
De schande uitgewist! 
Helaas moest ik de geachte lezers en 

lezeressen vorig jaar herfst verplicht 

inlichten over een smadelijke nederlaag 

van Geel Wit 4, omdat het onze 

tegenstander gelukt was hiervan 

mededeling te doen op de voorpagina van 

de Leeuwarder Courant. Ontkennen en 

negeren was dus toen geen optie, we 

moesten met de billen bloot. Groot was de 

vernedering. 

Nu ben ik als meespelend (=inbedded) 

journalist gewoon om alleen van het goede 

nieuws verslag te doen. Dat is mijn taak en 

anders kost het me mijn basisplaats. Toch 

kan ik nu wel even kwijt dat wij van het 

vierde na die beruchte zondag toch even in 

een dipje terecht zijn gekomen. Zelfs in de 

eerste wedstrijd na de winterstop hadden 

wij er nog last van. 

Moeizaam hebben wij het team weer op de 

rails gekregen. En na drie overwinningen 

op rij waren we klaar voor revanche op de 

koploper Rood Geel. 

Coach Peter Brouwer hoefde niets op 

scherp te zetten, iedereen was er klaar 

voor. Hij dacht zelfs wel een ontspannen 

grapje naar Tashim Al Saadi te kunnen 

maken om de druk wat van de ketel te 

halen. Vermoedelijk snapt Tashim onze 

humor nog niet helemaal, hij is echter wel 

zover ingeburgerd dat hij meteen het 

Amelander nachtleven ingedoken is. Om 

vervolgens elke medespeler die hij 

tegenkwam te vertellen dat we niet 

hoefden te voetballen. Sommigen namen 

dit niet serieus, anderen raakten in 

verwarring en een enkeling, Stefan de 

Kruyk, barste in juichen uit en bestelde 

meteen meer bier. 

 

Des ochtends 8.30 op de veerboot kon het 

puinruimen beginnen. Gerard Metz (nu 

ook 40) bleek nog niet hersteld van een 

spierscheurtje, George Molenaar werkt nog 

op sokken en verspeelde dus een teennagel, 

Marcel vd Geest kwam niet opdagen, 

Tashim kwam niet en Peter Boelens had 

een onbeslapen bed van Stefan 

aangetroffen en vermoedde dat dit sujet in 

Ballum ondergedoken zat. 

Jan Brouwer was fit voor een half uur 

voetbal, Harm Kooiker en Rob Kooiker 

waren uit het nachtleven geplukt als 

reservemateriaal.  

Daar zit je dan, de boot vertrekt, op weg 

naar de wedstrijd van het jaar, met 10½ 

spelers, geen reserves en geen vlaggenist. 

Dan kun je nog maar één ding doen en dat 

is koffie halen! 

Dan volgt het ritueel omtrent de opstelling. 

Deze wordt door iemand gemaakt op de 

verpakking van een theezakje en gaat 

vervolgens ter goedkeuring rond. Goran 

Dzananovic probeert hier met wat 

officiëlere papieren wat meer structuur in 

aan te brengen maar vandaag is er geen 

beginnen aan. Er zijn geen alternatieven, 

iedereen moet vol aan de bak en dan zien 

we wel waar het schip strandt. 

 

De wedstrijd speelt zich af onder een 

heerlijk lentezonnetje maar het blijft 

kommer en kwel. Peter Boelens raakt al 

snel geblesseerd, Goran krijgt een tik op 

zijn knie, Rob wordt regelmatig in zijn 

gekneusde ribben gepord en Boudewijn 

wordt neergeschoten. Niemand mag echter 

het veld uit, posities worden gewisseld en 

elke bal die geraakt wordt is meegenomen. 

Dit gevoel van saamhorigheid moet toch 

eens beloond worden. 

Als bij toverslag keert het tij, Siegfried 

Kooiker en Harm Davids ontpoppen zich 

tot horzels van de Leeuwarder verdediging 

en samen met Jan Brouwer schieten zij er 

voor de rust al vijf in. De tot dan toe nog 

ongeslagen mannen van Rood Geel 

mopperen en schelden vanaf het eerste 

tegendoelpunt en raken geen bal meer. In 

de tweede helft houden wij tot een kwartier 

voor tijd in de verdediging stand. En 

wanneer Chris Rijpstra een penalty 

onberispelijk binnen schiet, is daar de 

onverbiddelijke einduitslag: 4-7! 

Glorie en eeuwige roem, en weer een 

uitslag om bij te schrijven in de annalen 

van GW 4. 

                             Henk Roemers.  



INCIDENT  
 

Het was zondag 12 januari 1975 roetkoud, er 

waaide een straffe wind over het wad en het 

regende.  

Voor de KNVB echter geen reden om het 

voetbal die zondag af te gelasten en daarom 

werd de overtocht gemaakt en gingen we die 

dag vol goede moed naar Sneek om aan te 

treden tegen WZS.  

