
Een creatieve Geelwitter 

  

Zeer onlangs keerde ik met een tevreden 

gevoel terug naar huis van een 

voetbalwedstrijd van Geel Wit 1. Ons 

vlaggenschip had de eerste wedstrijd in de 

nacompetitie om een plaats in de derde 

klasse met 6-0 van Renado gewonnen. 

Vooral in tempo en schotvaardigheid 

waren Arno Moll en de zijnen veruit de 

betere voetballers en bovendien had trainer 

Francisco Metz hard gewerkt aan een 

goede organisatie waardoor de kansen voor 

Renado schaars waren en de St. Nyksters 

weinig vat op het spel van Geel Wit 

konden krijgen. 

  

Toen ik Nes via de Kardinaal de Jongweg 

in fietste, kwam ik iemand tegen die mijn 

voetbalherinneringen veel verder in de tijd 

terug deed gaan dan de juist zo succesvol 

verlopen wedstrijd: Albert Teuben. In de 

jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 

speelden we samen menige wedstrijd in het 

eerste elftal. Dat was toen nog niet zo'n 

hoge uitverkiezing als tegenwoordig, want 

Geel Wit had toen ternauwernood 2 

seniorenelftallen en helemaal geen 

jeugdelftallen. Het waren uitsluitend 

"vriendschappelijke" wedstrijden, niet in 

competitieverband dus. Dat 

"vriendschappelijke" was nogal eens een 

wassen neus, vooral tegen teams van de 

Duitse Jeugdkampen; dan ging het er nogal 

eens grimmig toe. Spelers als Jo (van 

Jippe) Beijaard, Jan (van Sjouke Jaap) 

Metz, Paulus (van Jan en Door) Brouwer 

en schrijver dezes wilden er dan nog wel 

eens stevig tegen aan gaan. Dat zou je van 

Albert Teuben nooit zien. Niet dat hij daar 

te netjes voor was, zeer zeker niet, maar hij 

had wat het maken van overtredingen 

betreft heel andere en meestal effectievere 

pijlen op zijn boog. 

  

Al tientallen jaren voordat het shirtje 

trekken als methode om tegenstanders te 

passeren of hun het passeren te beletten in 

zwang kwam, paste Albert Teuben deze 

speelwijze al systematisch toe en wel 

zonder dat ook maar een scheidsrechter er 

ooit voor heeft gefloten. Albert beging 

namelijk alleen maar overtredingen in 

onoverzichtelijke spelsituaties, waarin een 

scheidsrechter hoogstens kan vermoeden 

dat er iets niet deugt, maar in de verste 

verte niet wat. Bovendien vond Albert het 

maken van overtredingen alleen maar de 

moeite waard, wanneer hij daardoor een 

100% scoringskans kon creëren. Die kans 

benutte hij altijd feilloos. Niet door de bal 

met veel vertoon van triomf in de touwen 

te jagen, maar door het leer schijnbaar 

achteloos langs de verbouwereerde keeper 

te schuiven. De laatstgenoemde had, 

evenals zijn mede-verdedigers, vaak wel 

een vaag vermoeden dat er iets niet klopte, 

maar wat ... daar kwamen ze, evenmin als 

de scheidsrechter, nooit zo gauw achter. 

Het ging allemaal heel minzaam, hoffelijk 

bijna, en Albert hief ook nooit juichend de 

armen omhoog, en nog veel minder trok hij 

zijn shirt over zijn hoofd of maakte hij met 

ontbloot bovenlijf een buikschuiver over 

de grasmat. Nee, hij knikte de 

tegenstanders vriendelijk toe en wandelde 

vervolgens bedaard naar de eigen 

speelhelft terug. 

  

Een andere, niet minder succesvolle, 

overtreding uit het Albertiaanse repertoire 

was er een die ik hem eigenlijk als enige in 

de voetbalwereld heb zien toepassen. Ik 

zou het de "dominotruc" willen noemen. 

Ook deze overtreding beging Albert alleen 

in onoverzichtelijke spelsituaties met 

uitzicht op een 100 % scoringskans. Het 

kwam erop neer dat hij, wanneer meerdere 

tegenstanders in het strafschopgebied om 

de bal heen stonden en weifelden wie de 

bal zou weg werken, naderbij sloop en een 

tegenstander een zodanig duwtje gaf dat 

deze tegen een medespeler aan struikelde 

waardoor ook deze uit balans raakte. 

Minzaam glimlachend, maar snel en 

trefzeker, maakte Albert van de ontstane 

verwarring gebruik om de bal op de 

hierboven beschreven, subtiele wijze langs 

de doelman in het net te schuiven. 



