
Chris Rijpstra: veteraan en keeperstrainer 
Chris Rijpstra is verslaafd aan voetbal. Eigenlijk was hij al gestopt, maar nu doet hij weer 
volop mee in de veteranen. Daarnaast heeft hij zijn oude hobby van keepertrainer weer 
opgepakt. Kortom, Chris is weer volop bezig met voetbal. 
De ontstaansgeschiedenis van het vorig seizoen gestarte veteranenteam begon in het 
voetbaljaar daarvoor. ,,Ik voetbalde al niet meer, maar werd gevraagd voor het vierde. Toen 
de boot vertrok hadden we negen man, we baalden als een stekker. We zeiden: domme, dit 
moet anders. Met Willem Molenaar raakte ik aan de praat over een veteranenteam. Nu had 
Geel Wit daar niet voldoende mensen voor, de meesten waren al gestopt. En we wilden de 
jongens ook niet uit andere teams halen.’’ 
Willem en Chris maakten elk een lijstje en gingen kandidaten benaderen. Die werden 
uitgenodigd voor een gesprek, wat resulteerde in een bijeenkomst in de kantine met 27 man. 
,,Daarmee haalden we ons streven van een selectie van minimaal twintig man. Want de 
bedoeling was dat je niet altijd hoefde te voetballen. En als je niet wilde trainen was dat ook 
prima. De spelers gaven aan in hoeverre ze beschikbaar maakten en wij maakten een 
schema.’’ 
Dat was de theorie, de praktijk was anders, weet ook Chris achteraf: ,,We begonnen 
enthousiast met een paar wedstrijdjes en we gingen ervoor. Maar tegen de A’s scheurde 
Dirk Kooiker meteen zijn achillespees af en tegen het derde overkwam Hans Kuperus 
hetzelfde. Beiden waren ongetraind aan de wedstrijd begonnen.’’ 
Uiteindelijk bleek een selectie van 27 man aan de krappe kant. Sommige spelers lieten niets 
meer van zich horen en anderen waren minder inzetbaar dan vantevoren gedacht. ,,Dit 
betekende dat we eigenlijk de competitie ingingen met veertien man en een ploeg die met 
braces en tapes aanelkaar hing’’, grapt Chris. Minder leuk was dat hij om die reden 
regelmatig bij het derde en vierde moest aankloppen om spelers. ,,Zij hebben ons geweldig 
geholpen’’, bekent Chris. ,,Wij kregen te maken met veel en langdurige blessures, daar kun 
je niet voor.’’ 
Gaandeweg de competitie kreeg het veteranenteam meer aanzicht. ,,Ik had nog wel een 
paar mensen op het oog om bij ons te voetballen, maar die vroegen zich af wat ze er te 
zoeken hadden, sommigen waren al vijf jaar geleden gestopt. George Molenaar was aan het 
einde van het vorige seizoen gestopt, maar wilde wel bij ons verder. Maar na een paar 
wedstrijden hield hij er toch met op. Willem heeft benaderd en na de winterstop heeft George 
bijna geen wedstrijd meer gemist.’’ 
Na de winterstop kon het veteranenteam over meer spelers beschikken, dat tot opluchting 
van Chris: ,,ik had al wel gedacht: als we zo na de winterstop verder moeten dan kunnen we 
beter er nu een eind aan maken. Maar ja, Frans Kienstra had ons shirts beschikbaar gesteld 
en ik kon hem moeilijk teleurstellen.’’ 
Gelukkig begon Geel Wit te draaien met als resultaat een virtueel kampioenschap. Chris 
haalt zijn schouders op bij het horen van deze kwalificering. Geel Wit kwam drie punten 
tekort voor de titel omdat Harlingen tot tweemaal toe weigerde naar Ameland te komen. 
,,Uiteindelijk wordt hun actie zo beloond’’, merkt hij verbitterd op. Maart volgend jaar staat de 
wedstrijd Geel Wit-Harlingen weer op het programma. Chris houdt er rekening mee dat de 
‘ouwe seunen’ dan weer niet komen. Over een paar weken moet Geel Wit naar de 
havenstad. Moeten wij daar dan wel heengaan?’’, is de vraag die Chris bezig houdt. De 
problemen met Harlingen begonnen in de uitwedstrijd van vorig seizoen. Robert Oud werd 
telkens op de hakken getrapt en zelfs geslagen. ,,Uiteindelijk wilde Harlingen zelf van het 
veld. De scheids, een oud mannetje met wie ik medelijden had, zei: wat moet ik nou?’’ Een 
week later moest Harlingen naar ons, maar zij waren bang voor escalatie. ,,Ik zei: als jullie 
de twee raddraaiers thuis houden gebeurt er niets.’’ Desondanks was Harlingen niet van zins 
af te reizen. Chris heeft al eens zitten rekenen wat er zou zijn gebeurd als Harlingen uit de 
competitie was genomen. Dan was Geel Wit op grond van één doelpunt meer kampioen 
geworden, vooral natuurlijk dankzij de ongelooflijke 21-0 tegen Friesland. Nu is Rood Geel 
kampioen geworden, en ook aan de confrontatie met die club kleeft een smet. ,,Wij mochten 
niet winnen bij Rood Geel. Hun leider zei letterlijk: wij worden bij jullie ook altijd genaaid. 



