
André de Jong gelooft in 
kampioenschap 
Een paar dagen voor Dronrijp-Geel Wit 

spreek ik met André de Jong een datum af 

voor dit interview. We plannen de 

maandag na de wedstrijd. "Je hoeft niet te 

komen als we hebben verloren", voegt 

André er aan toe. We kennen inmiddels de 

uitslag. Ik trek toch de stoute schoenen aan 

en begeef me richting Meester Oudweg. 

André is al over de ergste klap heen, maar 

toch zit het verlies hem nog hoog. "Het 

was een slechte pot voetbal. Heel slecht. Ik 

heb de smoor in. Het leek nergens op en 

mijn eigen prestatie was ook niet best", 

benadrukt hij. 

Oorzaken? Ten eerste het slechte veld, wat 

in het nadeel is van een technische ploeg, 

wat Geel Wit heet te zijn. "En", erkent 

André, "zij hadden een paar mannetjes die 

wel konden voetballen". 

Ook het gebrek aan spelritme draagt André 

aan als argument. Sinds 1 december heeft 

Geel Wit alleen een keer in januari 

gevoetbald. Toen werd van Friesland 

gewonnen. "Friesland ligt ons meer. Wij 

waren toen wat fortuinlijker dan nu tegen 

Dronrijp. Deze ploeg hanteerde de botte 

bijl en haalde daarmee de angels er bij ons 

uit". 

Goed, van Dronrijp werd dan verloren, 

maar dat is nog geen reden om te 

wanhopen. "We hebben alles nog in eigen 

hand", concludeert André. "Wat we nu 

moeten doen is thuis een goede prestatie 

neerzetten tegen Warga en daar een goede 

reeks op laten volgen". 

Geel Wit heeft de verdediging wel goed 

gesloten, maar aanvallend zou het beter 

kunnen. "Wij hebben geen scorende spits. 

Dat heeft ons opgebroken in de derde 

klasse. Vaak werd een wedstrijd beslist 

met één doelpunt verschil. Wij hadden 

Pasquinel Kolk in de punt moeten hebben. 

Niets ten nadele van de huidige spelers 

hoor, maar spitsen zijn niet voor het 

oprapen". 

Als Geel Wit op het vasteland was 

gevestigd dan had het deze positie 

makkelijker kunnen invullen. André maakt 

er geen geheim dat ook hij om zich heen 

zou hebben gekeken naar een andere club 

als hij in die situatie was geweest.  Maar 

André is een Amelander en heeft dus nooit 

serieus overwogen om Geel Wit te 

verlaten. Hij is nu 34 en speelt, met 

uitzondering van zijn militaire diensttijd, 

zestien jaar in het eerste. Hij werd 

opgenomen in de selectie door Ids 

Heerema, die ook zijn trainer was toen 

André zich als pupil bij Geel Wit 

aanmeldde! 

André kan zowel met rechts als met links 

uit de voeten. Toch heeft hij meestentijds 

aan de linkerflank gespeeld. In de jeugd 

was André linksbuiten, later verhuisde hij 

naar linkshalf en na het vertrek van 

Francisco Metz nam hij de centrale positie 

in het eerste elftal over.  

André is een van de vaste waarden van het 

vlaggenschip, maar voor hoe lang nog? Hij 

erkent dat hij vorig jaar heeft overwogen te 

stoppen. "Ik had het niet helemaal naar 

mijn zin. Ik speelde niet echt goed en 

bepaalde zaken stonden me niet aan. Maar 

aan het einde van het seizoen hadden we 

een goede reeks resulterend in de 

nacompetitie. Dan mis je de promotie op 

een haar". 

Een van de redenen van André's 

ontevredenheid was de trainingsopkomst 

op de woensdag. Doordat het merendeel 

van de selectie door de week aan de wal 

verbleef, moesten de trainingen worden 

afgewerkt met acht man. "Dat was niks. Ik 

ben absoluut geen trainingsdier meer. 

Trainen is voor mij een sleur geworden. De 

uitdaging is er niet meer, ik zie altijd 

dezelfde gezichten. Niks ten nadele van de 

trainer hoor. Die kan nog zulke mooie 

trainingen in elkaar draaien, maar dat is 

met zo weinig mensen niet uitvoerbaar". 