De ploeg die op  1 september 1974 onze  eerste 

tegenstander in de KNVB was en waarvan we 

met 3-0 hadden verloren. Dus waren wij extra 

gemotiveerd. 

De ontvangst was heel prettig, we werden als 

echte gasten ontvangen. 

Langs het hoofdveld van WZS stond een 

tribune met daaronder de kleedkamers. 

Na ons te hebben omgekleed betraden we het 

ijskoude veld, met hier en daar plekken zand 

om het veld droog en bespeelbaar te  maken.  

De bespeelbaarheid was redelijk. 

Het bestuur van WZS had er voor gezorgd dat 

er dekens in de Dug Out aanwezig waren om 

de leiding en de wisselspelers nog enigszins 

warm te houden. Heel prettig en zeer attent. 

De wedstrijd liep in het begin zeker niet 

soepel. Het strakke fluiten van scheidsrechter 

Caspers uit Groningen en de harde wind waren 

daar misschien wel debet aan. De rust ging 

echter in met een 1-0 voorsprong voor ons. 

Bart Molenaar was de trefzekere. 

 

(even tussen door) 

Naast onze dug out op een klapstoel zat een 

supporter die ik niet kende en waarvan ik vond 

dat hij daar eigenlijk ook niet hoorde te zitten, 

vooral ook omdat hij voor WZS was. Maar 

vreemd genoeg , was hij  zo nu en dan ook 

voor Geel Wit.  

Achteraf hoorde ik dat het Frans Oud (oud 

amelander)  was en dat de “twee petten” die 

hij op had eigenlijk niet zo vreemd was. Dus de 

plaats tussen het WZS publiek en de Geel Wit 

dug out ook niet geheel onbegrijpelijk. 

 

De wedstrijd golfde op en neer en wij maakten 

er nog een leuke pot van. 

Onze aanvallers deden wat ze moesten doen, 

scoren. Piet Kooiker was na de rust goed voor 

nog 2 treffers. En onze  verdedigers,  zij 

groeiden tot grote hoogte en lieten de trainer en 

leiding die kille zondagmiddag niet in de steek. 

Zij  stonden op het Sneker veld, dat er 

inmiddels als een knollenveld uitzag, als een 

rots in de branding. 

De wedstrijd werd uiteindelijk met 1-3 in ons 

voordeel beslist.  

 

Blij en opgetogen gingen we  luidruchtig naar 

de kleedkamer, die zoals gezegd zich in de 

catacomben onder de tribune bevond. 

In de gang die voor de kleedkamers langs liep 

stond een onbekende nogal forse jongere man 

in regenjas. Volgens mij had ik hem ik ook wel 

eens het op het Geel Wit veld gezien,  

waarschijnlijk een echte voetbalfanaat.  

Het bleek een fanatiek supporter van WZS, die  

helemaal niet tegen zijn verlies kon, want op 

het moment dat ik hem voorbij liep greep hij 

mij vast,  beet mij enkele niet nader te noemen 

woorden toe en begon te slaan. Gelukkig kon 

ik mij lostrekken van deze nogal onstuimige 

“WZS aanvaller” en probeerde de kleedkamer 

te bereiken, maar hij achtervolgde mij. 

Halverwege de gang kregen enkele spelers van 

ons in de gaten wat er aan de hand was en 

grepen in. Zij overmeesterden de “aanvaller” 

en brachten hem tot bedaren. Het waren 

opnieuw de verdedigers van ons, die deze 

voetbalmiddag in Sneek voor de tweede keer, 

zeker wat mij betrof,  een uitstekende wedstrijd 

speelden en de trainer dus niet in de steek 

lieten. 

Dank zij hun kwam ik met de schrik vrij en 

zonder kleerscheuren weer thuis. 

 

’s Avonds op de buis zag ik dat een trainer in 

het betaald voetbal door een supporter was 

belaagd. Die nacht droomde ik er van. 

 

Jan Epping. 
 

Afmelden 
Spelers die het komend seizoen niet meer 

willen voetballen dienen zich voor 1 juni 

af te melden bij secretaris Luc van 

Tiggelen. Gebeurt dit na deze datum dan is 

met verplicht de contributie voor het 

nieuwe seizoen te betalen. Dit heeft onder 

meer te maken met de afdracht die de club 

aan de bond moet doen. 



 

Wegblijven 
 

Het einde van het seizoen nadert. Het is de 

periode van de beslissingen. Wie wordt er 

kampioen, is er nog een plaatsje in de 

nacompetitie te verdienen of kan 

degradatie nog worden voorkomen? 

Dat is de charme van een competitie. Het 

gaat ergens om. Het hele jaar is er om 

gestreden, nu worden de punten op de I 

gezet.  

