….of PSV….of Ajax. 

 

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. 

 

 

 

 

AAN DE BAL……………….. 
 

 

Naam: Richard Kiewied. 

Pupil van de week: Rood Geel. 

Vader/moeder: Ab en Door. 

Broertjes/zusjes: Andries en 

Dorianne. 

Ik voetbal in: E3. 

Trainer: Frans en Chris. 

In het veld: achterin. 

Hoogtepunt: balletje over de keeper 

en toen doelpunt. 

Wat ik van Geel Wit vind: wel leuk. 

Ik eet het liefst: patat. 

Ik drink het liefst: dubbel fris. 

 

Favoriete club: Feyenoord. 

Muziek: sunneklaas muziek. 

Mooi boek: geen voorkeur. 

 

Ik wil later worden: boer. 

Ik heb een hekel aan: klierende 

mensen. 

 

Wie wordt er kampioen? 

Feyenoord…..of misschien PSV en 

Ajax. 

 

Verslagen 
 

E2 geeft gas! 

 

16-03-´02   Thuis 

We moesten tegen O.N.B. In de eerste 

helft stond het 0-2. Toen stond het 1-2. 

Toen     1-3. Toen 2-3. Toen 2-4, toen 3-4, 

toen   3-5. Toen was het afgelopen. 

                             Gugo Davidjan. 

 

23-03-´02 



We moesten naar V.V.T. En toen duurde 

het heel lang voordat er een doelpunt 

kwam. Later in de tweede helft kwam er 

eindelijk een doelpunt, Robert Molenaar 

maakte die. Toen was het 0-1 voor ons. 

Later op het einde scoorde Robert Kiewiet 

met links. En toen was het afgelopen. 

                             Onno Engels. 

 

E2 

Wij moesten voetballen tegen Rijperkerk. 

In de eerste helft schoot Abe de bal in het 

doel, de kieper had de bal bijna, hij dook 

bijna op de bal, gelukkig zat de bal erin. In 

de 2de helft schoot Abe er weer één in. 

Maar toen kwam Onno er aan en schoot de 

bal er ook in en daarna schoot Robert 

Molenaar ook één er in. De scheidsrechter 

floot en de wedstrijd was afgelopen en we 

hadden gewonnen met 4-0, het was een 

mooie wedstrijd. 

                          Van Stefan Brouwer. 

 

1 april Bergum E2- G.W.E2. 

 

We hebben verloren met 5-0. Doordat 

Herman (ter Schure) met het 3de moest 

spelen, ging zijn vader mee. Wat helaas 

niet tot een overwinning heeft geleid. We 

gingen samen met het 4de in een grote bus. 

En de chauffeur had beloofd dat we bij 

winst naar tekenfilms mochten kijken. 

Maar Stefan vertelde een 1 april grap. Dat 

we met 5-3 hadden gewonnen. Maar helaas 

dus niet. En we hadden nog meer pech 

want we misten net de half 2 boot. Dus pas 

kwart over drie thuis. 

 

                   Frans ter Schure 

 

Irnsum-Geel Wit  2-6   7-4-2002 

Geel Wit blijft uitzicht houden op de 

nacompetitie na de vrij eenvoudige zege op 

Irnsum. Toch hebben de Amelaners het 

zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Ze 

namen een voorsprong van 0-2, om Irnsum 

vervolgens gelijk te laten komen en 

uiteindelijk toch met ruime cijfers te 

winnen. 

Binnen het kwartier namen de gasten de 

leiding. Edward de Jong kreeg de bal 

aangespeeld van Siprian de Jong en tikte 

met de binnenkant van de linkervoet 

beheerst binnen: 0-1. 

Vanaf dat moment moest Irnsum meer 

risico’s achterin nemen. Dat leidde even 

later bijna tot 0-2, toen de doelman Jaap 

Wouters neerlegde, maar de scheidsrechter 

wilde van geen strafschop weten. 