Afhankelijk van de prestaties in de verdere 

loop van dit seizoen beslist André of hij er 

nog een jaar aan vast zal knopen. Promotie 

naar de derde klasse zal een hernieuwde 

uitdaging voor hem betekenen. Zijn 



fysieke gesteldheid zal mede bepalend zijn 

voor zijn beslissing. André heeft al jaren 

last van de lies. Twee keer per jaar bezoekt 

hij een manueel therapeut. “Dat doe ik op 

advies van Ytsen Siderius. Ik had al last 

voordat hij trainer werd. Ik ga er elke 

zomer en in de winterstop heen. Daardoor 

voorkom ik blessures, ik heb er veel baat 

bij”. 

Een ander criterium zal de opvolging zijn. 

“Ik wil niet de jeugd in de weg staan”, stelt 

André onomwonden. Op korte termijn ziet 

hij Prem en Lars Brouwer doorbreken. 

Lars debuteerde verdienstelijk tegen 

Dronrijp 

Ook Prem ziet hij als een potentiële 

kandidaat voor het eerste elftal, maar 

waarschijnlijk gaat hij naar de wal op 

school. “Daarmee gaat hij verloren voor de 

vereniging. Dat is het grote probleem voor 

de toekomst. Hoeveel knapen gaan er nog, 

net als ik, de bouw in”, waarschuwt André.  

Maar goed, dat is een zorg voor later. Eerst 

de huidige competitie. “We moeten 

rechtstreeks kampioen worden. Geen 

nacompetitieperikelen, want we willen ook 

naar het Waddentoernooi”. 

Koos Molenaar 

 

Shirtsponsoring 
Dit voorjaar is Geel Wit van start gegaan 

met een F2-team. Het team heeft ook 

meteen al een sponsor, pension Bos en 

Duinzicht. De foto van het team in de 

nieuwe outfit is te zien op de pagina van 

F2 op website www.geelwit.nl 

Datzelfde geldt voor D2, dat van kleding is 

voorzien door restaurant De Drie Balken, 

dat ook D1 sponsort. Andere sponsors van 

jeugdteams zijn aannemersbedrijf Kooiker, 

hotel De Klok, bakkerij Rijpstra, restaurant 

De Drie Balken en snackbar 't 

Marktpleintje. Bouwbedrijf Kienstra is de 

hoofdsponsor; alle senioren lopen met de 

naam van dit bedrijf op de borst. Bakkerij 

De Jong en recreatieoord Klein Vaarwater 

hebben gezorgd voor tassen en 

trainingspakken. Geel Wit is zeer 

ingenomen is met deze steun. 

HOE GAAT HET MET…………… 
 

In deze nieuwe rubriek deze maand 

aandacht voor Ruinerwold. 

Deze ploeg promoveerde vorig seizoen 

naar de 3e klasse ten koste van Geel Wit. 

Ze spelen dit seizoen in de 3e klasse A en 

staan, misschien tot veler verbazing, knap 

in de middenmoot. 

De ploegen uit deze klasse vindt u in de 

stand hieronder: 

 
Raptim* 11  -  27 (29-8) 

Zuidwolde 12  -  20 (26-19) 

Schoonebeek 9  -  21 (19-8) 

Zwartem.Boys 10  -  17 (22-19) 

K.S.C. 12  -  17 (33-29) 

Borger 9  -  15 (18-12) 

Ruinerwold 11  -  15 (13-18) 

C.E.C. 11  -  13 (18-23) 

Valthermond 11  -  12 (15-16) 

Zwartemeer 8  -  7 (11-16) 

Twedo 11  -  7 (14-26) 

DVC '59 11  -  5 (10-34) 

 

Raptim = Coevorden 

K.S.C. = Schoonoord 

C.E.C. = Emmer Compascuum 

Twedo = Nieuw Amsterdam 

DVC ’59 = Nieuw Dordrecht 

 

De eerste 2 wedstrijden in deze klasse 

werden verloren van KSC (3-0) en 

Zuidwolde (4-1), daarna 2x keer een gelijk 

spel (Valthermond 1-1 en Raptim 0-0). De 

eerste overwinning, na eerst nog een 

verlies tegen Zwartemeerse Boys (4-2), 

kwam op 13 oktober tegen Twedo (3-2). 