Geel Wit heeft een vriendelijke brief naar Leeuwarden gestuurd maar daar is nooit op 
gereageerd. Ook dat team ontmoeten we straks weer.’’ 
De selectie is voor het komende seizoen aangevuld met vijf spelers die afgelopen seizoen bij 
de senioren meededen. Daarmee wordt een redelijke verjonging doorgevoerd en zijn de 
verwachtingen hooggespannen. Dat is mooi, maar voor Chris zeker niet het belangrijkste. 
,,Meedoen en na afloop met elkaar lekker ouwehoeren, daar gaat het om.’’ 
Behalve leider/speler van de veteranen is Chris keeperstrainer. Drie jaar geleden pakte hij de 
hobby weer op die hij jaren daarvoor ook al had uitgeoefend. ,,Ik was gestopt als jeugdleider 
en toen vroeg Ids Heerema of ik de keepers wilde trainen. Dat waren Rik Brouwer en mijn 
zoon Vincent. ,,Ik zei meteen ja, heel graag zelfs.’’ Rob Knoeff kwam erbij en later Stefan 
Molenaar, Frank de Bruijn en Alexander Kiewiet. ,,Ik had er aardigheid aan; aanvankelijk 
trainden we drie kwartier, later een uur.’’ De leiders constateerden dat de speciale aanpak 
van de keepers effect had op de jongens.  
Chris is inmiddels tweemaal met zijn jeugdige doelwachters naar een keepersdag in 
Drachten geweest. ,,Zoiets had Geel Wit nog nooit eerder gedaan. Het was geweldig, en de 
jongens vonden het ook mooi. Onder leiding van KNVB-docenten en Frans Hoek stonden 
daar 250 keepers uit het noorden van het land, het was prachtig om te zien. In groepjes 
deden ze verschillende oefeningen. Ik zag bekende oefenstof, maar ook nieuwe dingen. Ik 
zag jongetjes van zeven jaar zonder vrees op een bal duiken en meisjes die beter waren dan 
menige jongen. Het was een mooie ervaring voor onze keepers, voor wie in het algemeen te 
weinig gedaan wordt.’’ 
Dat laatste is niet zozeer een verwijt, alswel een constatering dat Geel Wit krap zit in 
potentiële keeperstrainers. Een van hen is Robert Kienstra. Toen Chris hem in de winterstop 
vroeg te helpen reageerde Robert direct enthousiast. Dit tot volle tevredenheid van Chris: 
,,Samen kunnen we de keepers meer individuele aandacht geven. Dat is nodig vanwege de 
kwaliteits- en leeftijdsverschillen.’’ 
Dit seizoen gaat Chris voor het eerst seniorenkeepers trainen. William de Jong blijft namelijk 
op Ameland, Alexander daarentegen gaat naar de wal. De afspraak is gemaakt dat William 
en Robert de jeugd trainen en dat Chris vrijdags William en Alexander onder handen neemt. 
Chris: ,,Maar ik blijf de jeugd in de gaten houden. Als ze me nodig zijn dan ben ik er.’’ 
 