  

Menig doelpuntje heeft Albert zo voor 

Geel Wit gescoord, maar de wedstrijd 

waardoor hij in mijn ogen onsterfelijk is 

geworden, speelde hij in Holwerd. Geel 

Wit speelde nog steeds niet in de 

competitie en de voetballers raakten zo 

langzamerhand uitgekeken op de duels 

tegen Amelandia en tegen de badgasten. 

De blik werd op het vasteland gericht en 

zowaar, Holwerd wilde wel, op 

zaterdagmiddag uiteraard, tegen de 

Amelanders voetballen. We maakten de 

overtocht met het schip van Andries (van 

Oeke) Metz met Albert aan het roer. Het 

regende dat het goot en er stond een straffe 

wind waardoor het water van de 

Waddenzee zodanig in beroering raakte dat 

we in het ruim alle moeite hadden op de 

been te blijven en af en toe over de 

tegelijkertijd vervoerde kalveren heen 

buitelden. 

  

Het voetbalveld in Holwerd, toen nog naast 

de N.H.kerk, was eigenlijk onbespeelbaar, 

zo glad en glibberig was het. Omdat het te 

sneu was om Geel Wit onverrichter zake 

terug te sturen, werd er toch gespeeld. De 

Holwerders pasten zich veel gemakkelijker 

aan de slechte omstandigheden aan dan de 

Amelanders en stonden dan ook met rust al 

comfortabel met 2-0 voor. Na de rust 

verscheen Albert met moeilijk te definiëren 

schoenen op het veld. Toen hij naar de aard 

van het schoeisel werd gevraagd, 

mompelde hij iets over "bordeelsluipers". 

Hoe het ook zij, feit is dat Albert in de 

tweede helft op het door de regen en de 

glijpartijen voor de rust nog veel gladder 

geworden veld de enige was die nog iets 

met de bal kon doen zonder acuut languit 

in de blubber te belanden. Ook al doordat 

de scheidsrechter totaal geen kijk had op 

de creatieve overtredingen van Albert wist 

onze schipper tot 3 maal toe te scoren. 

Geel Wit won met 2-3, Albert was "man of 

the match" en het elftal keerde 

zegevierend, en uiteraard zonder kalveren, 

naar Ameland terug. 

 Frans Hulsebos 

  

    

Het houdt nog niet op.... 
 

Eigenlijk dacht ik nu voor de laatste 

Geelwitkrant van dit seizoen te typen, per 

slot van rekening is Ajax ook alweer 

kampioen, gaat Heerenveen Europa in en 

degradeert FC Groningen niet. Maar net als 

Feyenoord dat nog een grote cup kan 

scoren, gaan Geelwit 1 en 2 nog de 

nacompetitie in, om alsnog promotie af te 

dwingen. Maar bovenal kan Geelwit C1 

nog kampioen worden. En als betrokken 

weer-kunnende-welwillende ouder zou ik 

vooral dat laatste bijzonder toejuichen. 

 

George Molenaar is al sinds jaar en dag 

trainer/leider van deze groep inmiddels 

redelijk onhandelbare pubers. En omdat 

onze tweeling daartoe ook behoort, ben ik 

ook regelmatig bij deze groep aanwezig. 

De jongens zijn van goede wil maar hun 

interesse geldt beslist niet alleen voetbal. 

Of het moet een voetbalspelletje op de 

computer zijn. In hun vrije tijd wordt nog 

wel een balletje getrapt, maar volgens mij 

hebben ze ook al eelt op hun zitvlak. En 

van één of twee keer in de week anderhalf 

uur trainen heeft nog nooit iemand 

voetballen geleerd. Het is waarschijnlijk 

maar goed dat dezelfde problematiek ook 

bij de tegenstanders speelt, anders zou ik er 

een zwaar hoofd in hebben. De jongens 

zijn echter onverstoorbaar en aan het begin 

van de voorjaarsreeks wonnen ze wedstrijd 

na wedstrijd. De afgelopen drie 

wedstrijden waren allemaal uit, waaronder 

twee keer naar een concurrent. George en 

ik waren volgens mij zenuwachtiger dan de 

mannen waar het om ging, en vraag niet 

hoe, zowel bij CAB als Stiens hielden ze 

het met kunst en vliegwerk op 1-1. Zo 

behielden ze hun twee punten voorsprong, 

met opzet omdat ze liever thuis kampioen 

wilden worden. Er werd geen rekening 

gehouden met de hartkloppingen van de 

begeleiders. Dus moet het zaterdag 11 mei 

gebeuren, thuis tegen TTBC en de heren 



eisen voor deze wedstrijd het hoofdveld op 

als plaats waar het moet gebeuren. Dat het 

bestuur het maar vast weet. 

 

Tussen deze kampioensperikelen door 

werden wij geacht FC Groningen te redden 

van degradatie d.m.v. hartstochtelijke 

toejuichingen in het Oosterparkstadion. 

