
Voetstappen in de sneeuw 

 

Het zal zo’n zesentwintig jaar geleden zijn,  

ik mocht toen het grote genoegen smaken 

om als trainer van Geel Wit I op te treden.  

Het was vrijdagavond en dus de 

trainingsavond voor de gehele hoofdmacht 

van Geel Wit. 

Het had de hele dag hard gesneeuwd en 

van verschillende kanten was ik al gebeld 

of de training ook doorging. 

Maar omdat er op vrijdagavond altijd een 

gedeelte van de wal kwam om te trainen 

vond ik het eigenlijk niet terecht om die 

wekelijkse gezamenlijke bijeenkomst af te 

gelasten. Wat zou een beetje sneeuw nu? 

Dus was ik die avond al vroeg op het 

trainingsveld, dat toen nog lag aan de 

westkant van de velden, om te kijken of de 

toestand inderdaad zo zou zijn om op het 

laatste moment alsnog af te gelasten om 

dan nog iets anders te organiseren. 

Ik had de spaarzame lichten ontstoken en 

het leek alsof er die avond meer licht op 

het veld was dan gewoonlijk, maar dat 

kwam dan wel door de meer dan tien 

centimeter sneeuw die het veld als een 

deken bedekte. 

Toen ik het veld betrad zakte ik tot mijn 

enkels in de zachte sneeuw en zag tot mijn 

grote verbazing dat iemand mij voor was 

geweest, want midden over het veld liep 

een  groot spoor. 

Mijn voorganger was kennelijk een reus 

want de afdruk van de schoen was 

dusdanig dat ik met mijn maatje 

tweeënveertig daar gemakkelijk in paste, 

wat zeg ik,  ik kon bijna met twee voeten 

in de enorme afdruk die diep in de sneeuw 

was gemaakt. 

Toen ik probeerde om met een stap in de 

volgende afdruk te komen, kwam ik tot de 

ontdekking dat ik moest springen om de 

volgende  afdruk te bereiken. 

Was het toch een buitenaards wezen, dat 

hier op ons trainingsveld was geweest ? 

Of was het de verschrikkelijke sneeuwman 

geweest die hier op Ameland een nachtje 

over was ? 

Wat ik ook bedacht, ik kreeg geen 

antwoord op mijn vraag. 

Inmiddels was Sip de Jong ook gearriveerd 

en kwam met grote stappen door de verse 

sneeuw naar mij toe. Ik werd al een beetje 

gelukkig toen ik zijn afdrukken in de 

sneeuw zag want het antwoord was dacht 

ik al gegeven. 

Maar bij nader inzien zag ik dat de 

schoenmaat van Sip, die toch zeker niet 

aan de kleine kant was, niet dezelfde was 

als die van mijn mysterieuze gast. 

De jongens kwamen en we werkten een 

gezellige training af in de sneeuw. 

Maar ik bleef met het vreemde gevoel 

lopen dat ik niet wist wat er gaande was op 

dit besneeuwde veld. 

Net toen ik de lichten wou doven om naar 

huis te gaan, kwam er uit het duister 

iemand met grote stappen door de sneeuw 

naar mij toe en sprak: “Verrek is het wel 

doorgegaan, ik had vanavond graag even 

meegedaan want ik had van de week nog 

niet getraind”. Voorzichtig keek ik naar 

zijn voeten en ja hoor maat 52, en lange 

benen voor grote stappen. Mijn probleem 

was opgelost, de mysterieuze  man, de man  

van de voetstappen in de sneeuw, was onze 

eigen voorzitter Dirk Kooiker. 

 

Jan Epping 

 

Bestuursmededelingen 

 

Zoals een ieder kan zien verkeert het derde 

veld annex trainingsveld nog steeds niet in 

optimale conditie. Omdat er vanaf maart 

door de jongste jeugd competitievoetbal op 

gespeeld moet worden is het vooralsnog 

niet toegestaan op dit veld te trainen. 

 

Het gebruik van sponsorkleding is alleen 

toegestaan tijdens de betreffende wedstrijd. 

Regelmatig worden mensen gesignaleerd 

die trainingspakken en –jassen dragen op 

momenten die daar niet voor bedoeld zijn. 

Als dit nogmaals gebeurt ziet het bestuur 

zich genoodzaakt hiertegen maatregelen te 

nemen.



Verslag algemene leden-
vergadering Geel Wit 2-1-2003  

Op de tweede dag van het nieuwe jaar 

hield Geel Wit de halfjaarlijkse 

ledenvergadering in de kantine. In zijn 

openingswoord herdacht de voorzitter Jos 

Bulté Antje Molenaar, Johan Metz en 

Hannie de Jong, die de vereniging 

ontvallen zijn. Hij wees ook op de krappe 

selecties, die er een paar keer de oorzaak 

van waren dat wedstrijden moesten worden 

afgelast, met puntenaftrek als gevolg.  