Na een half uur spelen nam Wouters 

sportief wraak; hij reageerde attent op een 

uittrap van keeper René de Jong, Jaap 

schoot eerst tegen de doelwachter, maar in 

de rebound was het toch raak. 

Irnsum was nog niet voor het doel van 

René geweest. Dat zou duren tot de laatste 

minuut van de eerste helft en prompt was 

het raak. Edwin Wemer speelde terug, 

André de Jong en Theo de Haan 

reageerden beiden niet, waardoor de spits 

van Irnsum kon profiteren. 

Na een kwartier in de tweede helft kwam 

de thuisclub zelfs op gelijke hoogte. René 

de Jong speelde Colin Ytsma aan, die 

speelde terug op Arno Moll, maar door een 

oneffenheid in het veld kwam de bal niet 

bij de aanvoerder van Geel Wit, maar bij 

een Irnsum-speler. Edwin Wemer kon niets 

anders doen dan aan de noodrem trekken, 

waarna de toegekende strafschop werd 

benut: 2-2. 

Daarna was het allemaal Geel Wit wat de 

klok sloeg, met Jaap Wouters in een 

glansrol. Anton Kiewiet bracht Geel Wit 

weer op voorsprong, Siprian de Jong tikte 

vrijwel op de achterlijn staand met het 

hoofd de 2-4 binnen. Jaap Wouters maakte 

er 2-5 van en Anton Kiewiet bepaalde de 

eindstand op 2-6. 

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Edwin 

Wemer (Douwe van der Meij), Arno Moll, 

Theo de Haan (Herman ter Schure), Colin 

Ytsma; Siprian de Jong, André de Jong, 

Paul van der Wal (Antonio Brouwer), 

Anton Kiewiet; Jaap Wouters, Edward de 

Jong. 

Geel Wit E1-Kollum E1  3-2   6-4-2002  

De strijd om het voorjaarskampioenschap, 

bij verlies was Kollum niet meer te 



pakken. Frans en Jetze en hun mannen 

waren er klaar voor, werd gezegd. 

Wel nu, direct bij aanvang van de 

wedstrijd was het duidelijk dat de beide 

teams aan elkaar gewaagd waren. Het 

veldspel was goed, ze speelden gedreven. 

De amusementswaarde was erg hoog. Wat 

met name ook te danken was aan ’n zeer 

koele Frans, die de jongens met een stuk 

eigenwaarde liet spelen. Het publiek kwam 

ruimschoots aan zijn trekken. 

In de tweede minuut werd Klaas door een 

uittrap van Frank aangespeeld, Klaas 

speelde de bal diep in de richting van de 

achterlijn, Lars prikte de bal op en lepelde 

deze voor het doel, waarna Danny goed 

afrondde: 1-0. 

De achtste minuut was het Rik die door 

Frank werd aangespeeld. Rik speelde Lars 

aan, die de bal van afstand inschoot: 2-0. 

Maar de strijd was nog niet gestreden. 

Kollum maakte voor rust nog 2-1 via een 

klutsbal. 

Toch was het weer Geel Wit dat na de rust 

de score opende. Frank wierp de bal over 

rechts naar Mark, deze speelde zijn man uit 

en schoot de bal op Lars, die op dat 

moment op rechts speelde, want daar liep 

iemand die zijn slaap nog niet uit had. Lars 

speelde zich prima vrij, waarna hij fraai 

met zijn linkerpoot afrondde: 3-1. 

Kollum, dat absoluut niet de mindere was, 

wist toch weer te scoren in de veertigste 

minuut: 3-2. 

Nu volgden hectische momenten, het 

publiek werd van beide kanten 

overenthousiast. Het werd tot slot de 

wedstrijd van de keepers, beide mannen 

kregen het cijfer 9. De stand bleef 3-2. 

Beide ploegen hebben vijf wedstrijd 

gespeeld. 

Geel Wit heeft 12 punten, 28 voor en 7 

tegen 

Kollum heeft 12 punten, 25 voor en 5 

tegen.  