Behalve Geelwit waren nog 20 amateur-

verengingen uitgenodigd. Dus zondag 28 

april met de C1, D1 en E1 met de 8.30 

boot er op af. In de Birwa-bus met 

uitwaaien op Lauwersoog via Zoutkamp 

naar de Martinitoren. Om 11.30 een 

rondleiding door het stadion. Frans ter 

Schure liep bijna gillend weg bij het 

aanschouwen van vorkje-prikkende Bobo´s 

maar onze junioren zagen het wel zitten in 

de comfortabele sky-boxen. Daarna 

opwarmen en snacken in het supporters-

home. Dan naar de onoverdekte tribune 

voor de wedstrijd tegen de Graafschap met 

John vd Brom en Peter van Vossen. Deze 

tribune was nog net zo als twintig jaar 

geleden, toen ik daar stond en zag hoe er 

rollen Bolletje-beschuit naar de gebroeders 

Van de Kerkhof gegooid werden. Dirk 

Kolk constateerde betonrot en inderdaad: 

er zijn daar plannen voor een nieuw 

stadion. Wel wat jammer, want de locatie 

daar midden in de woonwijk is schitterend. 

De eerste helft kon niet echt boeien, de 

Graafschap kwam voor een punt en 

grossierde gele kaarten, Groningen kwam 

er niet door. In de pauze de finale van de 

penalty-cup, deze was gelukkig voor ons 

doel. De winnende pupil uit Muntendam 

gedroeg zich als een volleerde prof: shirt 

uit en daaronder een T-shirt met tekst 

“Supporters bedankt” en een ere-ronde met 

bloemen. 

De tweede helft speelde Groningen naar 

onze tribune toe en werd gevaarlijker. De 

eerste de beste keer dat Arjan Robben door 

kwam, scoorde hij ook en het stadion 

ontplofte. Groningen bleef de gevaarlijkste 

ploeg en kreeg meer kansen. De 

bevrijdende treffer viel pas in de laatste 

minuut uit een penalty. De zon brak door 

en Groningen was bijna veilig. 

Teruglopend naar de bus, werd mij door 

Mark Meulenbeld even duidelijk verteld 

dat een nieuwe omweg niet op prijs werd 

gesteld, omdat dan sommige jongens 

misselijk werden. En ik wilde nog wel naar 

het Tempeltje van Ids Willemsma. Dan 

maar naar de pier, alles bij Wagenborg 

tussen de hekken, ook een mooie 

afsluiting. Op de boot afgesproken dat we 

volgend jaar naar Heerenveen gaan. Al met 

al weer een geslaagde trip dacht ik, al weet 

je het met de jeugd maar nooit. Misschien 

maakte de kudde ME te paard nog wel de 

meeste indruk.  

Nu eerst op naar de Geelwit- familiedag, 

dan de afsluitende competitierondes, de 

nacompetitie en als 1 juni de velden dicht 

gaan, gauw voor de buis voor het WK, dan 

even uitblazen, maar niet te lang want de 

SC Heerenveen heeft alweer geboekt bij 

Hotel de Klok. Man, man, man, het houdt 

maar niet op! 

                          Henk Roemers.    

PS: wegens het iets later verschijnen van 

dit laatste clubblad van dit jaar, moet ik 

nog even berichten over een zinderende 

voetbalzaterdagmiddag. Op het hoofdveld 

een soort Spanje- Malta tussen Geelwit B1 

en Roodgeel B2, Geelwit moet met 10-0 

winnen voor het kampioenschap en scoort 

vanaf het begin regelmatig. Maar terwijl op 

het hoofdveld de doelpunten als zoete 

broodjes over de toonbank gaan, blijft het 

net op het bijveld er maar wat stilletjes 

bijhangen. De c´s hebben aan een 

doelpuntje genoeg voor de beker maar 

ondanks de nodige kansen en het 

veldoverwicht wil hij er maar niet in. 

Supporters houden moed, leiders 

schreeuwen tegen beter weten in en de 

spelers gaan tot het gaatje. Vlak voor de 

grote teleurstelling scoort Theodoor uit een 

corner en kan het feest losbarsten. Dan 

naar het hoofdveld en ook daar gaat het 

goed. De 10-0 is bevrijdend, de 10-1 roept 

iedereen weer bij de les en de teller blijft 

steken op een veilige 13-1. Twee! 

kampioenen in de laatste wedstrijden, thuis 

aan de Noordwal. Wie bedenkt zo´n einde! 

Eeeeeeh.......BIERTJE!! 



 

 

AAN DE BAL……………….. 

 

 

Naam: Laurens Kooiker 

Pupil van de week: Stiens. 

Vader/moeder: Toon en  

Annemieke. 