Koos Molenaar 
 
 

  
  
 

SportStroom     www.sportstroom.nl 
 
 
Met inmiddels 140 andere sportverenigingen vormen wij een inkoopcollectief onder de naam 
Sportstroom. 
Van dit gemeenschappelijk inkopen kunnen onze leden en sponsors ook meeprofiteren. 
Inmiddels doen van onze vereniging een 50-tal huishoudingen en bedrijven mee. 
Dat levert onze vereniging jaarlijks al 500 Euro op. 
Geld dat we heel goed kunnen gebruiken. 
Een gemiddeld gezin bespaart tussen 40 en 50 Euro per jaar door deel te nemen aan 
Sportstroom. En de zekerheid dat ook in de toekomst altijd minder wordt betaald dan bij de 
grote drie: NUON, Essent en Eneco. 
Bovendien wordt U dan klant bij het meest klantvriendelijke Nutsbedrijf van Nederland, die er 
ook voor zorgt dat U probleemloos overgaat zonder dat U er iets voor hoeft te doen. 
Er is niets engs bij want duizenden sporters gingen U al voor en steunen op die manier hun 
eigen sportvereniging en worden er zelf nog beter van ook. 
 

http://www.sportstroom.nl/


We hopen dan ook dat U ingesloten aanmeldingsformulier wilt invullen. Wij komen het dan 
volgende week bij U ophalen. 
U mag het ook afgeven aan de bar in ons clubhuis. 
 
Meer informatie vindt U ook op www.sportstroom.nl 
 
WE WORDEN ER ECHT ALLEMAAL BETER VAN.  
 
Website nieuws 
De website van Geel Wit heeft op 9 augustus 2005 zijn 50.000-ste bezoeker mogen 
begroeten.  
Hoewel de site al iets eerder in de lucht was is de telling begonnen op 7 augustus 2001.  
De drukste dag tot nu toe was 9 mei 2005, toen de site 216 keer werd opgezocht. 
Ondertussen schieten de websites van Geel Wit de grond uit. Onlangs werd de site van het 
derde gelanceerd, inmiddels hebben de A´s al twee sites! 
Nog even alle sites op een rijtje 
Vereniging www.geelwit.nl 
Tweede www.geelwit2.tk 
Derde www.geelwit3.tk 
A (1) www.geelwita1site.tk 
A (2) geelwita1.web-log.nl/ 
 B geelwitb1.web-log.nl 
 
Geel Wit 2 bekert verder 
Geel Wit 2 heeft de volgende ronde van het bekertoernooi bereikt. De Amelanders 
versloegen FVC 2 met 3-0. FVC had eerder met 1-0 verloren van Trynwalden 2, dat al met 4-
4 gelijk had gespeeld tegen Geel Wit. 
Bart Molenaar leidde de wedstrijd. Hij was bereid te fluiten nadat de KNVB had verzuimd een 
vervanger aan te wijzen voor de oorspronkelijk aangestelde scheidsrechter, die zich had 
afgemeld. 
  
Verslag Algemene Ledenvergadering 25 augustus 2005 
Geel Wit werkt aan een nieuw sponsorbeleid. Hiermee streeft de club een betere uitstraling 
en promotie van Ameland na. Een van de belangrijkste wijzigingen is de ontkoppeling van 
sponsor en kleding. Tot nu toe bestond de sponsoring uit het betalen van de tenues, 
voortaan maakt de geldschieter een bepaald bedrag over, waarvan de club de kleding koopt. 
Contracten lopen in principe voor vijf jaar, waarbij bestaande contracten worden 
gerespecteerd. Op deze manier hoopt Geel Wit bruto €25.000 per jaar binnen te krijgen. 
Met een aantal sponsors is al een nieuw contract overeengekomen. Aannemersbedrijf 
Kienstra wordt hoofdsponsor. Dat betekent dat hij de drie seniorenteams blijft sponsoren. Er 
komen nieuwe shirts met hetzelfde logo dat ook al bij de veteranen op de borst prijkt. 
Bouwbedrijf Jan Kooiker blijft de A’s sponsoren. Makelaardij Koudijs steekt behalve C1 ook 
C2 in het pak. Met andere gegadigden worden nog onderhandelingen gevoerd. 
Secretaris Will Bakema ontvouwde deze plannen op de ledenvergadering van Geel Wit, die 
donderdag in de kantine werd gehouden. Naast tenuesponsoringen noemde hij nog een 
aantal mogelijkheden van ondersteuning: seizoen- en weeksponsoring (€1000 per jaar en 
€100 per keer), reclameborden (€150 per jaar, boven de tribune €300), clubblad (€40 per 
jaar), website (€150 per jaar) en doelpuntsponsoring. Er komt nog een sponsoravond waarop 
huidige en aspirant-sponsoren de plannen nader uit de doeken wordt gedaan. 
Na een moment van stilte in verband met het overlijden van oud-voorzitter Piet Kiewiet drong 
voorzitter Jos Bulté in zijn openingswoord er nog eens op aan om zuinig om te gaan met 
(sponsor)materiaal. Verder benadrukte hij dat voetbal een teamsport is en dat meedoen aan 
andere wedstrijden nadelig kan werken voor Geel Wit. ,,Ons doel is hiermee een signaal 
naar de eigen leden af te geven, deze opmerking is niet bedoeld om andere verenigingen in 
diskrediet te brengen’’, aldus de preses. 