Rood Geel E5-Geel Wit E3  2-1  6-4-

2002 

1-0, 2-0, 2-1 Edward Brouwer. 

 

 

Geel-Wit F1 Blauw Wit 34 F1 uitslag 2-8 

 Na de goede competitiestart in de 

najaarsreeks blijkt dat onze Fjes het 

moeilijk hebben, na de nieuwe  

 indeling, in de voorjaarsreeks. Hoewel het 

leek alsof een paar jongens wel heel erg 

laat op bed waren  

 gekomen bleek ook Blauw Wit een te 

zware tegenstander. Het was van Geel-Wit 

zijde een futloze partij.  

 Mark en Jordi scoorden voor Geel-Wit, in 

de achterhoede speelde Tom Heerema een 

goede partij. Bij het  

 penaltyschieten leek het alsof onze 

jongens hun gram wilden halen, bijna alle 

ballen gingen er knalhard in! 

 JdJ  

 

TTBC C2-Geel Wit C1  1-1  30-3-2002  

0-0 bij de rust, 0-1 na ongeveer 10 minuten 

door Ronald de Jong, 1-1 ongeveer 1 

minuut voor afloop van de wedstrijd. 

Er stond een meid in het veld. 

J.P. werd er nerveus van. 

Iedereen dacht aan drie punten, totdat… 

Ze zijn slechts een keer in de zestien 

geweest. 

 

Geel Wit D1-Marrum D1  3-2  30-3-2002 

0-1 Marrum, 1-1 eigen doelpunt, 2-1 

Thomas, 3-1 Thomas, 3-2 Marrum. 

 

GSVV E1-Geel Wit E1  0-9  30-3-2002  

Doordat Vincent en Richard te skiën 

gingen kregen we Taran mee van de D’s. 

Met Klaas als laatste man en Taran op het 

middenveld gingen we van start. 

Het werd 0-1 door Danny. Uit een voorzet 

van Rik kon Danny 0-2 intikken. Door 

doelpunten van Lars en Rik werd het 0-4. 

We gingen rusten met 0-6. 

Na de rust waren we toch beter, al kon het 

overspelen beter. De eindstand werd toch 

nog 0-9. En doordat er een tussenboot was 

om 12.30 waren we mooi op tijd thuis. 

 



Hardegarijp E3-Geel Wit E3   0-3   30-3-

2002  

Rust 0-0, 0-1 Kevin Kienstra, 0-2 Wouter 

Hoven, 0-3 Mark Kiewied. 

We kregen de aftrap. 

in de rust was 0-0. 

toen de rust voorbij was werd geel-wit een 

stuk beter,Gerard werd kwaai en rende 

naar voren,hij speelde naar Mark en die 

speelde naar Kevin en die maakte het af . 

0-1. 

toen had hardegarijp een kans met een 

corner,een meisje probeerde te scoren,maar 

Richard stond er voor en Vincent had de 

bal te pakken. 

Toen speelde Gerard de bal naar Mark en 

die naar Wouter en Wouter scoorde en toen 

was het 0-2. 

Toen speelde Richard naar Mark hij kwam 

tegen de keeper die wapperde met zijn 

handjes,en toen speelde Mark verder en 

scoorde 0-3 en het was een mooi doelpunt. 

En toen klonk het eindsignaal en het was 

0-3 voor geel-wit 

 

                                      Gerard Hekkelman, 

Mark Kiewied en Albert Teuben. 

 

Geel Wit-Read Swart   1-1   24-3-02 

Geel Wit heeft toch nog een puntje 

overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen 

Read Swart. Daar heeft het vrijwel de 

gehele wedstrijd niet naar uit gezien. Het 

was een slechte wedstrijd, met aan beide 

kanten weinig kansen. Toch was het begin 

veelbelovend; de eerste vijf minuten waren 

voor de Amelanders. Daarna overheersten 

de mannen uit de Knipe. De wending 

kwam toen John de Jong een vrije trap 

mocht nemen, waaruit Eddie van der Tuin 

naast schoot. Aan de andere kant kreeg 

Jaap Wouters een kans na voorbereidend 

werk van André de Jong en Colin Ytsma, 

maar Jaap schoot over.  