Broertje: Ronald. 
 

Ik voetbal in: E3 

Trainer: Chris en Frans. 

In het veld: laatste man. 
 

Hoogtepunt: nog niet. 

Wat ik van Geel Wit vind: goede 

club. 
 

Ik eet het liefst: macaroni. 

Ik drink het liefst: cola. 
 

Favoriete club: Ajax. 

Muziek: alles wel leuk. 

Mooi boek: Harry Potter. 
 

Ik wil later worden: computer  

specialist. 
 

Ik heb een hekel aan: heb  

nergens een hekel aan. 

Contract Francisco Metz 

verlengd 
Geel Wit en de trainer van de eerste 

selectie, Francisco Metz, zijn een 

verlenging van het contract met een jaar 

overeengekomen. Metz is aan zijn derde 

jaar bezig. Na twee seizoenen derde klas 

bereikte hij met Geel Wit dit jaar de 

nacompetitie in de vierde klas. 

 

Het seizoen 2001-2002  
Het reguliere seizoen zit er op voor het 

eerste en het tweede elftal. Beide teams 

hebben een sportief succes geboekt met het 

halen van de nacompetitie. 

Het eerste is door een prima eindsprint op 

de derde plaats geëindigd. De laatste vier 

wedstrijden werden gewonnen met een 

doelsaldo van 17 voor en 4 tegen. Ter 

vergelijking: vorig jaar haalde Geel Wit in 

de laatste 4 wedstrijden 10 punten met het  

doelsaldo van 3 voor en 0 tegen! 

In totaal schopten de mannen van 

Francisco Metz er 54 in. Dat is veel als we 

het naast de prestaties van voorgaande 

jaren leggen. In 1998-’99, toen Geel Wit 

kampioen werd, deden de mannen de 

netten 53 keer bollen. Alleen in 1990-’91 

ging het beter. In het jaar dat Read Swart 

in de beslissingswedstrijd Geel Wit de voet 

dwars zette werd, deze beslissingswedstrijd 

niet  

meegerekend, er 55 keer gescoord. Ook 

1988-’89 was een goed jaar met 54 

doelpunten in 20 wedstrijden. 

De doelpunten kwamen dit jaar op naam 

van Edward de Jong en Jaap Wouters 9, 

Paul van der Wal 7, André de Jong en 

Anton Kiewiet 6, Antonio Brouwer en 

Siprian de Jong 5, Arno Moll en Theo de 

Haan 3. De tegenstander was zo vriendelijk 

een keer voor Geel Wit raak te schieten. 

Van de 13 overwinningen behaalde Geel 

Wit 8 op eigen grond. Daar werd 2 keer 

verloren tegen 4 keer in uitwedstrijden. De 

grootste overwinningen werden op eigen 

veld behaald tegen Irnsum en Warga (5-0), 

terwijl Irnsum ook aan de wal Geel Wit  

gunstig gezind was: 6-2. De grootste 

nederlaag werd in twee fasen geleden in de 

geruchtmakende wedstrijd tegen Rood 

Geel. Na ruim 50 minuten werd de 

wedstrijd gestaakt bij 2-0. In het restant 

liep de score op tot 5-0. De revanche kwam 

in de thuiswedstrijd: Geel Wit won met 3-2 

en bezorgde Rood Geel daarmee de tweede 

nederlaag. 

Bij het ter perse gaan van dit blad is het 

eerste nog in de nacompetitiestrijd 

verwikkeld. Geel Wit is begonnen met een 



6-0 overwinning op Renado en moet uit 

tegen Warga. De winnaar van deze 

wedstrijd speelt op neutraal terrein tegen 

de periodekampioen van 4C. 

Ook het tweede elftal kan terugzien op een 

geslaagd seizoen. Voor de derde keer was 

dit team actief op het reserve tweede 

klasniveau en de tweede plaats was nog 

niet eerder voor Geel Wit weggelegd. Op 

de slotdag werd de grootste overwinning 

behaald: 6-0 tegen Emmeloord 2. Maar 

ook de 8-3 tegen Franeker 2 mocht er zijn. 

Alleen Leeuwarden 2 verliet met de volle  

buit Ameland. De prestatiecurve van de 

thuisduels was in sterk contrast met die van 

de uitwedstrijden. Slechts twee keer won 

Geel Wit op vreemde bodem en bleken de 

eilanders ook in de polder veel te sterk 

voor Emmeloord: 5-1. Vijf keren kwamen  

Patrick Kiewied en zijn gezellen terug met 

een puntendeling. 

Het is trouwens opmerkelijk dat het tweede 

nog op de tweede plaats is gefinisht. In de 

winterstop stond het team ook op die 

positie met 8 gewonnen wedstrijden, 2 

remises en 2 nederlagen. Sindsdien 

kwamen daar slechts 2 zeges, liefst 5 

puntendelingen en 3 verliespartijen bij. 