Hierna kreeg de ploeg de smaak van de 3e 

klasse te pakken: gelijk tegen Borger (2-2), 

winst op DVC’59 (1-0), winst op C.E.C. 

(1-0), verlies tegen Zuidwolde (2-1) en 

afgelopen zondag een 1-0 winst op 

Zwartemeerse Boys. 

Wat vooral opvalt aan deze klasse is het 

grote verschil in het aantal gespeelde 

wedstrijden  (Zwartemeer 8, KSC  12). 

Voor meer nieuw over deze club: 

www.vvruinerwold.nl 

http://www.vvruinerwold.nl/


Wat ook leuk is 
Na afloop van de wedstrijd Robur-Geel 

Wit was de bestuurskamer in Harlingen 

gevuld met drie neven Metz. Daar was de 

trainer van Geel Wit, Francisco, 

geflankeerd door wedstrijdsecretaris Dorus 

en Henk, voorzitter van Robur. 

 

Nog iets met namen. Tijdens de wedstrijd 

Dronrijp-Geel Wit was de reservebank 

gevuld met Brouwers: Lars, Theo en 

Tonio. 

Dit is echt gebeurd. Minder serieus was de 

opstelling die Jan Epping in de jaren 

zeventig doorgaf voor een eerdere editie 

van deze wedstrijd. Hij posteerde de broers 

Barend, Sip, Piet en Willem Kooiker 

allemaal in de achterste linie. Toegegeven, 

ze waren allemaal eerste-elftalspelers, 

maar Sip en Piet waren bepaald geen 

verdedigers. 

 

Amelandia en Geel Wit kennen een halers- 

en brengerssysteem. Dit houdt in dat de 

tegenstander de spelertjes in Holwerd van 

de boot halen en de eilander verenigingen 

hetzelfde doen aan de andere kant. Daar 

hebben ze ernstig te duchten van de taxi als 

mededinger, maar ze kunnen ook elkaars 

concurrent zijn. Dat bleek onlangs toen een 

auto die naar het Geel-Witterrein zou 

rijden uitpuilde van de spelertjes. De auto’s 

van Amelandia bleven angstvallig leeg, 

ofschoon de chauffeurs bordjes toonden 

met daarop de naam van de te ontvangen 

vereniging.  

 

Amelanders en Friezen, het zal altijd een 

probleem blijven. Bij een jeugdwedstrijd 

beval een speler zijn teamgenoot te gaan 

liggen. Hij deed dat door middel van het 

uitspreken van het woord ‘lizze’. 

Dit ontlokte de volgende reactie aan de 

zijlijn: “Ik hew niet feul ferstaan fan 

foetballen, maar je gane toch niet op ut feld 

sitte te lezen?” 

Verslagen 
TTBC D3 uit Oenkerk – Geel Wit D1. 

Een nieuwe competitie nieuwe prijzen. 

Door de voorjaar vakantie had zowel 

TTBC vier spelers als ook Geel Wit 

twee spelers tekort. 

Wij leenden Jurjen van Jan Kiewiet, 

En TTBC leende vier spelers van D1. 

Drie maanden geen veldvoetbal wedstrijd 

gespeeld,dus afwachten wat het werd. 

Het weer was prachtig nu het voetbal nog. 

Op het vertoonde spel van G.W was  

weinig aan te merken. 

Een enkeling kon zijn draai niet vinden 

Maar over het algemeen werd er goed  

overgespeeld en prima mee verdedigd. 

de uitslag was schrik niet 1-9. 

De tegen doelpunt was een mazel poelpunt. 

Na het bestraffen van een correcte 

schouder 

Duuw, werd er een vrije genomen . 

De bal werd met een grote boog net onder  

de lat in het doel geschoten, veel te hoog  

voor een D keeper. 

Toch was het al met al een mooie dag. 

  

De leiding.  

 

9 maart 2003 

Dronrijp-Geel Wit   2-1 

Voor de tweede keer dit seizoen heeft Geel 

Wit van Dronrijp verloren. Net als op 

Ameland werd het op het vasteland 2-1 

voor de groenwitten. 

Het was de derde nederlaag in deze 

competitie van de mannen van Francisco 

Metz. Zij zagen ook concurrent Renado 

verliezen van Robur, waardoor de 

Harlingers nu tweede staan. 