Na een kwartier spelen was Read Swart 

dicht bij de voorsprong. Gerard Bos mikte 

op de kruising, de terugspringende bal 

kwam voor de voeten van Van der Tuin, 

maar hij schoot naast. Na ruim een half uur 

spelen trof hij toch doel. Read Swart mocht 

een vrije trap nemen, waarmee Geel Wit 

geen raad wist. 

Even later had het trouwens al gelijk 

kunnen zijn. Jaap Wouters passte op Tonio 

Brouwer, die verlengde naar de tweede 

paal waar Anton Kiewiet net tekort kwam. 

Het laatste wapenfeit kon vlak voor rust 

worden genoteerd toen Jaap Wouters zijn 

inzet door keeper Gooitzen Heide 

geblokkeerd zag. 

In de tweede helft viel er lange tijd niets te 

beleven. Het spel was van beide kanten 

rommelig en hard. Met name aan Read-

Swartzijde lag regelmatig iemand op de 

grond, waarbij menigeen eerder acht aan 

tijdrekken dan aan een blessure. Na een 

klein half uur spelen schoot Paul van der 

Wal net naast en overkwam Frank Beijaard 

hetzelfde uit een voorzet van Peter Oud. 

Een afstandsschot van Herman ter Schure 

ging net over.  

Diep in blessuretijd kreeg Geel Wit dan 

toch de gelijkmaker. De bal scheerde over 

de kruin van een Read-Swartspeler. Laatste 

man Arno Moll, die het laatste kwartier in 

de voorhoede speelde, kreeg de bal terug 

van een verdediger en tikte het leer via de 

binnenkant paal binnen. 

Daarna werd het nog even hectisch. Een 

kopbal van Jaap Wouters en een schot van 

André de Jong hadden Geel Wit de volle 

buit kunnen opleveren, maar de keeper was 

paraat.  

 

Geel Wit E1-Ropta Boys E1  11-2  23-3-

2002  

Na vier wedstrijden is het duidelijk 

geworden, Kollum is de te kloppen ploeg. 

Alleen moest Ropta Boys, de nummer 

twee, wel verslagen worden.Het was een 

aantrekkelijke wedstrijd, vooral voor het 

Geel-Witpubliek. Er werd goed 

overgespeeld, de aanvallen over links en 

rechts zo ook door het midden liepen 

voorbeeldig. 

Eigen posities werden goed gehouden en 

op tijd overgenomen. Twee maal was men 

op links achter te laat met terugkomen, wat 

resulteerde in twee tegendoelpunten. 

Verder werd er achter goed verdedigd. Het 



eindresultaat was uiteindelijk 11-2, wat een 

prima uitslag is gezien de stand. 

6e min 1-0 voorzet Lars op Danny met ’n 

omhaal via eigen speler. 

8e min 2-0 Mark op Klaas die op Lars die 

mooi afrondde. 

12e min 3-0 Lange bal van Richard op 

Vincent, deze op Klaas doorgetikt op Lars 

aangenomen en afgerond. 

18e min 4-0 Frank verre uittrap op Lars in 

een keer op Danny aannemen en afgerond. 

23e min 5-0 Frank op Klaas steekbal op 

Danny, omspeelde de keeper. 

Ranja. 

30e min 6-0 Richard diep op Vincent, een 

hoge voorzet. Danny nam aan en rondde 

af. 

32e min 6-1 Linksachter te laat terug, dus 

aan de verkeerde kant van de man. 

33e min 7-1 Rik op links speelde zichzelf 

vrij, een pass op Laers, kapte en draaide 

zich vrij voor doel en rondde af. 

37e min 8-1 Frank op Rik opzij naar Klaas, 

een afstandsschot. 

38e min 9-1 Mark op Vincent prima 

voorzet aannemen, Danny kapte zijn man 

uit en tikte beheerst in. 