In de nacompetitie was weinig eer voor 

Geel Wit weggelegd. Thuis werd het 1-1 

tegen DIO Oosterwolde 2, uit werd met 1-

0 verloren, waarmee het seizoen voor Geel 

Wit ten einde is. 

Het derde elftal was met een aantal teams 

in de strijd om de rode lantaarn 

verwikkeld. Hoewel aan de laatste laats 

geen degradatie was verbonden was deze 

twijfelachtige eer uiteindelijk niet voor de 

mannen van Nico Oud weggelegd. 

Het vierde deed de aanduiding eer aan en 

eindigde als vierde, met het fantastische 

doelsaldo van 76 voor en 43 tegen. 

De jeugd deed het over de hele linie goed, 

zeker na de winterstop. Twee 

kampioenschappen en vier ‘Vize-

Meisterschaften’, dat is niet slecht te 

noemen. De A’s streden lang mee om de 

titel, maar lieten uiteindelijk te veel punten 

liggen.  

De B’s hadden in de laatste wedstrijd 10 

doelpunten nodig. Ze scoorden 13, net 

zoveel als in de 7 voorgaande wedstrijden! 

Dat gebeurde tegen Rood Geel B2, dat tot 

dan maar een puntje had vergaard… tegen 

Geel Wit. 

De C’s hielden de spanning erin door drie 

keer gelijk te spelen. De overige 

wedstrijden werden echter gewonnen, 

waardoor het kampioenschap verdiend 

was. 

De D’s speelden in een interessante 

competitie met veel kanshebbers en 

kwamen net te kort. Toch zeker geen 

onverdienstelijk seizoen. 

E1 scoorde het hele jaar aan de lopende 

band, maar kwam zowel in de na- als de 

voorjaarsreeks niet verder dan de tweede 

plaats. Vooral de laatste keer was het sneu, 

want toen was het doelsaldo 

doorslaggevend. De grootste score was 19-

0 tegen de Lauwers, maar dit record gaat 

niet de boeken in omdat de tegenstander 

zich later terugtrok. 

Een tweede plaats was ook weggelegd 

voor E2 en E3, terwijl de F’jes nog 

duidelijk ervaring tekort kwamen. Zij 

eindigden als voorlaatste. 

 

 

 

SC Heerenveen komt op 

Ameland 
Ere-divisionist SC Heerenveen komt deze 

zomer weer naar Ameland. Net als in 1999 

verblijven de profs, die zich al hebben 

verzekerd van Europees voetbal, vier 

dagen op Ameland. Heerenveen is te gast 

bij Geel Wit. Ze komen op 8 juli en 

beginnen  

met een training. 9 juli trainen ze 's 

ochtends en 's middags. 10 juli 's ochtends 

trainen, middags clinic voor de jeugd en 's 

avonds een 2 maal 45 minuten wedstrijd 

tegen Geel Wit. 11 juli traint Heerenveen 

misschien nog 's ochtends. 



 

AAN DE BAL……………….. 

 

Naam: Rik Nagtegaal 

Pupil van de week: Warga 

Vader/moeder: Jetse en Agaat. 

Zusjes: Vera en Eline. 

 

Ik voetbal in: E1 

Trainer: Jaap/Dirk/Dennis/Richard. 

In het veld: linksachter. 

Hoogtepunt: onderkant lat en 

doelpunt. 

Wat ik van Geel Wit vind: goeie club 

en hef ut goed naar mien zin. 

Ik eet het liefst: nassi. 

Ik drink het liefst: cola. 

Favoriete club: Ajax. 

Muziek: sunneklaas. 

Mooi boek: Wolf naar Ameland. 

 

Ik wil later worden: ??? 

Ik heb een hekel aan: op mien donder 

krije!! 

Wedstrijdverslagen 

Wel en wee van E2 

 

06-04-02 

We moesten tegen Bergum E1 voetballen. 

Toen hebben we verloren met 3-5. In de 

eerste helft was het 0-1 toen 1-1 door een 

hoekschop van Onno die door de keeper 

erin ging. 

Met rust was het 1-2. 

De tweede helft heeft Abe 2 doelpunten 

gescoord. We hadden heel veel kansen 

maar er wou niks in. Dus helaas verloren. 

 

                           Dirk Krol 

 

13-04-02 

We hebben gevoetbalt tegen Kollum. 5-0 

gewonnen. Het was een leuke wedstrijd. 

Klaas heeft 1 doelpunt gemaakt. Abe heeft 

2 doelpunten gemaakt. Robert M. 1 doel-

punt en andere Robert K. 1 doelpunt. 

 

           Robert Molenaar/Paulus Brouwer. 