Andermaal had Geel Wit geen vat op het 

spelletje van de thuisclub. Zoals zo vaak 

was het verzorgde spel weer afkomstig van 

Geel Wit, maar het ontbreekt de eilanders 

aan scorend vermogen. 

Al na een minuut of zeven nam Dronrijp 

de leiding. Geholpen door de wind zeilde 

uit een vrije schop de bal in de bovenhoek. 

Dronrijp zat in een zetel en Geel Wit moest 

het spel maken. Dat lukte na een kwartier 

spelen. André de Jong bereikte met een 



corner Paul van der Wal, die de 1-1 

inkopte. 

Geel Wit bouwde vervolgens aan een 

optisch overwicht, maar dit resulteerde 

nauwelijks in kansen. 

Eenzelfde spelbeeld in de tweede helft. 

Geel Wit zorgde voor de druk, 

mogelijkheden waren er nauwelijks. Daar 

stond tegenover dat Dronrijp 

razendgevaarlijk was in de counter. Dat 

resulteerde een minuut of tien voor tijd in 

de beslissende treffer. Peter Oud verloor de 

bal in een plas modder. Daarop volgde een 

misverstand tussen Edwin Wemer en 

doelman René de Jong, waarvan de 

thuispartij profiteerde: 2-1. 

Bij Geel Wit maakte vlak na de rust A-

junior Lars Brouwer zijn debuut in het 

eerste elftal. 

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Peter 

Oud, Siprian de Jong, Theo de Haan, 

Edwin Wemer; Jacob Russchen, André de 

Jong, Paul van der Wal, Colin Ytsma; Jaap 

Wouters, Edward de Jong. Invallers: Lars 

Brouwer, Tonio Brouwer, Theo Brouwer. 

  

Geel Wit 2-Nicator 2  5-1 

De mannen van Patrick Kiewied zijn aan 

een indrukwekkende reeks bezig. Ze zijn 

inmiddels opgeklommen naar de tweede 

plaats op de ranglijst. Eigenlijk hadden ze 

nu samen met Friesland 2 de koppositie 

moeten delen, maar doordat Geel Wit drie 

punten in mindering heeft gekregen voor 

het afzeggen van de wedstrijd tegen 

Heerenveen staat Geel Wit nog op 

achterstand. Nog, want de inhaalrace is 

indrukwekkend.  

Illustratief daarvoor was de beginfase 

tegen Nicator 2. Met de wind in de rug had 

Geel Wit er na een kwartier spelen al drie 

ballen in liggen. Het eerste doelpunt was 

voor rechtsachter Ronald Metz. Arno Moll 

scoorde de derde, maar het uitzonderlijkste 

doelpunt kwam op naam van Robert Oud. 

De keeper was uitgelopen naar de rand van 

de zestien en maaide de bal weg. In plaats 

van vooruit ging het leer omhoog en daalde 

iets achter hem neer. En daar stond Robert. 

Van hem is bekend dat hij bepaald geen 

kopspecialist is. Met de rug naar het doel 

kopte hij de bal achterwaarts tussen de 

palen. 

Nog voor de rust bepaalde Arno Moll de 

stand op 4-0. Arno is teruggehaald uit het 

derde en heeft zijn draai gevonden in het 

tweede. Daar staat hij op zijn vroegere 

stek, in de voorhoede. Tegen Harkema 

Opeinde 2 scoorde hij drie van de vijf, nu 

twee. Voorwaar, geen gek resultaat. 

Voor Geel Wit was de comfortabele 

voorsprong het sein om de teugels iets te 

laten vieren. Het was te danken aan 

doelman Peter Brouwer dat er nog geen 

tegendoelpunten vielen. Peter is ook al 

teruggehaald uit het derde, omdat William 

de Jong zijn tweede van de acht 

wedstrijden schorsing uitzat. Die straf had 

hij te danken aan een grote mond tegen de 

scheidsrechter in de thuiswedstrijd tegen 

Friesland 2. Diezelfde arbiter had ook deze 

wedstrijd moeten leiden, maar kwam niet 

opdagen. Een telefoontje naar de leidsman 

leerde dat hij was gebeld met de 

mededeling dat de wedstrijd was afgelast! 