http://www.geelwit2.tk/
http://www.geelwit3.tk/
http://www.geelwita1site.tk/
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Bij de ingekomen stukken werd melding gemaakt van de invoering van een spelerspas met 
ingang van het seizoen 06-07. De KNVB heeft laten weten de veteranen virtueel kampioen te 
verklaren na het niet opkomen van de tegenstander. Geel Wit en Amelandia gaan de 
belangstelling peilen voor het organiseren van cursussen op Ameland, bijvoorbeeld voor 
beginnende scheidsrechters en jeugdtrainers. Met de Vrienden van Geel Wit is afgesproken 
dat er twee keer per jaar een onderhoud is met het bestuur van Geel Wit. 
De notulen en het jaarverslag van de secretaris werden goedgekeurd. 
Het jaarverslag van de penningmeester toonde aan dat de reiskosten de €20.000 naderen. 
Daar staat tegenover dat de Waddenregeling gunstiger is geworden. Geel Wit heeft een 
batig saldo en dat kwam vooral door de kantineopbrengst van de wedstrijden tegen SC 
Heerenveen en FC Groningen. De bijdrage voor oud papier laat op zich wachten en mogelijk 
is een verandering van de regeling op komst. Mede vanwege dit onzekere gegeven zag het 
bestuur zich genoodzaakt te komen met een contributieverhoging. Senioren betalen 
voortaan €10 meer, de jeugd €5. Dit levert de club zo’n €1300 op. De vergadering ging 
akkoord. 
De bestuursleden Will Bakema, Koos Molenaar en Wim Kiewiet werden herkozen. Joseph 
Brouwer trad na 14 jaar trouwe dienst af. Zijn plaats wordt ingenomen door Wilma Kolk. Er 
wordt nog steeds een bestuurslid gezocht die de jeugdzaken wil behartigen, alsmede leiders 
voor A, B en C1. Indien er geen kandidaten komen dat zullen ouders bij toerbeurt de leiding 
op zich moeten nemen. 
In de rondvraag kwam het struikgewas rondom de velden aan de orde. Door de doornen 
raken ballen lek en ze zorgen, samen met het puntdraad, voor gevaarlijke situaties. De 
voorzitter gaf aan dat het snoeien niet de eerste prioriteit geniet van de verzorgers van de 
accommodatie, waarop leden aanboden zelf de snoeischaar ter hand te nemen. 
   
Edward de Jong topscorer eerste elftal aller tijden 
Edward de Jong is de topscorer van het eerste elftal aller tijden. Voor zover bekend heeft hij 
107 keer gescoord in competitie-, nacompetitie- en beslissingswedstrijden. Voor zover 
bekend, want in de periode dat hij in het eerste elftal speelde, van 1990 tot 2005, is van vijf 
doelpunten de maker onbekend. Het totaal van Edward zal dus nooit veel kunnen stijgen. 
Anders ligt het met de nummer twee, Jan Brouwer. Hij vond 81 maal het net tussen 1980 en 
1998. In het seizoen 81-82 werden twee treffers achter zijn naam bijgeschreven, terwijl van 
30 doelpunten dat seizoen de maker onbekend is gebleven.  
Nog bekaaider komen de mannen er van af die in de beginjaren, 70-71 en 71-72 doel troffen. 
Van liefst 99 doelpunten is de maker niet te achterhalen. Kijk op de website  
 voor een overzicht van de prestaties van het eerste elftal door de jaren heen. 
Hebt u aanvullingen? Mail ze door naar webmaster@geelwit.nl of neem contact op met Koos 
Molenaar, 542740. 
  