 

 

TTBC A1-Geel Wit A1  0-2   11-5-2002  

We moesten deze wedstrijd beslist winnen 

om de tweede positie te behouden. Het was 

wel een leuke wedstrijd om te zien 

volgende de spelersvrouwen. Ongeveer vijf 

minuten voor rust maakte Martijn via de 

rug van een tegenstander de 0-1. 

Na een lekker bakje thee gingen we met 

volle moed het veld weer op. Maurits was 

na rust ingevallen en werd in de 50-ste 

minuut de diepte ingestuurd door Frenk. 

Hij was sneller dan zijn vijand en lobde de 

bal over de keeper. Verder nog 2 mooie 

reddingen van Allard en de verdediging 

hield de nul. Tweede! 

Martijn   Lars     Rick 

Dirk       Frank   Maurits 

              Prem 

Jan         Erik      Harm (Syb) 

              Allard 

 

Dubbel L-combinatie 

 

Geel Wit C1-TTBC C2  1-0   11-5-2002  

0-0 met de rust, 1-0 laat in de tweede helft 

door een corner van Marijn die door 

Theodoor werd ingekopt. 

Een wedstrijd vol spanning met veel 

weerstand en kansen om en om. Na veel 

energie en strijd toch nog laat in de tweede 



helft een mooi en verdiend doelpunt en een 

eerste kampioenschap. 

Kampioentje C1 Geel Wit, gefeliciteerd. 

Geel Wit E3-Hardegarijp E3  7-0   11-5-

2002   

1-0 en 2-0 Edward Brouwer, 3-0 Mark 

Kiewied, 4-0 Edward Brouwer, rust, 5-0 

Gerard Hekkelman, 6-0 en 7-0 Mark 

Kiewied. 

Stiens C2-Geel Wit C1  1-1  4-5-2002  

0-0 in eerste helft, 1-0 Stiens C2 vroeg in 

de tweede helft, 1-1 na drie-kwart in de 

tweede helft door Dirk.  

Het kampioenschap was nog niet beslist. 

DTD F1 - Geel Wit F1 uitslag 4-1 

(vooruitgespeelde wedstrijd 4 mei i.p.v. 

11 mei) 

Ook deze laatste competitiewedstrijd 

wisten onze jongens niet te winnen, 

daardoor eindigde DTD één plaats boven 

Geel-Wit.  

Hoewel er een goede gelijkwaardige 

wedstrijd werd gespeeld, thuis was het 5-5- 

geworden, werden de kansen door Geel-

Wit niet benut. Er werd totaal vijf keer op 

paal en lat geschoten, bovendien stond er 

een prima keeper bij DTD op doel. 

Jammer, want het prima veldspel was 

zeker een puntje waard geweest. 

JdJ 

De Golden Goal 

Zondag ochtend 28-4 2002 op de keeper na 

was iedereen aan boord en er was een al 

aan de wal dus 12 man niet slecht het is 

wel eens moeilijker opstaan voor de 

mannen. 

Dit keer hadden we twee gast spelers en 

niet de minste S Kiewied en Jan Brouwer 

zij wisten toen nog niet dat we naar 

Nicator moesten. 

Na enige speculatie over wie er nu op doel 

moest hebben wij democraties Albert aan 

gewezen want hij had zijn bouw cq keepers 

handschoenen mee dus toen kon de 

opstelling gemaakt worden. 

Bij Nicator aan gekomen bleek dat de 

verkenner er ook niet was dus de opstelling 

voor de laatste keer verandert en toen 

konden we gaan inspelen in de regen. 

Aangezien George met de toekomst van 

geel wit naar Groningen was en Henk nog 

steeds buitenspel staat hadden we dus geen 

aanvoerder. 

Tot ieders verbazing gaf onze derde 

aanvoerder (als het mooi weer is wel te 

verstaan) JD de aanvoerders band aan Jan. 

De vijand was Henk Roemers en zijn 

“gesprekje van de vorige wedstrijd” 

gelukkig vergeten dus de eerste helft viel 

gelukkig nog wel mee. 

Voordat onze vlaggenist kon beginnen 

sabelde Peter Boe hun spits van ±75 jaar 

neer dus konden we toen gaan rusten. 

Een lange rust maar toen moesten we toch 

maar weer even voetballen Goran die wat 

ziek was gewisseld voor Erik. 

Toen we de kleedkamer uit liepen wou de 

vijand gelijk wel de kantine in, nou daar 

was onze aanvoerder direct voor te porren 

ware het niet dat Erik toch nog wel even 

wou voetballen wat anders was hij 

helemaal voor niets van de andere kant van 

de stad komen rijden. 