Gelukkig was Hessel Kienstra bereid 

gevonden zijn taak over te nemen. 

In de tweede helft moest Geel Wit tegen de 

wind in boksen. Dat ging niet goed, Geel 

Wit speelde slordig en Nicator kreeg kans 

op kans. Daarvan ging er maar één in. Vlak 

voor tijd scoorde Lex Kiewied de 5-1 en 

bezorgde Geel Wit daarmee een ruime 

zege.  

Geel Wit staat samen met Friesland 

bovenaan in de tweede periode. Dat zal 

voorlopig zo blijven, omdat eerst een paar 

ronden voor de derde periode op het 

programma staan. De wedstrijd tegen 

Nicator was daar de eerste van. 

 

Geel Wit 1-Warga 1   1-4 

Geel Wit heeft een ontluisterende 

nederlaag geleden tegen Warga. Al vanaf 

de eerste minuut keek de thuisclub tegen 

een achterstand aan. Door een enorm 

misverstand tussen laatste man Siprian de 

Jong en keeper René de Jong speelde de 



doelman de bal in de voeten van 

goaltjesdief Michel de Vries. Die bedacht 

zich geen moment en schoof de bal in het 

lege doel. 

Voor hetzelfde geld had Geel Wit op dat 

moment voorgestaan, maar uit een voorzet 

van Paul van der Wal knalde Frank 

Beijaard tegen de staander. 

Na 23 minuten was hij wel succesvol. Een 

corner van André de Jong werd 

onvoldoende weggewerkt door de 

verdediging van Warga, waarna de bal 

voor de voeten van Beijaard kwam en hij 

kon scoren. 

De vreugde aan Amelander zijde duurde 

welgeteld vijf minuten. Toen schoot 

Rutmer van der Meer tegen Edwin Wemer 

op. Scheidsrechter S. van Dijk uit St. 

Annaparochie zag als een van de weinigen 

dat de bal tegen de arm moet zijn gekomen 

en gaf een strafschop. Michel de Vries liet 

René de Jong vanaf elf meter kansloos. 

Dit moment betekende de kentering in de 

wedstrijd. Geel Wit liep weer achter de 

feiten aan en was bij lange na niet bij 

machte iets aan de achterstand te doen. 

Noemenswaardig waren hooguit de drie 

kansen die Jaap Wouters voor de rust 

kreeg. Geel Wit probeerde het met 

kansloze afstandsschoten, het speelde 

onzeker en daardoor ging er veel fout. 

Vlak na de rust deelde het veel directer 

spelende Warga de nekslag uit. Siprian de 

Jong verspeelde op symptomatische wijze 

de bal, Peter Oud maaide vervolgens over 

het leer, waardoor Koen Woelinga simpel 

kon inschieten. 

Na tien minuten in de tweede helft werd 

Geel Wit een strafschop onthouden toen 

een speler van Warga hands maakte. Nu 

liet Van Dijk doorspelen. 

In de slotfase liet trainer Francisco Metz 

zijn team een op een spelen. Dit risicovolle 

concept werd genadeloos afgestraft toen 

Theo de Haan naar de bal gleed en zijn 

tegenstander meenam. De arbiter oordeelde 

het als het onderuit halen van een 

doorgebroken speler en gaf De Haan, die al 

geel had, nu rechtstreeks rood. Vijf 

minuten voor tijd kreeg Wouters zijn beste 

kans, maar doelman Emiel de Vlas tikte 

het leer over de lat. In de slotfase werd het 

zelfs 1-4 toen Siprian de Jong bij Michel 

de Vries wegliep, waardoor hij zomaar 

naar het doel kon opstomen en scoren. 

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Peter 

Oud (Prem Brouwer, 70), Siprian de Jong, 

Theo de Haan, Edwin Wemer (Colin 

Ytsma, 46); Jacob Russchen, André de 

Jong, Jaap Wouters, Frank Beijaard; Paul 

van der Wal (Lars Brouwer, 60), Edward 

de Jong. 