Bulté prees Geel Wit als een 

vriendenvereniging. Een voorbeeld 

daarvan is geleverd met de grote 

bereidwilligheid tijdens de beide 

kersttoernooien. 

De contributie gaat met ingang van het 

nieuwe seizoen met gemiddeld 10% 

omhoog. Het is de eerste wijziging sinds 

zes jaar. Senioren gaan €10 meer betalen, 

junioren €5 en pupillen €2,50. De 

vergadering ging unaniem akkoord met de 

aanpassing na de toelichting door 

penningmeester Wessel Brouwer. Hij heeft 

weer een sluitende begroting kunnen 

maken, maar geen kans gezien een buffer 

op te bouwen.  

Hij waarschuwde dat de vereniging in de 

problemen komt als er iets gebeurt met een 

paar belangrijke inkomstenposten. 

Aan de lastenkant nemen de reis- en 

verblijfkosten een prominente rol in, 

ondanks de regeling met halen en brengen 

van en door de tegenstanders. Deze kosten 

overstijgen de inkomsten van de 

contributies.  

Van de diverse commissies viel niet veel te 

melden. Alles loopt op rolletjes. Luc van 

Tiggelen stapt na tien jaar uit de 

feestcommissie. 

Aangaande het competitieverloop kon de 

voorzitter opmerken dat de senioren het 

goed doen, en dat de jeugdafdeling over 

talenten beschikt.  

Toch kan dat niet verhullen dat daar 

problemen schuilen. De al gememoreerde 

krappe selecties hebben ertoe geleid dat 

een gestopte speler is binnengehaald in een 

elftal, waar hij volgens zijn leeftijd niet 

thuis zou horen. Toen ook een aantal 

junioren het spelen voor Zwarte Piet de 

voorkeur gaven boven het voetballen was 

voor de leiding van de B’s de maat vol.  

Over deze gang van zaken ontspon zich 

een levendige discussie. Omdat uitsluitend 

op leeftijd wordt geselecteerd is het niet 

juist dat de betreffende speler nu een 

leeftijdscategorie hoger speelt, stelde een 

deel van de vergadering. Anderen steunden 

het bestuursbesluit en ging akkoord met de 

gang van zaken. Zou het niet zijn gebeurd 

dan had het waarschijnlijk het einde van 

het A-elftal betekend.  

Vanuit de vergadering kwam het voorstel 

de jongens te verbieden voor Zwarte Piet te 

spelen. Het bestuur vond deze maatregel te 

ver gaan.  

Het bestuur neemt de begeleiding en 

training van de B’s op zich. Piet Kooiker 

traint de A’s tot maart. Daarna neemt de 

vaste trainer dit werk weer over. 

In de rondvraag uitte Henk Roemers 

kritiek op de halers/brengersregeling. De 

spelers passen soms met moeite in de 

auto’s en door vertragingen van de boot 

ontstaan lange wachttijden op de pier.  

Jan Kienstra pleitte voor intensiever 

gebruik van de geluidsinstallatie en sprak 

zijn ongenoegen uit over het onterecht 

gebruik van sponsorkleding. 

George Molenaar merkte op dat de 

trainingsbegeleiding van het derde en het 

vierde niet soepel verloopt.  

Francisco Metz vroeg naar de situatie van 

het nieuwe trainingsveld. Dat terrein is nog 

steeds niet opgeleverd. Er staat nog steeds 

te veel water op. Onlangs is 80 kuub zand 

aangebracht en zijn er gaten van 30 

centimeter diep geprikt. De verwachting is 

dat de verbetering op korte termijn 

zichtbaar zal zijn.  

Mits het niet gaat vriezen, maar daar heeft 

het alle schijn van. 

Gezien de situatie van het derde veld 

pleitte Jan van Os ervoor de renovatie van 

het tweede veld, dat voor deze zomer is 

gepland, uit te stellen zolang het derde veld 

nog niet speelklaar is. 



Februari 2003 

 

Volgens hoofdredacteur Koos Molenaar is 

het weer de hoogste tijd voor een nieuwe 

editie van ons onvolprezen clubblad. Dus 

als hij roept, dan schrijf ik! ( Dat zouden 

meer mensen moeten doen!) Terwijl de 

hele familie plus de andere inwoners van 

Nes en Buren zich de benen onder het lijf 

vandaan schaatsen in Thialf, zit ik te staren 

naar het blanco schermpje van mijn 

beeldscherm, en onderwijl de blaren op 

mijn beide duimen te zuigen. Het zal wel 

weer een zware bevalling worden vandaag. 