Toch gebeurt het elk jaar weer dat er I’s 

puntloos blijven, omdat wedstrijden niet 

doorgaan. Met name de eilander clubs 

weten er van mee te praten. Want naast de 

teams die nog ergens voor strijden is er 

ook een leger ploegen voor wie het er 

allemaal niet meer toe doet. En dan hebben 

ze al helemaal geen zin meer in zo’n 

verplicht, tijdrovend, uitstapje naar een 

eiland. 

Onlangs was een delegatie van het district 

Noord van de KNVB op Ameland om met 

de eilander verenigingen de gang van 

zaken te bespreken. Daarbij kwam 

natuurlijk deze kwestie aan de orde. 

Afzeggen wegens een gebrek aan spelers is 

een zwak excuus, verkondigden de gasten. 

Een van hen wilde wel onder de tafel 

wegkruipen van schaamte toen hij te horen 

kreeg dat de club uit zijn dorp de volgende 

dag niet kon komen vanwege genoemde 

reden… En om Amelandia geen tekort te 

doen, bereikte ook hen een telefoontje dat 

een jeugdwedstrijd niet door zou gaan. 

Elke vereniging heeft te maken met 

afzeggingen. Ook Geel Wit moet wel eens 

afbellen. Wij zijn wat dat betreft niet 

heiliger dan de rest.  

Maar toch bekruipt je meermalen het 

gevoel dat de tegenstander afzegt uit 

gemakzucht.  

Want wat gebeurde er een week later. Ons 

D1 hoeft niet te spelen omdat TTBC D3 

heeft afgezegd. Hetzelfde geldt een dag 

later voor het tweede elftal en volgende 

week hoeven de A’s niet te spelen omdat 

RES al een ander uitje had gepland. De 

bond stelt dat competitie te allen tijde voor 

gaat. Deze wedstrijd is nu vastgesteld op 

de eerste zaterdag na afloop van de 

competitie. Geel Wit kan nu eenmaal niet 

door de week spelen en is dus aangewezen 

op de weekenden. Het vierde haalt om die 

reden pas op 1 juni in tegen Flamingo. Zij 

wilden er een papieren uitslag van maken, 

maar daar wilde Geel Wit niet aan 

meewerken. Het komt wel vaker voor dat 

formulieren worden ingevuld met uitslag 

en al van wedstrijden die helemaal niet 

gespeeld zijn. De bond weet dat. Maar wat 

doe je er aan als het niet te controleren 

valt? Elke club bezondigt zich aan dit 

gedrag, ook in dit opzicht is Geel Wit niet 

roomser dan de Paus. 

Dit neemt niet weg dat het frustrerend is 

dat een wedstrijd niet gespeeld wordt 

omdat een aantal spelers verzaakt. De 

meesten willen namelijk wel spelen. Neem 

het tweede tegen Heerenveen 3. Trainer 

Patrick Kiewied was laaiend toen hij van 

de afzegging vernam. Uit pure frustratie is 

hij naar de kantine gegaan om daar een 

beetje zitten te mokken. Zijn team draait 

prima en kan absoluut geen onderbreking 

van het wedstrijdritme gebruiken. 

Bovendien zou William de Jong de laatste 

wedstrijd van zijn schorsing uitzitten en 

zou hij weer mee kunnen doen in de topper 

tegen RES 2. Dat gaat dus nu mooi niet 

door. Patrick fleurde een beetje op toen hij 

vernam dat het de tweede keer was dat 

Heerenveen verzaakte. Normaal gesproken 

zou dit uitsluiting betekenen. En dat komt 

Geel Wit dan weer goed uit, want kwam 

zijn ploeg in Heerenveen tegen de 

hekkensluiter niet verder dan een 

spectaculaire 6-6 en won RES niet van 

Heerenveen. En krijgt Geel Wit dan ook de 

drie punten terug die het in mindering 

kreeg toen het zelf vanwege de Amelander 

herfstvakantie tegen uitgerekend 

Heerenveen moest afzeggen? Op dat 

laatste hoef je volgens mij niet te rekenen, 

en het zal me ook niet verbazen dat 

Heerenveen met dermate verzachtende 



omstandigheden aankomt dat de club de 

competitie gewoon blijft uitvoetballen. 

Maar ja, hoe verzachtend moet zo’n 

omstandigheid zijn? Toen Geel Wit 

afmeldde gebeurde dat keurig twee dagen 

van te voren en werd schriftelijk de reden 

toegelicht. Want zou er immers niet juist 

van competitievervalsing sprake zijn 

geweest als met een veredeld derde elftal 

zou zijn aangetreden? 