Prima wij liepen naar het veld maar de 

vijand wou dan wel de GOLDEN GOAL 

toepassen Voor dat hij wordt afgeschaft 

Toen eindelik iedereen weer op het veld 

was konden we eindelijk beginnen aan de 

tweede helft. 



We begonnen gelijk voortvarend met 

oogstrelend voetbal waar de vijand geen 

raad mee wist. 

Na een minuut of 5 deed onze niet 

schorende spits zijn naam weer eer aan 

door de bal net over te lepelen, gelukkig 

maar want hij heeft al te veel geschoord in 

deze competitie zelfs meer dan 1,2 

doelpunten per wedstrijd. 

En dan te bedenken dat Nico van het derde 

hem niet meer wou hebben omdat hij nooit 

zou schoren. 

Omdat onze gelegenheids spits niet langer 

dan 60 minuten kon voetballen moest er 

maar snel een einde aan komen, dit keer 

niet door vloeiend combinatie spel maar 

door wat gelukkig raken van de bal, tasim 

kreeg de bal voor de rechter en met een 

wel gemikte trap ging de bal onhoudbaar 

de rechter bovenhoek in. 

De scheidsrechter blaast voor het laatst 

deze wedstrijd op zijn fluit en we bedanken 

de onze vrienden van Nicator en op naar de 

douches en dan de kantine in. 

En na een lange kantine tijd weer terug 

naar de boot. 

Pst. In het vorige nummer stond vermeld 

dat Allard Oud drie wedstrijden in een 

weekeinde speelde, hij was niet de enige 

want Erik (Bozel) ter Schure was daar ook 

bij. 

De Waterdrager 

 

Korte reactie op wedstrijdverslag (van 

Suurbier denk ik). 

Het waren Jan B. (aanvoerder) en Siegfried 

K. die wilden stoppen (i.v.m. het slechte 

weer), en niet de vijand hoewel ze direct 

voor waren, evenals de scheidsrechter (die 

was nog eerder voor dan de vijand). 

Suurbier kwam wat later uit de 

kleedkamer, die heeft dat dus niet 

meegekregen. Toen hij hoorde dat we 

zouden stoppen zei hij dat wij kwamen om 

te voetballen. Het compromis was de 

golden goal. 

Jan Douwe 

n.b. 

dit is géén rectificatie, laat maar mooi 

staan. 

n.b.2 

wat scHoor ik tegenwoordig veel hè! 

CAB C1-Geel Wit C1  1-1  27-4-2002  

0-1 na ongeveer 5 minuten door Dennis. 1-

1 eerste helft en eindstand. 

Anjum E2-Geel Wit E3   3-1   27-4-2002 

0-1 Mark Kiewied, 1-1, rust, 2-1 , 3-1 

Richard Kiewied e.d. 

Het begon goed met Geel-Wit. Edward 

knalde op de kééper, mis. Maar hij kwam 

bij Mark die schopte hem erin (door zijn 

schouder) 1-0 voor Geel-Wit. 

Daarna meteen corner voor Anjum. Een 

jongetje schoot hem van dichtbij erin 1-1. 

De 2e helft hadden we in de wind, het 

werd moeilijker en al snel scoorde Anjum 

2-1. Ikzelf had ook een kans langs een 

jongetje, maar de keeper had hem. 

Even later met een afstandschot van 

Anjum naar Richard op zijn hoofd en 

eigendoelpunt. Einde stand 3-1. 

                                                                                

Door Albert Teuben. 

Geel Wit F1 - Wykels Hallum F1  1-4  

27-4-2002 

Ook in de thuiswedstrijd bleek Geel-Wit 

niet sterk genoeg voor de Fjes uit Hallum. 

Met de wind in de rug wist Hallum voor 



rust drie keer te scoren. Geel-Wit speelde 

een prima tweede helft, er ontstonden 

kansen waar één keer uit werd gescoord. In 

de laatste minuut maakt Geel-Wit helaas 

ook nog een eigen doelpunt.  

JdJ 

Akkrum C2-Geel Wit C1  0-5  20-4-2002 

0-1 René Kiewiet, 0-2 Ronald de Jong, 0-3 

Dirk Molenaar, 0-4 Theodoor Molenaar, 0-

5 Dirk Molenaar 

Eerste helft een langzaam sterker Geel Wit 

maar het duurde tot de laatste minuut voor 

rust vor er gescoord werd. Na de thee 

meteen de 0-2 en 0-3 en kon de wedstrijd 

zonder problemen uitgespeeld worden. 

Geel Wit E1-Oostergo E1  8-3  20-4-2002 

Rommelige wedstrijd. Scoreverloop: 1-0 

Danny Metz, 2-0 Lars Molenaar, 2-1 

Oostergo, 3-1 Danny Metz, 4-1 Klaas 

Kolk, 5-1 Danny Metz, rust, 6-1 Vincent 

Brouwer, 6-2 Oostergo, 6-3 Oostergo, 7-3 

Vincent Brouwer, 8-3 Lars Molenaar. 