 

Want op de voetbalvelden gebeurt volgens 

mij al maanden niets. Wanneer het niet 

wintert, hoeven we van de KNVB nog niet 

te voetballen en wanneer ze wel 

wedstrijden vaststellen dan valt opeens 

weer een weekje winter in. Ze zeggen wel 

eens dat het kan vriezen of dooien, en ik 

zie nu zelf ook wel dat het kan vriezen of 

dooien maar ik neem toch aan dat een 

dergelijke uitspraak betrekking heeft op de 

seizoenen en niet op de wekelijkse 

bespiegelingen van het KNMI. Dit is 

volgens mij de vierde week met toch 

redelijk strenge vorst. Maar als de ijsbaan 

dan open gaat, begint het ook alweer te 

dooien. Dus geen toertochten schaatsen 

maar dus ook niet voetballen. Het was 

misschien mijn vooruitziende-

weersvoorspellende blik die mij ergens in 

oktober had doen besluiten om mij op te 

geven voor een cursus netje-breien in Ons 

Hol onder leiding van Harmen Wijnberg. 

 

Aan boord van ons onvolprezen schip de 

ms. Riet, bevinden zich nogal wat 

inmiddels op leeftijd gekomen staande 

wantjes, waarvan het volgens mij naar 

goed eilander gebruik de bedoeling is dat 

de visserman deze op lange gure 

winteravonden thuis bij moeder de vrouw 

en knapperend haardvuur gaat repareren. 

Nu had ik mijn vroegere buurman Hendrik 

Nienhuis wel eens geobserveerd bij het 

breien der netjes. En volgens hem moest je 

het door sterke vis geslagen gat eerst groter 

maken alvorens hem weer netjes dicht te 

breien. Het eerste gedeelte van zijn raad 

heb ik opgevolgd, bij het tweede gedeelte 

raakte ik het spoor bijster. Nu schijn ik dus 

net zulke netjes te hebben als Willem van 

Piet van Barends, met dat verschil dat hij 

er nog wel vis mee vangt en ik dus 

bijzonder weinig tot niets. Dat zat mij niet 

lekker en vandaar dat ik er deze winter 

maar een cursus tegenaan gegooid heb. 

 

Samen met Cees van Lier ben ik 

onderwezen in het tellen der mazen, 

knippen der netten, het aftekenen van de 

boven- en de onderpees, het bevestigen van 

het net aan de pezen, kurkjes-tellen en het 

plaatsen van staande hangers of hangende 

staanders, dat weet ik niet precies meer. 

Wat ik echter niet geleerd heb, is het breien 

van een net. Toch had de oude Nienhuis 

wel gelijk. Als het net kapot is, knip je er 

gewoon een stuk uit. Om het daarna te 

vervangen door een nieuw stuk net. Het 

principe staat dus nog, alleen de techniek 

en welvaart hebben het breien 

overgenomen. Ik ben deze winter dus veel 

wijzer geworden en als na volgende week 

mijn netje klaar is, hoop ik dat er weer snel 

gevoetbald gaat worden. Want als het tij 

dan gunstig is, dan kan ik ´s morgens voor 

het voetbalgebeuren rondom het vierde, 

mijn netje plaatsen. Om hem ´s avonds na 

alweer een overwinning van ons 

onvolprezen eerste elftal te gaan legen. 

Voor mij is dat dan toch weer een extra 

dimensie van het eilandervoetbal. 

 

Want als ik straks niet meer kan of mag 

voetballen van coach Peter ( de jeugd moet 

ook eens een kans hebben........gelul, het is 

toch zeker veteranenvoetbal!), dan mag ik 

nog wel steeds het wad of strand op...... 

O jee het strand op, met de fiets zeker, ik 

ben gekke henkie niet! Mooi project voor 

de volgende kwakkelwinter. Eerst een  

Landroverpakket bestellen en dan een 

jutters-vergunning aanvragen. Wat weer 

een vooruitziende blik! Misschien wordt 

het nog wel eens wat met mij. 

                                           Henk Roemers 



Kersttoernooi senioren 

Aan het kersttoernooi voor senioren en A-

junioren op tweede kerstdag in sporthal De 

Slenk hebben tien teams meegedaan. Het is 

een mixtoernooi, wat betekent dat de 

ploegen zijn samengesteld uit spelers van 

de diverse seniorenteams, aangevuld met 

A-spelers. 

De eindzege ging naar team 3 dat bestond 

uit Theo de Haan, Jaap Wouters, Peter 

Brouwer (Buren), Arno Moll, Lars 

Brouwer en Chas van den Heuvel. Wouters 

(7 doelpunten) en Moll (6 treffers) hadden 

een belangrijk aandeel in de eindzege, 

maar de topscorer van het toernooi kwam 

uit een andere formatie. Frank Beijaard van 

team 2 trof tien keer doel. Toch werd zijn 

team ’slechts’ winnaar van de 

verliezersronde. Wel zorgde team 2 voor 

de grootste score van de dag door met 10-1 

uit te halen tegen team 10. Omdat elk 

doelpunt een wedstrijdpunt opleverde bleef 

team 2 de concurrentie ver voor. 