William moet dus nog een week wachten, 

maar wat gebeurt er met de scheidsrechter 

die hiervoor heeft gezorgd? Voor alle 

duidelijkheid, aan de veldverwijzing viel 

niets af te dingen. Maar als diezelfde 

scheidsrechter een volgende keer weigert 

naar Ameland te komen dan zal de bond 

tegen zo’n man ook moeten optreden. Hij 

was thuis gebleven omdat hij bericht zou 

hebben gehad dat de wedstrijd niet zou 

doorgaan. Het is in geen geval de 

wedstrijdsecretaris geweest die hem heeft 

gebeld. Is hem dan een streek geleverd? 

Het lijkt onwaarschijnlijk. In elk geval zijn 

Geel Wit en tegenpartij, en bepaald niet 

voor de eerste keer, uit de brand geholpen 

door een tot clubscheidsrechter 

gedegradeerde gediplomeerde arbiter van 

het eiland. Hiervan hebben we er een paar 

op Ameland rondlopen. Alleen om het feit 

dat zij hun hobby alleen op Ameland 

willen uitoefenen worden zij niet langer als 

bondsscheidsrechters erkend. Toch zijn 

deze mensen voor de bond goud waard. 

Meer nog dan die leidsmannen die 

weigeren hun eigen fouten toe te geven. 

Wat te denken van een scheidsrechter die 

het verkeerde nummer opschreef waardoor 

Edwin Wemer, die nota bene aan de andere 

kant van het veld stond, een gele kaart 

kreeg en geschorst werd. De leiding heeft 

getracht het correcte nummer op het 

formulier te krijgen, maar de man was niet 

te vermurwen. Hetzelfde overkwam Paulus 

Tieman, de leider van de A’s. Hij mag vier 

wedstrijden geen functie uitoefenen 

vanwege wanordelijk gedrag. Maar ook hij 

bevond zich aan de overkant van het 

speelveld. Hoe is zoiets toch mogelijk? 

De competitie is nog niet afgelopen. Volg 

website en krant en u blijft volledig op de 

hoogte van het aantal afmeldingen. 

 

Koos Molenaar 

 

PS: De inkt van deze tekst was nog niet 

droog toen de KNVB zijn besluit klaar 

had: Heerenveen 3 is uit de competitie 

genomen, waardoor Geel Wit naast RES 

op de ranglijst kwam.  

 

Familiedag 
De familiedag wordt gehouden op 

Hemelvaartdag 29 mei. Reserveer deze 

datum, want dit spektakel mag u niet 

missen. Er staan u weer enkele 

verrassingen te wachten. Wees erbij! 

Oude oefenveld 
In de pers zijn berichten verschenen over 

de toekomst van het ‘oude’ oefenveld. De 

ruiterverenigingen hebben de wens geuit 

op deze plek een ‘oefenbak’ voor de 

paarden te realiseren. Het veld is van de 

gemeente en wordt nog gebruikt door Geel 

Wit. Het bestuur van de voetbalvereniging 

heeft inmiddels de eerste besprekingen met 

de gemeente gevoerd. Het heeft daarin 

aangegeven dat Geel Wit vooralsnog 

gebruik wil blijven maken van het terrein. 

Ten eerste omdat het nieuwe trainingsveld 

nog steeds niet in optimale conditie is, 

maar ook omdat de vereniging blijft 

groeien; in de afgelopen twee seizoenen 

zijn er twee teampjes bijgekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aandacht is belangrijk! 
Voeten staan niet direct op de lijst van 

meest geliefde lichaamsdelen. 

Ze worden vaak als onaantrekkelijk en 

’onbelangrijk’ beschouwd, en blijven 

verscholen in de schoenen. 

Voeten zijn echter het fundament van ons 

lichaam en in die zin bepalend voor ons 

functioneren, zowel in fysieke als in 

mentale zin. Dat geldt zeker ook voor 

sporters. 

Het doel is daarom om met betere 

voorlichting veel onnodig blessureleed te 

voorkomen. 

Zo komen schimmelinfecties 

(schimmelnagels, voetschimmel) in 

Nederland 1 op de 2 sporters voor. 

Voetscreenings bij sportclubs. 

In de ’week van de voet’ zullen pedicures, 

aangesloten bij ProVoet, (landelijke 

organisatie Voor de voetverzorging) bij 

sportclubs in geheel Nederland gratis 

voetscreenings uitvoeren. Sporters krijgen 

op basis daarvan advies. 

In de week van 12-19 mei is er een 

mogelijkheid om uw voeten te laten 

controleren op . voetaandoeningen door 

een pedicure die aangesloten is bij 

ProVoet. 

Dit kunt u laten doen, voor of na de 

trainingen op alle dagen van de week. 

Internetforum. 

Iedereen die vragen heeft over voeten en 

voetaandoeningen (in relatie tot sport)  

kan deze tijdens de ’week van de voet’ via 

internet (info@voetinform.nl) voorleggen 

aan een deskundigenforum, bestaande uit 

onder andere sportartsen, dermatologen, 

podotherapeuten, voetverzorgers en 

huisartsen. Tevens kan men vragen stellen 

via de website de website van ProVoet 

(www.provoet.nl) en de NVvp 

(www.podotherapie.nl). 