Piet Kiewiet overleden 
Op 79-jarige leeftijd is Piet Kiewiet overleden. Piet werd voorzitter van Geel Wit in 1970, het 
jaar dat de club zich aanmeldde bij de KNVB. Hij heeft vier jaar de voorzittershamer 
gehanteerd.  
Ook was hij enige tijd coördinator van de toto/lotto. 
  
Bestuursmededelingen 
Scheidsrechterscursus  
Bij voldoende belangstelling wordt op Ameland een cursus basisopleiding scheidsrechter 
gehouden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris, tel. 542427, email: 
wfbakema@home.nl  
   
Advertenties/reclameborden  
Adverteerders die een bord langs het veld hebben waarvan de tekst niet meer actueel is of 
het bord aan vernieuwing toe is worden verzocht contact op te nemen met Peter Raadjes. 

http://www.geelwit.nl/gw1doordejarenheen.xls
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Wijzigingen van een advertentie in het clubblad moeten worden doorgegeven aan Liesbeth 
Bloem.  
  
 
Voetbalschoenen ruilen 
Wie wil voetbalschoenen ruilen met Paula Brouwer? Zij heeft vier stel liggen. Tel. 542102. 
 
Sproeier levensgevaarlijk 
Het is verboden om op een veld te komen dat wordt gesproeid. De kracht van de straal van 
de sproeier is namelijk zo sterk dat het mensen zwaar kan verwonden. 
 
Inleveren kopij 
Kopij voor het volgende clubblad inleveren tot uiterlijk 14 oktober. 
Verslagen worden geplaatst zowel op de website als in het clubblad. Leiders worden 
verzocht de uitslagen van de uitwedstrijden zo gauw mogelijk te mailen naar 
webmaster@geelwit.nl  
 

   [ vooruit ] 
  
Spelregelwijzigingen m.i.v. 1 juli 2005 
(donderdag 30 juni 2005 om 21:26:04 - Hoofdbestuur) 

  
   

Langs deze weg willen we iedereen informeren over spelregelwijzigingen en 
officiele beslissingen, die met ingang van 1 juli van kracht zijn. 
 
Regel 3: Als een wisselspeler het speelveld betreedt zonder toestemming 
van de scheidsrechter wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop op 
de plaats waar de bal was toen het spel onderbroken werd. (Dit moet 
worden beschouwd als een overtreding door het team van de wisselspeler 
die zonder toestemming het speelveld betreedt. Zijn team moet daarom 
worden bestraft met een indirecte vrije schop. 
 
Regel 12: De gele of de rode kaart kan alleen worden getoond aan een 
speler, een wisselspeler of een vervangen speler. De scheidsrechter heeft 
de bevoegdheid om dispciplinaire maatregelen te nemen vanaf het moment 
dat hij het speelveld betreedt tot het moment dat het het speelveld verlaatna 
het laatste fluitsignaal. 
(Het is belangijk om vast te leggen wanneer de scheidsrechter bevoegd is 
om rode en gele kaarten te tonen. Wanneer er incidenten plaats vinden op 
het speelveld kort na het laatste fluitsignaal, mag met ingang van het nieuwe 
seizoen een kaart getoond worden. Dit zal effectiever blijken dan de huidige 
gang van zaken waarbij het incdent slechts gerapporteerd wordt. 
 
Officiele Beslissing 4: Een tackle die de veiligheid van een tegenstander in 
gevaar brengt, moet worden bestraft als ernstig gemeen spel. (Een tackle 
van achteren, maar ook van de zijkant of van vorten, waardoor de 
tegenstander geblesseerd raakt of geblesseerd zou kunnen raken, moet 
worden bestraft als ernstig gemeen spel. 
 
Regel 14: De nemer van een strafschop begaat een iovertreding. als de bal 
niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de 
wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 
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Hetzelfde geldt voor een medespeler van de nemer die het strafschopgebied 
betreedt of begeeft zich voor, of op minder van 9.15 meter van de 
strafschopstip. 
 
Regel 15: De inworp: Alle tegenstanders moeten tenminste 2 meter afstand 
houden van de plaats waar de inworp wordt genomen. 
 
De redactie wenst iedereen een fijne vakantie 