Maar zoals gezegd betrof het hier ‘maar’ 

de verliezersronde. In de winnaarspoule 

maakten team 3 en 8 de dienst uit. Nadat 

team 3 het onderlinge treffen met 3-1 had 

gewonnen bleef alleen team 7 als belager 

over. Deze ploeg moest winnen om de 

eindzege te pakken, terwijl team 3 aan een 

gelijk spel genoeg had. Het werd 0-0 en 

daarmee was de tweede plaats voor team 8, 

dat bestond uit Peter Oud, Jan Dirk Oud, 

Hein Mosterman, Martin Kooiker en 

Allard Oud. Voor team 7 restte de derde 

plaats. Deze prijs was voor de spelers 

Siprian de Jong, Sip de Jong, William de 

Jong, Henk Roemers, Harm Kooiker en 

Rick de Jong. 

  

 

Reclame op aanplakbiljet 

  

Er is nog ruimte voor reclame op de 

aanplakbiljetten. De kosten bedragen €40. 

Gegadigden kunnen zich vervoegen tot 

wedstrijdsecretaris Dorus Metz. 

A-junioren winnen in Holwerd 

Na een uit de hand gelopen 

volleybalavondje gingen we de volgende 

morgen naar sporthal de Ynset te Holwerd 

voor de Dongeradeel Cup. 

We werden ingedeeld bij Be Quick, Anjum 

en Marrum. De andere poule bestond uit 

Amelandia, Oostergo, Holwerd en 

Dokkum. 

De eerste twee wedstrijden wonnen we 

dankzij goed combinatiespel, een goed 

staande verdediging en veel inzet. De 

eerste partij werd gewonnen van Marrum 

met 3-0. Tegen Anjum werd het 2-0 in ons 

voordeel. De derde wedstrijd tegen Be 

Quick werd met 3-2 verloren.  

De kruisfinale werd met 2-0 van Dokkum 

gewonnen, ook weer dankzij veel inzet van 

het hele team. Dus finale. 

Onze tegenstander in de finale was Be 

Quick waarvan we eerder dit toernooi met 

3-2 verloren, dus WRAAK. Ondanks een 

1-0 achterstand werd er dankzij twee vrije 

trappen toch gewonnen met 1-2. 

We werden kampioen van Dongeradeel en 

rekenden op de Cup met de grote oren. 

Surprise, surprise, het werd een voetbal, 

maar wel een hele dure. 

 

Zoon van de echte lijntrekker en zoon van 

de penningmeester. 

PS: Paulus T. (van Coty) heeft op dit 

moment de bal. 

 

Uitslagen poule A: 

Be Quick-Anjum 4-4 

Geel Wit-Marrum 3-0 

Be Quick-Marrum 7-1 

Anjum-Geel Wit 0-2 

Be Quick-Geel Wit 3-2 

Anjum-Marrum 2-0 

Eindstand: 

Be Quick  3-7 

Geel Wit  3-6 

Anjum   3-4 

Marrum  3-0 

 

Poule B: 

Holwerd-Dokkum 2-2 

Oostergo-Amelandia 5-0 



Holwerd-Oostergo 2-3 

Dokkum-Amelandia 6-0 

Holwerd-Amelandia 5-2 

Dokkum-Oostergo 1-0 

Eindstand: 

Dokkum  3-7 

Oostergo  3-6 

Holwerd  3-4 

Amelandia  3-0 

 

Kruisfinales 

Be Quick-Oostergo 1-0 

Geel Wit-Dokkum 2-0 

Om zevende plaats 

Marrum-Amelandia 3-3 Amelandia 

wint na shoot out 

Om vijfde plaats 

Anjum-Holwerd 2-1 

Om derde plaats 

Oostergo-Dokkum 3-1 

Finale 

Geel Wit-Be Quick 2-1 

 

 

Aan de bal.......... 

Naam: Bente Bonthuis. 

Pupil van de week: Renado. 

Vader/moeder: Meinte en Magda. 

Broer/zussen: Nienke, Siard, Jildou, 

Marrit. 

 

Ik voetbal in: E3 

Trainer: Ids 

In het veld: voor 

Hoogtepunt: de clinic met Heerenveen. 

Wat ik van Geel Wit vind: het is een 

leuke  

vereniging. 

 

Ik eet het liefst: Pizza. 

Ik drink het liefst: Spa cassis. 

 

Favoriete club: Ajax. 

Muziek: Rowwen Heze. 

Mooiste boek: Waanzinnig om te weten. 

Ik wil later worden: archeoloog. 

 

Ik heb een hekel aan: mijn vader, als hij 

spruitjes eet. 

Alternatief logo 

Geel Wit heeft sinds vorig jaar een nieuw 

logo. Over de uitvoering ervan kun je van 

mening verschillen. De een vindt er teveel 

blauw en te weinig (lees helemaal geen) 

wit in zitten. Een ander vindt het te strak. 

Smaken verschillen, dat zal altijd zo 

blijven.  

Het logo is dus net veranderd, en dat zal de 

eerstkomende tijd niet gauw weer 

gebeuren. Dat hoeft niet te betekenen dat 

er geen nieuwe ideeën kunnen worden 

geïntroduceerd.  