 

Standen 

Eerste elftal 
Geel Wit 1    13   9   0   4   27   25   -   15 

Renado 1    14   8   1   5   25   29   -   17 

Robur 1    14   8   1   5   25   38   -   28 

MKV '29 1    14   6   2   6   20   35   -   30 

Dronrijp 1    13   6   2   5   20   17   -   19 

Friesland 1    14   6   2   6   20   28   -   31 

Warga 1    14   6   1   7   19   28   -   30 

Trynwâlden 1    12   6   0   6   18   28   -   24 

Franeker 1    13   5   3   5   18   20   -   19 

Stiens 1    13   4   3   6   15   20   -   22 

WZS 1    14   4   2   8   14   26   -   38 

CAB 1    14   3   3   8   12   19   -   40 

 

Tweede elftal 

Friesland 2    14   7   4   3   25   30   -   20 

Geel Wit 2    14   7   5   2   23   31   -   19 

RES 2     12   7   0   5   21   23   -   18 

LSC 2     12   6   1   5   19   30   -   26 

Emmeloord 2    13   5   4   4   19   17   -   12 

Nicator 2    13   6   1   6   19   28   -   31 

Harkema Op. 2    11   5   3   3   18   23   -   20 

Rood Geel 2    13   5   2   6   17   26   -   25 

Franeker 2    13   4   2   7   14   18   -   20 

Bergum 2    13   4   2   7   14   20   -   25 

Steenw.wold 2    12   4   1   7   13   21   -   25 

Heerenveen 3   10   2   1   7     4   13   -   39 

 

Derde elftal 

Trynwâlden 2    12 10   1   1   31   44   -     9 

Frisia 3    12   9   0   3   27   48   -   13 

St. Annapar. 2    11   7   3   1   24   29   -   11 

ONB 2    12   6   3   3   21   31   -   21 

Akkrum 2    12   6   1   5   19   29   -   27 

Gorredijk 3    12   6   1   5   19   20   -   23 

Harlingen 2    11   4   2   5   14   27   -   27 

Geel Wit 3    11   4   0   7   12   15   -   39 

Leeuwarden 3    11   3   1   7   10   26   -   35 

Sparta '59 2    12   1   1 10     4   16   -   54 

Stiens 2    10   0   1   9     1   12   -   38 

 

Vierde elftal 

Rood Geel V1    10   9   1   0   28   55   -   15 



Drachten V1    11   6   3   2   21   47   -   26 

Geel Wit 4    11   7   0   4   21   37   -   29 

Stiens V1    10   5   3   2   18   45   -   25 

MKV '29 5    11   5   3   3   18   29   -   21 

Nicator V1    11   5   3   3   18   38   -   31 

Dronrijp V1    10   5   2   3   17   35   -   24 

Franeker V1     9   4   0   5   12   26   -   27 

Stiens V2       9   2   2   5     8   13   -   29 

Friesland V1    10   2   1   7     7   21   -   36 

Oosterlittens V1  12   1   2   9     5   18   -   36 

Flamingo V1      8   0   0   8     0   16   -   81 

 

A-elftal 

Leeuwarden A1   11 10   1   0   31   62   -   10 

Balk A1    12   8   3   1   27   46   -   18 

Lwd. Zwal. A1   13   7   3   3   24   30   -   21 

Workum A1    11   7   0   4   21   23   -   22 

Dronrijp A1    12   6   2   4   20   32   -   24 

Franeker A1    12   4   4   4   16   15   -   21 

RES A1    10   4   2   4   14   16   -   21 

Stiens A1    12   4   2   6   14   16   -   36 

Geel Wit A1    13   2   4   7     8   24   -   36 

GAVC A1 11   0   3   8     3     9   -   29 

Berlikum A1    11   0   0  11   -3    9   -   44 

 

B-junioren 

Geel Wit B1    2   2   0   0   6   13   -     0 

TTBC B2    1   1   0   0   3   10   -     2 

CSL B2    2   1   0   1   3     7   -   12 

Zwaagwest. B1    1   0   0   1   0     0   -     3 

Blauw Wit B2    2   0   0   2   0     2   -   15 

 

C-junioren 

Geel Wit C1    2   1   1   0   4   2   -   1 

Minnertsga C1    1   1   0   0   3   3   -   1 

Nylân C2    2   1   0   1   3   3   -   4 

Wardy C1    1   0   1   0   1   1   -   1 

Lwd. Zwal. C2    1   0   0   1   0   1   -   2 

FVC C2    1   0   0   1   0   0   -   1 

 