44e min 10-1 Frank gaf de bal aan Richard 

mee, tikte op Vincent, wee mooi voor en 

Danny ineens op de slof. 

45e min 10-2 Linksachter te laat, drie 

spelers voor Richard en passeerden Frank 

in de korte hoek. 

46e min 11-2 Frank op Richard breed op 

Mark, naar het midden op Klaas in de loop 

van Vincent, deze bracht de eindzege op 

11-2. 

 

JKC D1-Geel Wit D1  9-3  23-3-2002 

1-0... 7-0, 7-1 Stefan, 8-1, 8-2 Stefan, 8-3 

Jurjen, 9-3. 

De eerste helft was dramatisch slecht.. Er 

zat geen pit in, het was sloom. In de 

tweede helft ging het een stuk beter, het 

samenspel was beter, meer pit, agressiever. 

Was dat de eerste helft ook maar zo. Niet 

een echt goede wedstrijd dus. 

 

Wykels Hallum F1 - Geel Wit F1 4-0  23-

3-2002 

Na een overwinning uit tegen WWS 

(Wirdum) moesten de Fjes wederom een 

uitwedstrijd spelen, deze keer met 

bestemming Hallum. Het halen en brengen, 

wat ook wel eens een keer genoemd mag 

worden, was prima geregeld door de 

ontvangende ploeg. Het veld daarentegen 

was allerbelabberst. Nat, kleiïg en een 

hoog gras, wat de schande moest 

bedekken. Bovendien waren de 

tegenstanders stevig uit de kluiten 

gewassen, gemiddeld tien pond zwaarder 

en een halve kop groter. Hoewel Geel Wit 

beslist niet slecht voetbalde konden onze 

jongens genoemde omstandigheden niet de 

baas en werd de tweede nederlaag van de 

voorjaarscompetitie geleden. 

JdJ  

 

Renado 1-Geel Wit 1  2-0  17-3-2002  

Na de goede wedstrijd tegen Rood Geel 

heeft Geel Wit de punten laten liggen in St. 

Nicolaasga bij Renado. De thuisclub drong 

Geel Wit het spel op. Dat betekende dat 

Geel Wit gedurende de eerste twintig 

minuten domineerde. Anton Kiewiet kreeg 

een goede kopkans en dezelfde had 

mogelijk een penalty gekregen als hij zich 

in het strafschopgebied had laten vallen. 

Renado hanteerde het wapen van de 

counter en rekende daarbij volledig op de 

trefzekere spits, die twee keer scoorde. De 

eerste keer gebeurde dat na een half uur 

spelen. Arno Moll speelde André de Jong 

aan, die leed balverlies met het genoemde 

resultaat als  

gevolg. 

Siprian de Jong moest het veld verlaten 

met een enkelblessure. Gevreesd moet 

worden dat hij er de volgende week tegen 

Read Swart nog niet bij is. 

In de tweede helft speelde Geel Wit met 

weinig overleg. Uit een corner kopte Jaap 

Wouters ver, maar dat was eigenlijk het 

enige wapenfeit van de bezoekers. Renado 

scoorde nog een keer en daarmee was de  

wedstrijd gespeeld. 

 



Geel Wit C1-Akkrum C2  6-0   16-3-

2002  

1-0 Jan Pieter ter Schure vanaf ongeveer 

18 meter, 2-0 René Kiewiet, 3-0 Frank 

Kiewiet, 4-0 Theodoor Molenaar vanaf 

ongeveer 35 meter, 5-0 Theodoor 

Molenaar vanaf ongeveer 18 meter, 6-0 

Dirk Molenaar. 

Leuke wedstrijd, vooral de eerste helft. 

Geel Wit was gewoon te sterk, vooral in de 

duels. Door de wisselingen in de tweede 

helft verdween de gretigheid om de bal te 

veroveren, al met al een goed resultaat. 