Kersten Nobel, een van de jeugdleden, is 

achter de computer gekropen en dat 

resulteerde in enkele nieuwe creaties. Wij 

willen ze u niet onthouden. Wie weet leidt 

het tot nog meer meesterlijke vondsten. 

De spelregelwedstrijd en de 
Midwintercup 

Geel Wit heeft zich afgemeld voor 

deelname aan het Midwintercup 

zaalvoetbaltoernooi in het FEC in 

Leeuwarden. 

Geel Wit had zijn wedstrijden zaterdag 18 

januari zullen spelen, maar op die dag 

werd ook het zaalvoetbaltoernooi in 

Hollum gespeeld en daaraan gaven de 

meeste spelers de voorkeur. 

Het toernooi van Hollum was 

oorspronkelijk gepland op 11 januari, maar 

omwille van deelname aan de 

spelregelmiddag van de 

Scheidsrechtersvereniging Groningen en 

Omstreken is dat toernooi een week 

verschoven.  



Al voor de vijfde keer kwamen de 

Groninger scheidsrechters in januari op 

Ameland en traditiegetrouw is de 

zaterdagmiddag ingeruimd voor een 

spelregelwedstrijd met de leden van Geel 

Wit en Amelandia.  

Het is dan wel teleurstellend te moeten 

constateren dat van Amelandia slechts vijf 

mensen kwamen opdagen en dat de 

belangstelling van Geel-Witzijde met 11 

personen ook niet echt overhield. 

Van de eilanders toonde Francisco Metz 

over de meeste spelregelkennis te 

beschikken. René de Jong werd tweede. 

F2-pupillen in competitie 

Het bestuur van Geel Wit heeft alsnog 

besloten een F2-team te laten inschrijven 

voor de voorjaarsreeks.  

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat 

Geel Wit met twee F-teams aan de 

competitie meedoet. 

Voor de voorjaarsreeks zijn verder 

dezelfde teams ingeschreven als die in het 

najaar meededen: B1, C1, D1, D2, E1, E2, 

E3 en F1. 

Vier seniorenteams en de A-junioren 

spelen een volledige competitie. 

 

Indeling jeugd voorjaarsreeks 
 
Junioren B 

Geel Wit B1 

CSL B2 

Hardegarijp B2 

Blauw Wit '34 B2 

TTBC B2 

Zwaagwesteinde B1 

 
Junioren C 

JVC Nylan 2000 C2 

Geel Wit C1 

FVC C2 

Wardy C1 

Minnertsga C1 

Leeuwarder Zwaluwen C2 

 
Pupillen D1 

Dokkum D2 

VCR D1 

TTBC D3 

Geel Wit D1 

Be Quick D D4 

V en V'68 D2 

 
Pupillen D2 

Frisia D5 

Geel Wit D2 

Frisia D4 

Berlikum SC D2 

Rood Geel D4 

Franeker SC D4 

 
Pupillen E1 

Ternaard E1 

CVO E1 

Wykels Hallum E2 

Geel Wit E1 

Holwerd E1 

Marrum E1 

 
Pupillen E2 

Geel Wit E2 

Leeuwarder Zwaluwen E3 

JV Cammingha E2 

Wykels Hallum E3 

Ropta Boys E2 

Dokkum E2 

 
Pupillen E3 

Geel Wit E3 

FVC E3 

Bergum E4 

Blauw Wit '34 E6 

Rood Geel E5 

Leeuwarden E3 

 
Pupillen F1 

Friese Boys F1 

Anjum F1 

Holwerd F1 

Kootstertille SC F1 

WTOC F1 

Geel Wit F1 

 

Berlikum SC F4 

CSL F3 

Annaparochie St. F6 

Geel Wit F2 

Holwerd F2 

Wykels Hallum F3 



Johan Metz overleden 

 

Na een slopende ziekte is op 18 december 

2002 Johan Metz overleden. Johan komt 

uit een echte voetbalfamilie, maar zelf 

heeft hij nauwelijks gevoetbald. Zijn 

kwaliteiten lagen op een ander terrein. Hij 

was meer een leidsman.  

Hij leidde een elftal, en wel het vierde in 

de jaren zeventig; 

hij leidde de club als bestuurslid in de 

begin jaren tachtig en, vooral, 

hij leidde de wedstrijd. Jarenlang was hij 

de man in het zwart (dat was toen nog de 

standaardkleur voor de scheidsrechters) die 

ontelbare wedstrijden op Ameland floot. 

Geel Wit zal Johan missen. 

 

Ledenlijsten vanaf 1962 

Elders op deze site kunt u (vrijwel) alle 

uitslagen en eindstanden van Geel Wit-

teams door de jaren heen vinden. Wat zou 

het niet leuk zijn om ook de namen erbij te 

zien van diegenen die destijds deel 

uitmaakten van die elf- en zeventallen. 

Welnu, de vereniging beschikt over de 

ledenlijsten vanaf 1970, het jaar waarin 

Geel Wit aansluiting vond bij de KNVB. 