D1-pupillen 

Geel Wit D1    3   3   0   0   9   21   -     3 

Dokkum D2    3   2   0   1   6   22   -     6 

VCR D1    2   1   0   1   3     6   -     7 

V en V '68 D2    2   1   0   1   3     4   -   15 

TTBC D3    2   0   0   2   0     2   -   13 

Be Quick D4    2   0   0   2   0     1   -   12 

 

D2-pupillen 

Geel Wit D2    3   3   0   0   9   26   -     4 

Franeker D4    2   2   0   0   6     8   -     1 

Rood Geel D4    2   1   0   1   3     7   -     9 

Frisia D4    3   1   0   2   3     7   -   15 

Frisia D5    2   0   0   2   0     1   -     9 

Berlikum D2    2   0   0   2   0     3   -   14 

 

E1-pupillen 

Marrum E1    2   2   0   0   6   17   -     3 

Geel Wit E1    3   2   0   1   6     8   -     5 

Holwerd E1    2   1   0   1   3     6   -     2 

CVO E1    2   1   0   1   3     3   -     2 

Wykels H. E1    2   1   0   1   3     3   -     7 

Ternaard E1    3   0   0   3   0     4   -   22 

 

E2-pupillen 

Ropta Boys E2    2   2   0   0   6   12   -     4 

Dokkum E2    2   1   1   0   4     8   -     3 

Geel Wit E2    3   1   1   1   4   12   -     8 

Cammingha E2    2   1   0   1   3   11   -     5 

Lwd. Zwal. E3   2   1   0   1   3     9   -   11 

Wykels H. E3    3   0   0   3   0     4   -   25 

 

E3-pupillen 

Geel Wit E3    3   3   0   0   9   15   -     4 

Blauw Wit E6    3   2   0   1   6   19   -     7 

Leeuwarden E3    2   1   0   1   3     4   -     6 

FVC E3    2   1   0   1   3     7   -   14 

Rood Geel E5    2   0   0   2   0     4   -   10 

Bergum E4    2   0   0   2   0     1   -     9 

 

F1-pupillen 

WTOC F1    3   3   0   0   9   38   -     4 

Holwerd F1    2   2   0   0   6   21   -     1 

Geel Wit F1    3   1   0   2   3     7   -   17 

Kootstert. F1    2   1   0   1   3     7   -   19 

Anjum F1    2   0   0   2   0     6   -   19 

Friese Boys F1    2   0   0   2   0     2   -   21 

 

F2-pupillen 

Geel Wit F2    3   3   0   0   9   43   -     3 

Holwerd F2    2   2   0   0   6   17   -     1 

St. Annapar. F6   2   1   0   1   3   13   -   20 

Berlikum F4    3   1   0   2   3   14   -   24 

CSL F3    2   0   0   2   0     3   -   16 

Wykels H. F3    2   0   0   2   0     0   -   26 

 

Feest na doelpunt  
Na een doelpunt is een speler blij. Dat is 

logisch. Zeker in het betaalde voetbal, 

want een treffer op dat niveau is big 

business. Vroeger werd met voetballen 

minder verdiend dan nu, en dat kon je zien 

aan de wijze waarop een goal werd 

gevierd. Teamgenoten kwamen de schutter 

feliciteren. Een goedkeurende blik in de 

ogen en een ferme handdruk, daar moest 

de innerlijk tot zielsgelukkige 

doelpuntenmaker het mee doen.  

Dat werd later allemaal anders. De 

tijdgeest veranderde, spelers mochten 

intiemer met elkaar worden. Ze mochten 

elkaar aanraken, niet te uitbundig 

natuurlijk, want je was al gauw van de 

verkeerde kant. Tegenwoordig kussen ze 

elkaar zelfs, en niemand die ook maar aan 

denkt aan homofolie. Nee, wat dat betreft 



is het opmerkelijk dat de enige op het veld 

die nog wel eens voor homo wordt 

uitgemaakt de scheidsrechter is die nota 

bene helemaal niemand aanraakt! 

Mocht de man inderdaad homofiele 

gevoelens hebben dan zal hij met jalousie 

naar de spelers kijken, die in elkaar opgaan 

als ware het een publieke orgie.  