 

Ternaard D1-Geel Wit D1  3-4  16-3-

2002  

1-0, 1-1 Stefan Molenaar, 2-1, rust, 3-1, 3-

2 Stefan Molenaar, 3-3 Jurjen Metz, 3-4 

Kevin. 

Bijzonder mooi weer. Invaller-leider 

Hendrik Metz. Eerste helft veldoverwicht, 

maar weinig kansen.  

Tweede helft knullige tegengoal. Vijf 

minuten voor tijd drie goals van Geel Wit. 

Jurjen penalty gemist.  

Opvallend: de twee jongsten, Jan Brouwer 

en Taharan, speelden beiden een zeer 

goede wedstrijd. 

 

Oostergo E1-Geel Wit E1  1-3  16-3-2002  

Omdat Frank ziek was moest Lars vandaag 

op het doel. Halverwege de eerste helft 

werd het 1-0 door een lullig schot. We 

hadden Danny er eerst naast en die werd na 

12 minuten gewisseld voor Klaas. De 

ruststand was 1-0. Met Richard er naast 

begonnen we aan de tweede helft. Na 10 

minuten schoot Rik op het doel: 1-1. Nadat 

Mark eruit ging voor Richard met nog 10 

minuten te spelen gaf Klaas een voorzet 

van rechts welke Rik kon binnen tikken: 1-

2. Twee minuten voor het einde maakte 

Danny er 1-3 van. 

 

Geel Wit E3-de Wâlden E3  2-1   16-3-

2002  

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

Brouwer, 2-1. 

 

 

Eerste elftal 
Rood Geel 1    18   14   2     2   44   56   -   15 

Renado 1    18   12   3     3   39   44   -   21 

Warga 1    18   10   4     4   34   41   -   22 

Geel Wit 1    18     9   3     6   30   37   -   29 

Trynwâlden 1    18     7   4     7   25   30   -   24 

Stiens 1    18     7   3     8   24   31   -   30 

GAVC 1    18     7   3     8   24   29   -   33 

Read Swart 1    18     6   6     6   22   19   -   26 

CAB 1    18     5   2   11   17   24   -   45 

de Wâlden 1    18     4   4   10   16   20   -   42 

MKV '29 1    18     3   6     9   15   22   -   48 

Irnsum 1    18     2   4   12     8   10   -   28 

 

Tweede elftal 
Leeuwarden 2    18   11   5     2   38   36   -   15 

Nicator 2    18   10   4     4   34   44   -   31 

Geel Wit 2    18     9   5     4   32   45   -   17 

Jubbega 2    18     9   4     5   31   28   -   19 

Heerenveen 3    18     9   2     7   29   29   -   37 

RES 2     17     7   2     8   23   25   -   26 

Rood Geel 2    18     6   3     9   21   28   -   39 

Franeker 2    18     5   5     8   20   33   -   41 

Steenwijk 2    18     6   3     9   20   30   -   39 

Steenw.wold 2    17     7   1     9   19   28   -   29 

Emmeloord 2    18     4   6     8   18   24   -   33 

Frisia 3    18     2   4   12     9   27   -   51 

 

Derde elftal 

Harkema Op. 2    14   12   2     0   38   51   -   8 

Harlingen 2    15   10   1     4   31   45   -   22 

ONB 2    14     9   1     4   28   34   -   27 

Sparta '59 2    15     6   3     6   21   26   -   34 

St. Annapar. 2    15     5   4     6   19   34   -   38 

Niekerk 2    15     5   2     8   17   21   -   35 

Leeuwarden 3    15     5   1     9   16   33   -   49 

Stiens 2    14     5   0     9   15   21   -   26 

Geel Wit 3    14     4   1     9   13   17   -   34 

Zuidhorn 2    15     4   1   10   13   21   -   30 

   