Van de zeven jaren daaraan voorafgaand 

zijn contributie-overzichten 

teruggevonden. Deze bevatten alleen de 

namen van de spelende leden! 

Ik heb getracht de teams te herleiden 

waarin men per seizoen uitkwam. Ik ben 

een behoorlijk eind gekomen, maar het is 

nog verre van compleet. Wie kan mij 

helpen met de completering van deze 

lijsten. Het kan zijn dat de lijsten 

onjuistheden bevatten, correcties zijn 

vanzelfsprekend ook welkom. Niet alle 

vrijwilligers zijn altijd als lid geregistreerd 

geweest. Het lijkt me ook leuk te 

reconstrueren wie ooit trainers en 

begeleiders van de diverse teams zijn 

geweest. Ook houd ik me aanbevolen voor 

verhalen over bijzondere doelpunten, 

anekdotes en andere wetenswaardigheden. 

Alle reacties kunnen worden gestuurd naar 

mailto:koos.molenaar@wolmail.nl 

 

De eerste reactie is inmiddels binnen en is 

afkomstig van Jan Douwe Nagtegaal Dat 

kon ook bijna niet anders; hij vroeg zich op 

de ledenvergadering af waar zijn speldje 

bleef ter gelegenheid vanwege het 25-jarig 

lidmaatschap. Jan Douwe heeft gelijk, hij 

is inmiddels een kwart eeuw aan de 

vereniging verbonden, maar nog niet zo 

lang als hij zelf had gedacht. Ik baseer mijn 

gegevens op de ledenlijsten van de KNVB, 

en daarop prijkt zijn naam vanaf het 

seizoen ’76-’77.  

Jeugdspelers konden wel eerder lid zijn 

van Geel Wit, maar werden nog niet bij de 

KNVB aangemeld omdat ze nog niet in de 

competitie speelden. In feite geldt die 

situatie nog steeds, kijk maar eens naar 

onze F’jes die alleen in de zaal voetballen. 

Voor Jan-Douwe en zijn leeftijdgenoten 

aan de competitie begonnen trainden ze 

wel en deden ze mee aan het traditionele 

toernooi van VIOS in Oosterhesselen. 

Jan-Douwe heeft de indruk dat een aantal 

namen van het genoemde seizoen 

ontbreekt, terwijl enkelen een jaar later wel 

genoemd worden. Hij denkt daarbij aan 

Sietse de Boer, Klaas Triemstra, Bart 

Veenstra, Auke-Klaas van der Wal, Ronald 

Hesselink, Robbert Hofker(?), Gerlof 

Kiewiet, Paul Metz (Kiekeboe), Jan 

Kienstra (van de schoenmaker), 

Theo de Jong (?, van Pietepiet) en 

Theodoor Kooiker (?).  

Misschien vergeet ik er ook nog wel 

een paar, schrijft Jan Douwe, die adviseert 

de geboortedatum aan de lijst toe te 

voegen.  

In het seizoen '80-'81 voetbalden de jong-

senioren op 

zondag, Jan Douwe met de A's op 

zaterdag. Een aantal keren heeft hij met de 

jong-senioren meegedaan.  

In het seizoen '81-'82 staat hij als niet 

spelend te boek. Hij moest toen van de 

A's terug naar de B's. Hier had hij geen zin 

in. Aanvankelijk stopte hij moet 

voetballen, uiteindelijk heeft hij het hele 

seizoen bij Jaap Metz in het derde 

gespeeld, ”en mijn debuut in het eerste 
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gemaakt, vriendschappelijk uit tegen 

Lemmer’’, voegt hij er fijntjes aan toe. Het 

jaar daarna speelde Jan Douwe voor de 

helft in het tweede, en de helft weer in het 

derde. 

 

Verslagen 

Friesland 1-Geel Wit 1 

Na de benauwde 2-1 overwinning op 

Friesland zal het voor Geel Wit moeilijk 

worden om de eerste periodetitel binnen te 

halen, maar in de strijd om het algehele 

kampioenschap hebben de Amelanders een 

leuke slag geslagen. Geel Wit staat nu vijf 

punten voor op Robur en zes op Renado, 

maar de mannen uit St. Nicolaasga hebben 

nog wel een wedstrijd voor de boeg. 

Geel Wit kreeg de overwinning zeker niet 

cadeau. Meteen al moesten alle zeilen 

bijgezet worden om de storm van 

aanvallen van de thuisclub te weerstaan. Al 

na drie minuten een gevaarlijke vrije schop 

van Edwin Zwerver. 

Geel Wit kwam zonder kleerscheuren de 

hectische fase door en prompt was het raak 

aan de andere kant. Eerst kopte Jacob 

Russchen na voorbereidend werk van Paul 

van der Wal in de handen van de 

uitblinkende keeper Armen Hakoloyan. 

Maar de sluitpost was een minuut later 

kansloos toen een voorzet van Peter Oud 

bij de tweede paal Jaap Wouters bereikte, 

hij kon het leer zomaar binnenlopen: 0-1. 