 

Verslagen 
30 maart 

Geel Wit 1-Trynwâlden 1  

Geel Wit verkeert in een crisis. De 

resultaten van de laatste weken tonen dat 

overduidelijk aan. De ontluisterende 0-4 

nederlaag tegen Trynwâlden mag dan 

geflatteerd zijn, het toont wel de zwakke 

plek van Geel Wit aan. Ondanks een 

veldoverwicht is er nauwelijks een 

doelrijpe kans gecreëerd, tot treffers kwam 

het dus al helemaal niet. 

De tegenstander heeft daar aanzienlijk 

minder moeite mee. Ook nu was het alweer 

raak na vier minuten spelen, waardoor 

Geel Wit de hele wedstrijd achter de feiten 

aan heeft gelopen. 

Vanaf het begin trok Trynwâlden het 

initiatief naar zich toe. De thuisclub 

reageerde te afwachtend, spelers grepen 

niet in zodat Tjerk Wijbenga al gauw 

doelman René de Jong kansloos liet. 

Namens Geel Wit mochten Frank Beijaard, 

Jaap Wouters en Edward de Jong pogingen 

wagen, maar gevaar stichtten ze 

nauwelijks. De kansen van Trynwâlden 

waren doelrijper, met een schot voorlangs 

en een redding van Peter Oud die net over 

de eigen lat kopte. De mooiste 

mogelijkheid voor de thuisclub deed zich 

na een half uur voor, toen Jaap Wouters 

van grote afstand de bal op het net lobde. 

Even later was het wel raak aan de andere 

kant, toen de inzet van Jacob Seinstra via 

de rug van een Geel-Witter over de doellijn 

verdween. 

Meteen daarna had Edward de Jong iets 

terug kunnen doen, maar na voorbereidend 

werk van Paul van der Wal kopte hij 

hopeloos naast. De vrije schop van Colin 

Ytsma, toegekend na hands, ging over. 

Meteen in de tweede helft had Geel Wit de 

beste mogelijkheden om terug te komen in 

de wedstrijd. Uit een voorzet van Jacob 

Russchen schoot Jaap Wouters hard over. 

Een solo van Siprian de Jong eindigde bij 

André de Jong, die ook het vizier te hoog 

had staan. Even later schoot Edward de 

Jong naast. Hij kreeg later nog twee 

kansen, maar schoot eerst tegen de keeper 

en daarna kopte hij over. 

Geel Wit was niet in staat gebleken de 

solide verdedigingsmuur te slechten. 

Laatste man Siprian de Jong ging mee naar 

voren, waardoor Geel Wit achterin zeer 

kwetsbaar werd. Dat betaalde zich uit in de 



laatste drie minuten. Eerst maakte Patrick 

Reinds er 0-3 van. Vervolgens schot een 

clubgenoot net over. Siprian de Jong zag 

een inzet van de lijn gehaald worden, en uit 

de tegenstoot bepaalde Henk Hovinga de 

eindstand op 0-4. 

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Peter 

Oud, Siprian de Jong, Jacob Russchen, 

Colin Ytsma; Theo Brouwer (Anton 

Kiewiet, 30), André de Jong, Paul van der 

Wal, Frank Beijaard; Edward de Jong, Jaap 

Wouters. 

   

   

Verslagen 5 en 6 april 

Geel Wit D1 – VenV ’68 

   

Geel Wit wordt geplaagd door een griep- 

en blessure golf bij de jeugd. 

Nu zijn wij aan de beurt, twee man met de 

griep nog onder de leden en twee man 

thuis en geen team met een man over. 

Door het uitvallen van de A’s kon er 

alsnog een speler mee dus met elf man 

weg. Tom van Hendrik en Paula was de 

gelukkige. 

VenV’68 altijd lastig , het spel van ons was 

erg slecht. Geen vechtlust erg afwachtend, 

het spel werd dan ook door VenV gemaakt. 

De voorstopper was een knaap die iedere 

bal die voor zijn voeten kwam naar voren 

schoot of het veld uit roeide. Met 1-0 

achter gingen we de rust in. 

De tweede helft begon niet veel beter, na 

twee minuten stond het al 2-0. Toen werd 

het alles of niets, achter een op een 

spelen Richard mee naar voren. Het werd 

pompen of verzuipen. Met als resultaat 

doelpunten van Stefan , Tom , 

Tharan en weer Stefan. 

Eindstand dus 2-4 voor Geel Wit. De 

leiders waren tevreden met de punten, 

maar niet met het vertoonde spel. 

De leiders. 