De FIFA heeft nog niet zo lang geleden 

straffen uitgevaardigd tegen te uitbundig 

juichen. Inmiddels is het juichverbod 

alweer teruggedraaid. Eigenlijk is het de 

kinderachtig voor woorden dat de 

wereldvoetbalbond met zo’n maatregel 

kwam, maar ik kan er wel begrip voor 

hebben. Ik heb er niets op tegen dat 

teamgenoten elkaar juichend in de armen 

vallen, maar de vreugde moet binnen de 

perken blijven. Het is altijd weer een mooi 

gezicht als Jan Bruin hinkstapsprong 

terugkeert naar de middellijn nadat hij 

heeft gescoord, de buikschuiver van Pierre 

van Hooijdonk was eveneens een 

klassieker. Maar ik kan me ergeren aan 

spelers die het shirtje over hun hoofd 

trekken of zelfs helemaal uitdoen. Waarom 

doen ze dat eigenlijk? Hebben ze iets te 

verbergen? Nee toch! Daar waar het shirt 

verdwijnt komt iets anders zichtbaar. 

Meestal dragen de spelers een T-shirt en 

dan blijkt dat ze het doelpunt hebben 

gemaakt als eerbetoon aan een pasgeboren 

dochtertje, een enkele keer wordt een 

politieke stelling zichtbaar.  

Hoewel de FIFA vooral dat laatste niet kan 

accepteren, zie ik dat liever dan de 

polonaises en complete volksdansen die 

worden uitgevoerd op enige vreugdevol 

moment. Dat hoort thuis op feestjes en 

partijen en in het theater, niet op het 

voetbalveld. 

Ook het rondrennen in ontbloot bovenlijf 

moet maar ergens anders gebeuren. 

Gepaster is het om het shirt ter hoogte van 

het clubembleem beet te grijpen en dat aan 

het publiek te tonen of te kussen. 

Uiteindelijk doe je het allemaal voor die 

vereniging of, als je het puur om het geld 

te doen is, kun je op deze manier je 

dankbaarheid aan de club tonen die jou het 

mogelijk heeft gemaakt op dit niveau te 

acteren. 

Het maken van een doelpunt kan leiden tot 

psychologische oorlogsvoering, soms zelfs 

uitmondend in veldslagen. Waarom heeft 

een aanvaller haast om de bal uit het net te 

halen na een doelpunt? Door zijn 

overdreven reactie kan hij er donder op 

zeggen dat zijn tegenspelers hem zullen 

beletten snel te kunnen handelen. Dit leidt 

tot wat geruzie, soms zelfs met gele 

kaarten tot gevolg, maar het slot van het 

liedje is dat er meer tijd verloren is gegaan 

dan wanneer de aanvallende partij de 

tegenstander de kans had gelaten de bal uit 

het doel te halen. 

Een voetballer is blij na een doelpunt. 

Laten we dat zo houden. Maar laten we de 

vreugde niet overdrijven, uiteindelijk is het 

maar een spelletje. Een bouwvakker maakt 

toch ook niet een rondedansje op de steiger 

nadat hij een rijtje heeft gemetseld en de 

medewerkster van de thuiszorg zit toch 

ook niet juichend op de fiets nadat ze naar 

tevredenheid haar werk heeft gedaan? Of 

breng ik nu mensen op een idee? 

Koos Molenaar 

 

Reclameborden 

De omheining om het hoofdveld op het 

sportcomplex tussen Nes en Buren is 

'behangen' met al heel veel reclameborden. 

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij. 

Belangstelling? Neem contact op met 

bestuurslid Wim Kiewiet. 

Advertenties clubblad 
Met ingang van het nieuwe seizoen is het 

ook mogelijk om te adverteren op het 

omslag van dit clubblad. Neem voor meer 

informatie contact op met het bestuur. 

F-pupillentrainer 
Een tiental leden van Amelandia en Geel 

Wit heeft onlangs, met succes, een cursus 

F-pupillentrainer gevolgd. De diploma’s 

worden hen op 30 mei uitgereikt. Daags 



erna heeft op het veld van Geel Wit een 

clinic plaats, waaraan alle D, E en F-

pupillen van de beide Amelander 

verenigingen mogen meedoen. 

 

Spelregelwedstrijd 

 