Vierde elftal 

Frisia 5    18   14   1     3   43   86   -   33 

Buitenpost 1    15   13   1     1   40   79   -   26 

Trynwâlden 3    18   13   0     5   39   73   -   34 

Geel Wit 4    17     9   1     7   28   65   -   38 

Leeuwarden 4    18     9   1     8   28   47   -   42 

St. Jacob 2    17     8   2     7   26   67   -   41 

Stiens 4    18     7   2     9   23   38   -   50 

Nicator 6    17     6   4     7   22   52   -   66 

Bergum 3    16     6   2     8   20   43   -   56 

de Wâlden 3    18     2   5   11   11   27   -   94 

Friesland 3    17     3   1   13   10   34   -   88 

Surhuisterv. 4    17     2   2   13     8   47   -   90 

  

A-junioren  

Rood Geel A    16   11   4     1   37   57   -   17 

Geel Wit A    16   10   1     5   31   52   -   26 

Leeuwarden A    15     9   0     6   27   60   -   36 

Veenwouden A    16     8   3     5   27   41   -   32 

Stiens A    16     7   5     4   26   31   -   39 



Cammingha A    17     7   4     6   24   41   -   38 

Lwd. Zwal. A    15     7   1     7   22   30   -   39 

TTBC A    16     4   4     8   16   39   -   53 

JVC Nylân A    15     3   3     9   12   20   -   47 

Wykels H. A    16     3   3   10   12   34   -   52 

Frisia A2    16     4   0   12   12   29   -   55 

  

B-junioren  

DTD B1    4   4   0   0   12   17   -     4 

Geel Wit B1    4   2   1   1     7     5   -     4 

LSC B2    3   1   0   2     3     7   -     8 

Be Quick B2    4   1   0   3     3     6   -   13 

Rood Geel B2    3   0   1   2     1     4   -   10 

 

C-junioren 

Geel Wit C1    5   4   1   0   13   17   -     4 

Stiens C2    5   3   0   2     9   21   -   10 

CAB C1    5   2   1   2     7   10   -     9 

TTBC C2    5   1   3   1     6     8   -     8 

Hardegarijp C1    5   1   1   3     4     5   -     8 

Akkrum C2    5   1   0   4     3     2   -   24 

 

D-pupillen   

Cammingha D1   4   3   1   0   10   26   -     6 

Geel Wit D1    5   3   0   2     9   14   -   23 

Marrum D1    5   2   2   1     8   18   -     8 

Noordberg. D1    5   1   2   2     5     9   -   15 

JKC D1    3   1   0   2     3   14   -   10 

Ternaard D1    4   0   1   3     1     5   -   24 

 

E1-pupillen 

Kollum E1    4   4   0   0   12   23   -     2 

Geel Wit E1   4   3   0   1     9   25   -     5 

Ropta Boys E1   4   2   0   2     6   13   -   18 

Oostergo E1    4   1   0   3     3     9   -   14 

GSVV E1    4   0   0   4     0     1   -   32 

 

E2-pupillen 

ONB E2    5   3   2   0   11   23   -     6 

Bergum E2    5   3   1   1   10   16   -   10 

Geel Wit E2    5   3   0   2     9   13   -   11 

VVT E2    5   2   2   1     8   10   -     6 

Kollum E2    5   1   1   3     4     6   -   10 

Rijperkerk E2    5   0   0   5     0     2   -   27 

 

E3-pupillen 

Anjum E2    5   5   0   0   15   22   -     8 

Geel Wit E3    5   4   0   1   12   10   -     8 

de Wâlden E2    5   2   1   2     7   15   -     9 

Hardegarijp E3    5   2   0   3     6   11   -   15 

Rood Geel E5    5   1   1   3     4   10   -   11 

BCV E3    5   0   0   5     0     4   -   21 

 

F-pupillen 

Rood Geel F1    5   4   0   1   12   26   -     2 

Wykels H. F1    5   3   1   1   10   10   -     4 

Blauw Wit F1    4   3   0   1     9   24   -     6 

Geel Wit F1    4   1   1   2     4     9   -   17 

DTD F1    5   0   3   2     3     9   -   21 

WWS F1    5   0   1   4     1     2   -   30 

  

 

 