  

Geel Wit 1-Friesland 1 

Precies op tijd heeft Geel Wit zich hersteld 

van een zwakke periode. Uitgerekend 

tegen Friesland stond er weer een team dat 

klonk als een klok. In januari had Geel Wit 

de hoofdstedelingen in Leeuwarden 

verslagen, en sindsdien had Friesland al 

zijn wedstrijden gewonnen. Friesland was 

hard op weg een bedreiging voor Geel Wit 

te vormen, maar deze aanval is dus nu 

afgeslagen. 

Het begin van de wedstrijd was voor de 

bezoekers. De belegering van het doel van 

Geel Wit hield een kleine tien minuten 

stand. Daarna ontworstelde de formatie 

van trainer Francisco Metz zich aan de 

omklemming en nam het initiatief over. In 

de rest van de eerste helft kwamen de 

gasten er niet meer aan te pas. 

Hoewel Geel Wit de overhand had kwam 

het nauwelijks tot uitgespeelde kansen. In 

de achttiende minuut scoorde Frank 

Beijaard op aangeven van Jaap Wouters, 

maar de schutter stond buitenspel. Vier 

minuten later ging een schot van André de 

Jong naast. Meteen daarna moest doelman 

René de Jong in actie komen om na een 

schot van Eric Bos het leer in ontvangst te 

nemen. 

Geel Wit bleef het gevaarlijkst. Frank 

Beijaard zag zijn inzet gekeerd door keeper 

Armen Hokabyan, maar de sluitpost was 

drie minuten voor de rust kansloos toen 

een voorzet van Jacob Russchen de bij de 

tweede paal volledig vrijstaande Edward 

de Jong bereikte; hij kon de bal in het lege 

stukje doel schuiven: 1-0. 

De dik verdiende voorsprong verdween 

twee minuten na de hervatting echter als 

sneeuw voor de zon na een misverstand 

tussen doelman René en laatste man 

Siprian de Jong. Een speler van Friesland 

profiteerde dankbaar: 1-1. 

In de tegenstoot had Geel Wit het 

antwoord bijna klaar: Uitblinker Paul van 

der Wal passte op Edward de Jong, die de 

bal net over de kruising joeg. Ook de vrije 

schop van Willem de Groot van Friesland 

was niet van gevaar ontbloot, maar na elf 

minuten in de tweede helft kwam 

andermaal Geel Wit op voorsprong. Weer 

stond Jacob Russchen aan de basis. Hij 

passte op André de Jong, die ondernam een 

kleine solo en knalde het leer onbereikbaar 

voor de keeper vlak onder de lat: 2-1. 



Friesland moest nu komen, maar slaagde 

daar nauwelijks in. De verdediging van 

Geel Wit stond als een huis en gaf geen 

kans meer weg. Het laatste kwartier bood 

slechts mogelijkheden voor de thuisclub. 

Eerst schoot Frank Beijaard over na een 

voorzet van Jaap Wouters, Anton Kiewiet 

schoot in het zijnet en André de Jongs 

schot ging naast. In blessuretijd viel Lars 

Brouwer in, en hij presteerde het nog de 

bal op maat voor te brengen bij Paul van 

der Wal en André de Jong, maar zij hadden 

het vizier niet op scherp staan. 

Het bleef 2-1, en omdat de concurrentie 

weer punten morste staat Geel Wit nu vijf 

punten ‘los’. 

Opstelling Geel Wit: René de Jong; Peter 

Oud, Siprian de Jong, Edwin Wemer, 

Colin Ytsma; Jacob Russchen (Anton 

Kiewiet, 67), Paul van der Wal, André de 

Jong, Frank Beijaard (Herman ter Schure, 

82); Jaap Wouters (Lars Brouwer, 90), 

Edward de Jong.  

6 april was de dag van de strijd tussen Geel 

Wit en Friesland. Liefst drie keer stond 

deze confrontatie op het programma en alle 

drie keren wonnen de Amelanders. Het 

eerste won met 2-1, het tweede met 6-2 en 

het vierde versloeg de veteranen van 

Friesland met 2-0. 

Verslagen 13 april 

CAB-Geel Wit 

Geel Wit heeft weer drie belangrijke 

punten behaald in de strijd om het 

kampioenschap van de vierde klasse A. Zo 

overtuigend als dat vorige week ging tegen 

Friesland, zo moeilijk werd rode 

lantaarndrager CAB bedwongen. Geel Wit 

won met 1-0 en blijft daarmee een 

voorsprong van vijf punten houden op 

Renado. 

Het was voor beide ploegen een 

belangrijke wedstrijd. Verlies zou voor 

CAB een stap dichter bij degradatie 

betekenen. Er stonden dan ook twee 

nerveus spelende elftallen op het veld. 