Daarna gebeurde lange tijd niets 

noemenswaardigs. Het spel speelde zich 

voornamelijk af op het middenveld. Ietwat 

verrassend, maar zeker niet onverdiend, 

scoorde Friesland na 27 minuten de 

gelijkmaker. Goed doorgaan van Erik Bos 

werd beloond met een treffer van Auke 

Kooistra. 

Vijf minuten later had Geel Wit weer voor 

kunnen staan, toen Jaap Wouters de bal 

ineens op de slof nam, maar met een 

katachtige redding tikte de doelman het 

leer over de lat. Vlak voor de rust kroop 

ook Geel Wit door het oog van de naald 

toen Marco Visser voorlangs schoot. 

In de tweede helft trok Geel Wit het 

initiatief naar zich toe. Na tien minuten 

ontstond een fraaie kans, toen Siprian de 

Jong de bal voor bracht bij Jaap Wouters, 

die bracht het speeltuig bij Paul van der 

Wal en diens inzet ging via een 

Frieslandspeler over de achterlijn. 

Na een klein half uur spelen in de tweede 

helft viel de beslissing. Eerst reageerde de 

keeper attent op een knal van Paul van der 

Wal, maar even later had Hakoloyan geen 

schijn van kans toen invaller Edward de 

Jong met de buitenkant voet hem op het 

verkeerde been zette. De voorzet kwam 

van Jaap Wouters. 

Friesland gaf zich niet gewonnen. Een als 

voorzet bedoeld schot van Auke Kooistra 

belandde tot ieders verbazing op de lat. 

Friesland drong aan en juist in die fase had 

Edward de Jong de strijd kunnen beslissen, 

maar hij lobde de bal over de keeper en het 

doel. Heel Friesland hield rekening met 

buitenspel, maar de scheidsrechter liet 

doorspelen. 

In blessuretijd had het toch gelijk kunnen 

worden maar voor een leeg doel slaagde 

Siebren Duurken en niet in de bal tussen de 

palen te krijgen. 

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Peter 

Oud, Siprian de Jong, Theo de Haan, 

Edwin Wemer; Jacob Russchen (60 Douwe 

van der Meij), Frank Beijaard, André de 

Jong, Colin Ytsma (60 Edward de Jong); 

Paul van der Wal, Jaap Wouters (89 

Antonio Brouwer). 

Geel Wit kan zich meten met de 
grootsten van NO Friesland 

Be Quick is de grootste vereniging van 

Noordoost-Friesland. Dat is wel duidelijk. 

Maar waar staat Geel Wit. Een 



inventarisatie van de clubs uit de 

gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, 

Ferwerderadiel, Schiermonnikoog en 

Ameland leert dat Geel Wit qua aantal 

teams de zevende plaats deelt met Anjum 

met 13 teams. Dat is niet gek als je het 

aantal teams afzet tegen het aantal 

potentiële spelers waaruit de clubs kunnen 

putten.  

Be Quick heeft 30 teams. Dokkum, die 

andere club uit de Bonifatiusstad, moet het 

doen met 12 ploegen, evenveel als de 

Wâlden, het kleine broertje van Broekster 

Boys dat beschikt over 18 elftallen c.q. 

zeventallen. 

Andere verenigingen met meer teams dan 

Geel Wit zijn: Zwaagwesteinde 24, 

Veenwouden 17, Wykels Hallum 15, 

VIOD 14. Daarbij dient aangetekend te 

worden dan Wykels Hallum tevens een 

gecombineerd damesteam heeft met 

Marrum. In het totaal van VIOD zijn 2 

dames- en 2 meisjesteams inbegrepen. 

Qua niveau van het standaardteam komt 

Geel Wit beter voor de dag. Broekster 

Boys is eerste-klasser, Be Quick speelt een 

niveau lager en weer een trapje naar 

beneden komen we Oostergo en Wykels 

tegen. In de vierde klasse spelen Anjum, 

Birdaard en Veenwouden. Al deze 

verenigingen komen uit in het 

zaterdagvoetbal. Een jaar of zes geleden 

werd de eerste klasse omgedoopt in 

hoofdklasse en schoven alle klassen op. 

Vanuit de oude situatie beredeneerd zou 

Geel Wit zich dus moeten kunnen meten 

met de mannen uit Ee en Hallum. Zondag-

tweedeklasser Zwaagwesteinde zou dus 

even sterk zijn als Broekster Boys. 

Zwaagwesteinde heeft zaterdag- en 

zondagsenioren en komt zo op het aantal 

van 9 senioren- en veteranenelftallen, twee 

meer dan Be Quick. Broekster Boys heeft 

er 5. Veenwouden, Wykels Hallum, 

Dokkum, de Wâlden, Ternaard en Geel 

Wit beschikken over 4. De rest moet het 

met 3 of 2 stellen. 