ONB E2-Geel Wit E2  1-0   20-4-2002 

We hebben 0-1 verloren tegen ONB en het 

waar niet eerlijk want de scheidsrechter 

had 5 minuten erbij gedaan en toen hadden 

de tegenpartij een doelpunt gemaakt. 

                                                                                           

Paulus 

De Wâlden E2-Geel Wit E3  4-2  20-4-

2002 

0-1 Mark Kiewied, 1-1, 2-1, rust, 3-1, 4-1, 

4-2 Kevin Kienstra. 

Eerste helft 

We zijn goed begonnen totdat we 1-0 

achterstonden. maar Edward schopte op de 

kieper maar hij zat niet. hij kwam toen hij 

bij laurens kwam hij schopte ook op de 

kieper en toen schopte mark de bal in het 

gool en toen stond het 1-1. de walden die 

maakte nog een gool en toen stond het 2-1 

voor de walden . 

1e helft geschreven door Edward Brouwer. 

De 2e helft door Albert Teuben. 

De 2e helft was het vijf minuten niks. Maar 

toen kwam er een kans maar die was er 

naast. 5 minuten later schoorde de walden 

met een mooie corner 3-1. 

Maar Edward schoot hem er naast. De 

Wâlden was weer in de aanval en scoorde 

4-1. Daarna werd geel-wit een stuk beter.  

Richard met een ingooi naar Gerard. 

Gerard gaf een voorzet op Kevin en die 

schoot hem in een hoekje. En de eindstand 

was 4-2. 

De penalty,s werden door ons gewonnen. 

 

Geel Wit C1-Hardegarijp C2  10-0   13-

4-2002 

Eerste helft 1-0 Ronald de Jong, 2-0 René 

Kiewiet. 

Tweede helft 3-0 Ronald de Jong, 4-0 

Lennard Brouwer, 5-0 Theodoor Molenaar, 

6-0 Theodoor Molenaar, 7-0 Siard 

Bonthuis, 8-0 Dirk Molenaar, 9-0 Lennard 

Brouwer, 10-0 Ronald de Jong. 

Twee zieken afgemeld. 

 

JV Cammingha D1-Geel Wit D1  1-0  

13-4-2002 

Na de 8-1 thuisnederlaag tegen dezelfde 

ploeg gingen we gewaarschuwd naar 

Leeuwarden. Het was in de eerste helft een 

gelijk opgaande wedstrijd waarin Stefan 

tweemaal en de Leeuwarders eenmaal de 

dwarsligger beroerde. Cammingha scoorde 

1x. 

De tweede helft speelde Geel Wit D1 zijn 

beste helft van dit seizoen, wat resulteerde 

in een veldoverwicht en een handvol 

kansen. Nog een bal tegen de paal van 

Stefan en een onthouden strafschop waren 

pechsituaties voor Geel Wit. 



Desondanks een tevreden gevoel over de 

ontwikkeling van het niveau van de 

wedstrijd en de spelers. 

 

Geel Wit E3-BCV E3  3-0  13-4-2002 

15e min 1-0 Edward Brouwer, rust, 9e min 

2-0 Mark Kiewied, 24e min 3-0 Vincent 

Rijpstra. 

 

Rood Geel F1 - Geel-Wit F1   9-0 

Met zo'n uitslag is het moeilijk uit te 

leggen dat je goed gevoetbald hebt. 

Ondanks de zware nederlaag hebben onze 

jongens het toch goed gedaan. Binnen vijf 

minuten was het drie nul, en ook in de 

laatste vijf minuten werd nog drie keer 

gescoord.  

Geel-Wit bood verder goed partij aan de 

koploper van deze poule. Bij thuiskomst 

werden de jongens op het Marktplein 

getrakteerd op patat en ijs door Kees 

Brouwer waardoor de nederlaag snel 

vergeten was! 

JdJ 

 

AAN DE BAL……………….. 

 

Naam: Vincent Rijpstra. 

Pupil van de week: Renado (na 

competitie) 

Vader/moeder: Chris en Wies. 

Broertjes: Matthijs en Michel. 

Ik voetbal in: E3 

Trainer: Chris en Frans. 

In het veld: keeper. 

Hoogtepunt: goede reddingen. 

Wat ik van Geel Wit vind: wel leuk. 

Ik eet het liefst: patat. 

Ik drink het liefst: red bull. 

Favoriete club: Ajax. 

Muziek: pop muziek. 

Mooi boek: Harry Potter. 

Ik wil later worden: dj. 

Ik heb een hekel aan: dat ons opa 

Iep wel eens nee zegt. 
 