Geel Wit zocht het de hele wedstrijd teveel 

in de combinatie. Het enige doelpunt viel 

na een kwartier uit direct spel. Siprian 

bereikte met een lange bal op de 

linkervleugel Frank Beijaard, die de bal 

ineens op de slof nam en doelman Martijn 

Harman kansloos liet. 

Het leek wel of CAB voor de rust weigerde 

de middellijn te oversteken. Toch deden ze 

dat één keer erg gevaarlijk. In de twintigste 

minuut mocht Martin Witteveen een vrije 

schop nemen, maar doelman René de Jong 

redde met een uitstekende save. 

Geel Wit was te onrustig in de opbouw. 

Hierdoor werden er nauwelijks kansen 

gecreëerd. Debet hieraan was het veld, dat 

door de droogte erg hobbelig was. Vijf 

minuten voor rust ontstond de beste 

mogelijkheid, toen een vrije schop van 

André de Jong door een verdediger werd 

doorgekopt naar Theo de Haan, die net 

naast kopte. 

Omdat het verschil tot één doelpunt 

beperkt bleef rook CAB zijn kansen. Tot 

twee keer toe claimde de thuisclub een 

strafschop, maar scheidsrechter K. 

Bootsma had niets onreglementairs gezien. 

Zo zag hij ook niets in de zet in de rug die 

Frank Beijaard na tien minuten in het 

strafschopgebied kreeg. 

Na 26 minuten kreeg Paul van der Wal op 

aangeven van Frank Beijaard een 

mogelijkheid, maar de keeper redde. 

Vervolgens kreeg Jaap Wouters twee 

kansen, beide gingen naast. De tweede 

poging begon bij een uittrap van René de 

Jong, Jaap lobde de bal over de keeper en 

zag het leer net naast het doel rollen. En zo 

staat de spits al sinds eind januari ‘droog’. 

In de voorlaatste minuut een aanval die 

begon bij Frank Beijaard, Jaap Wouters 

kopte door waarna Edward de Jong niet in 

staat bleek de keeper te verschalken. Door 

blessures duurde de tweede helft liefst elf 

minuten langer, en die extra tijd bood 

spanning en sensatie. Eerst kopte Luc 

Burger net over het doel van Geel Wit. 

Jaap Wouters slaagde er niet in de uit zijn 

doel gekomen keeper te passeren en René 

de Jong voorkwam een puntendeling met 

een uitstekende reflex. 



   

Standen 
 

Eerste elftal 

Geel Wit 1    17   12   0     5   36   31-   22 

Renado 1    17   10   1     6   31   32-   21 

Friesland 1    18     9   2     7   29   38-   34 

Dronrijp 1    17     9   2     6   29   24-   22 

Franeker 1    17     8   4     5   28   31-   19 

Robur 1    18     8   3     7   27   40-   32 

Warga 1    17     8   1     8   25   34-   34 

MKV '29 1    18     7   3     8   24   42-   36 

Stiens 1    18     7   3     8   24   30-   29 

Trynwâlden 1  17     7   0   10   21   34-   32 

WZS 1    18     5   2   11   17   29-   52 

CAB 1    18     3   3   12   12   20-   52 

 

Tweede elftal 

Geel Wit 2    16   10   4     2   31   37-   16 

RES 2    16   10   1     5   31   34-   22 

Friesland 2    16     8   4     4   28   36-   26 

LSC 2    15     8   1     6   24   33-   27 

Nicator 2    16     7   3     6   24   36-   34 

Emmeloord 2 16     6   5     5   23   19-   13 

Hark. Op. 2    16     5   5     6   20   26-   34 

Franeker 2    16     5   2     9   17   24-   27 

Rood Geel 2    16     5   2     9   17   30-   35 

Bergum 2    16     4   3     9   15   17-   33 

Steenw.w. 2    17     4   2   11   14   22-   47 

 

Geel Wit 3 punten in mindering wegens 

niet opkomen. 

LSC 1 punt in mindering wegens staken 

van wedstrijd. 

 

Derde elftal 

Trynwâlden 2  16   11   4     1   37   50-   13 

St. Anna 2  15   11   3     1   36   49-   14 

Frisia 3    15   10   2     3   32   61-   16 

ONB 2    15     8   3     4   27   41-   30 

Akkrum 2    14     7   2     5   23   35-   29 

Gorredijk 3    16     7   2     7   23   26-   34 

Harlingen 2    15     4   4     7   16   37-   43 

Leeuward. 3    15     4   2     9   14   37-   44 

Geel Wit 3    15     4   2     9   14   18-   50 

Stiens 2    15     2   3   10     9   19-   43 

Sparta '59 2    17     2   1   14     7   25-   82 

 