Be Quick, Broekster Boys en Veenwouden 

hebben twee A-teams. Geel Wit hoort tot 

de acht verenigingen met 1 A-elftal. Be 

Quick komt uit in de hoofdklasse, Geel 

Wit speelt een klasse lager. 

Met het B- en het C-elftal komt Geel Wit 

uit in de reeksen, zoals het gros van de 

verenigingen uit Noordoost-Friesland.  

Met 2 D, 3 E en 1 F-pupillenteams doet 

Geel Wit goed van zich spreken. Na de 

winterstop laat Geel Wit een tweede F-

team opdraven en zal dan zeker een van de 

topleveranciers zijn.  

Maar ook nu al blijft Geel Wit clubs als 

Wardy, Ropta Boys, VCR, Birdaard, 

Holwerd, Oostergo, Ternaard, Marrum en 

Blija ruim voor. 

En Amelandia dan? Met 7 teams eindigen 

de Hollumers alleen boven de Monnik, de 

Schiermonnikogers kunnen maar 4 teams 

de wei in sturen. 

  

 

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. 

 

Standen 

 
Eerste elftal 

Geel Wit 1    10   8   0   2   24   21   -     8 

Robur 1    10   7   1   2   22   28   -   12 

Renado 1    10   7   0   3   21   23   -     8 

Franeker 1    11   5   2   4   17   17   -   15 

MKV '29 1    10   4   1   5   13   25   -   24 

Warga 1    10   4   1   5   13   18   -   21 

Dronrijp 1     9   4   1   4   13   12   -   15 

Friesland 1    9   4   1   4   13   18   -   23 

Trynwâlden 1   9   4   0   5   12   17   -   17 

Stiens 1    10   2   2   6     8   13   -   19 



WZS 1    10   2   2   6     8   15   -   29 

CAB 1    10   1   3   6     6   12   -   28 

 

Tweede elftal 

Friesland 2    11   6   3   2   21   26   -   17 

LSC 2     9   6   1   2   19   26   -   17 

Geel Wit 2    11   5   4   2   16   20   -   17 

Nicator 2    10   5   1   4   16   22   -   21 

Emmeloord 2    10   4   3   3   15   15   -   10 

RES 2     9   5   0   4   15   19   -   15 

Harkema Op. 2    8   3   3   2   12   18   -   12 

Bergum 2    9   3   2   4   11   17   -   17 

Rood Geel 2   9   3   1   5   10   18   -   17 

Steenw.wold 2    10   3   1   6   10   17   -   21 

Heerenveen 3    9   2   1   6     7   12   -   37 

Franeker 2    9   1   2   6     5   10   -   19 

Geel Wit 2 twee punten in mindering 

 

Derde elftal 

Trynwâlden 2    10   8   1   1   25   31   -     7 

Frisia 3    10   8   0   2   24   45   -     9 

ONB 2    10   5   3   2   18   28   -   19 

St. Annapar. 2    9   5   3   1   18   19   -   10 

Akkrum 2    10   5   1   4   16   26   -   24 

Gorredijk 3    9   5   1   3   16   15   -   17 

Harlingen 2    10   3   2   5   11   25   -   26 

Leeuwarden 3    9   3   0   6     9   22   -   25 

Geel Wit 3    9   3   0   6     9   12   -   30 

Sparta '59 2    9   1   0   8     3   11   -   43 

Stiens 2     9   0   1   8     1   12   -   36 

 

Vierde elftal 

Rood Geel V1   9   8   1   0   25   51   -   14 

Geel Wit 4    10   7   0   3   21   36   -   26 

Drachten V1    9   5   2   2   17   41   -   23 

Stiens V1    9   4   3   2   15   38   -   23 

MKV '29 5    9   4   3   2   15   22   -   12 

Nicator V1    9   4   2   3   14   30   -   25 

Dronrijp V1   8   4   1   3   13   28   -   19 

Franeker V1    8   4   0   4   12   25   -   23 

Stiens V2   9   2   2   5     8   13   -   29 

Friesland V1   8   2   0   6     6   14   -   27 

Oosterlittens V1  10   1   2   7     5   16   -   28 

Flamingo V1    8   0   0   8     0   16   -   81 

 

A-junioren 

Balk A1    10   7   2   1   23   39   -   15 

Leeuwarden A1    8   7   1   0   22   45   -     9 

Lwd. Zwal. A1   11   5   3   3   18   23   -   18 

Workum A1    9   6   0   3   18   18   -   16 

Franeker A1    11   4   3   4   15   14   -   20 

Dronrijp A1   9   4   1   4   13   22   -   20 

RES A1     9   3   2   4   11   14   -   20 

Stiens A1    8   3   2   3   11   11   -   22 

Geel Wit A1    10   2   4   4     8   21   -   22 

GAVC A1    9   0   2   7     2     7   -   22 

Berlikum A1    8   0   0   8    -3     6   -   36 

Geel Wit A twee punten in mindering 

Berlikum A drie punten in mindering 