Vierde elftal 

Rood Gl. V1    15   11   2     2   35   67-   30 

Geel Wit 4    15   11   0     4   33   52-   36 

Drachten V1    15     8   3     4   27   56-   34 

Stiens V1    14     7   4     3   25   64-   33 

MKV '29 5    15     7   4     4   25   39-   29 

Dronrijp V1    14     7   3     4   24   48-   33 

Nicator V1    15     6   4     5   22   43-   41 

Stiens V2    13     5   2     6   17   25-   37 

Franeker V1    13     5   0     8   15   32-   36 

Oosterl. V1    16     3   2   11   11   31-   46 

Friesland V1   14     2   2   10     8   25-   52 

Flamingo V1   11     0   0   11     0   23-   98 

 

A-junioren 

Leeuward. A1 15   14   1     0   43   82-   11 

Balk A1    17   12   3     2   39   62-   23 

Lwd. Zw. A1  15     8   4     3   28   33-   23 

RES A1    14     8   2     4   26   31-   24 

Dronrijp A1    14     7   2     5   23   36-   29 

Workum A1    14     7   0     7   21   26-   31 

Franeker A1    16     5   4     7   19   23-   32 

Stiens A1    15     5   3     7   18   22-   43 

Geel Wit A1    15     3   4     8   11   30-   39 

GAVC A1    15     0   3   12     3   11-   45 

Berlikum A1   16     1   0   15     0   15-   71 

 

Geel Wit 2 punten in mindering wegens 

niet opkomen 

Berlikum 3 punten in mindering wegens 

niet opkomen. 

 

B-junioren 

Geel Wit B1   4   3   0   1   9   17   -     6 

CSL B2    5   3   0   2   9     9   -     6 

Zwaagw. B1    5   3   0   2   9   12   -   10 

TTBC B2    4   2   0   2   6     9   -     4 

Blauw W. B2  4   0   0   4   0     4   -   25 

 

C-junioren 

Wardy C1    6   5   1   0   16   26   -   16 

Minnert. C1    6   4   0   2   12   18   -   11 

Geel Wit C1    6   3   1   2   10   10   -   10 

Lwd. Zw. C2  5   2   0   3     6   12   -   17 

FVC C2    6   1   0   5     3   16   -   19 

Nylân C2    5   1   0   4     3     6   -   15 

 

D1-pupillen 

Geel Wit D1    5   5   0   0   15   34   -     5 

Dokkum D2    5   3   1   1   10   31   -   10 

VCR D1    6   2   2   2     8   13   -   16 



V en V  D2    6   2   1   3     7   16   -   30 

TTBC D3    4   1   1   2     4   11   -   14 

Be Quick D4   6   0   1   5     1     6   -   36 

 

D2-pupillen 

Geel Wit D2    6   6   0   0   18   36   -     8 

Franeker D4    5   3   1   1   10   23   -     5 

Rood Gl. D4   6   3   1   2   10   22   -   16 

Frisia D5    5   2   0   3     6   11   -   15 

Frisia D4    5   1   0   4     3     9   -   24 

Berlikum D2   5   0   0   5     0     4   -   37 

 

E1-pupillen 

Marrum E1    6   5   1   0   16   37   -   12 

Geel Wit E1    6   4   0   2   12   17   -   10 

CVO E1    5   3   1   1   10   17   -     5 

Wykels H. E1 6   3   0   3     9   11   -   13 

Holwerd E1    5   1   0   4     3     9   -   17 

Ternaard E1    6   0   0   6     0     6   -   40 

 

E2-pupillen 

Ropta B. E2    6   5   0   1   15   29   -   13 

Dokkum E2    6   4   1   1   13   22   -     8 

Camming.E2  6   3   0   3     9   30   -   24 

Lwd. Zw. E3   6   2   1   3     7   19   -   27 

Geel Wit E2    6   1   2   3     5   17   -   22 

Wykels H.E3  6   1   0   5     3   15   -   38 

 

E3-pupillen 

Geel Wit E3    6   5   0   1   15   27   -     8 

Blauw W. E6  6   4   0   2   12   33   -   14 

Rood Gl. E5    5   3   0   2     9   24   -   12 

Leeuward.E3  6   3   0   3     9   10   -   15 

FVC E3    5   2   0   3     6   15   -   22 

Bergum E4    6   0   0   6     0     4   -   42 

 

F1-pupillen 

Holwerd F1    6   5   1   0   16   50   -     5 

WTOC F1    5   4   1   0   13   51   -     8 

Kootstert. F1  6   3   0   3     9   11   -   42 

Anjum F1    5   2   0   3     6   24   -   26 

Geel Wit F1    6   2   0   4     6   14   -   24 

Friese B. F1    6   0   0   6     0     4   -   49 

 

F2-pupillen 

Geel Wit F2    5   5   0   0   15   55   -     4 

Holwerd F2    4   3   0   1     9   18   -     5 

CSL F3    4   2   0   2     6   18   -   20 

Berlikum F4    4   1   0   3     3   11   -   34 

St. Anna F6    5   0   0   5     0     2   -   41 

 


