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veel krediet. “Ik probeer mezelf vaak vrij te 
roosteren op zondag om te kunnen 
voetballen, maar dat gaat niet altijd. Het 
gebeurt daarom regelmatig dat ik om elf 
uur begin, aan het werk ga tot een uur, om 
vervolgens een wedstrijd te spelen. Direct 
daarna ga ik snel weer terug en dat vinden 
ze gelukkig niet erg.” 
Dat de Schoorlse ploeg Kolk wat meer 
vrijheden geeft is niet zo gek. De aanvaller 
is naar eigen zeggen ieder seizoen wel 
goed voor minimaal twintig doelpunten. “Er 
zijn twee seizoenen geweest dat ik dat 
aantal niet haalde en daar baal ik best 
van,” vertelt Kolk. Toch heeft hij er ook 
een reden voor. “Omdat ik niet veel train, 
mis ik toch wat scherpte. Ik krijg vaak wel 
de kansen, maar wil ook nog wel eens 
missen. Ik schat dat dat een goal of acht 
per jaar scheelt,” aldus de tweebenige 
aanvaller die ook dit jaar gokt op 22 
treffers. In zijn jongere jaren voetbalde 
Kolk op een hoog niveau. “Ik heb een jaar 
in de Friese jeugdselectie gezeten en ben 
uitgenodigd voor trainingen bij Cambuur 
en Heerenveen. Door blessures, mijn werk 
en mijn vader ben ik misschien wel een 
carriere misgelopen. Ik was vroeger best 
een brekebeentje en had veel blessures. 
En door mijn werk in de horeca had ik ook 
niet veel tijd. Daarnaast vond mijn vader 
dat ik brood met werken moest verdienen. 
Niettemin heeft Kolk het nu prima naar zijn 
zin in Noord Holland. Woonachtig in 
Tuitjenhorn en de tweelingzus van Vios-
speler Kees Overmeijer –Maaike- als 
vriendin, houdt hij het nog wel even uit. 
Rest nog de vraag waar zijn voornaam 
vandaan komt. “”Mijn naam is door mijn 
moeder verzonnen. Het is een Frans-
Nederlandse combinatie. Ik ben de jongste 
uit een gezin met vier zussen en drie 
broers. Mijn moeder vrond het Franse 
Pasqual wel leuk, maar dat rijmde te veel 
op Marcel en Chantal, mijn broer en zus. 
Dus nam ze het eerste deel en heeft ze er 
‘’inel’’ achtergezet. Het komt ook uit een 
televisieserie uit de jaren zeventig,”” 

JORRIT BERGWERFF 
 
 

 



Dorus Metz is de hele week 
voor Geel Wit in ’t spier 
“Hadden we nu afgesproken?”, vraagt 
Dorus Metz tegen beter weten in als ik 
binnen stap. Eigenlijk wil hij de afspraak 
verzetten, want hij is nog bezig met het 
weekprogramma. Dan besluit hij dat het 
produceren van het lijstje wel even later 
kan en dat het interview dan maar gewoon 
door moet gaan. 
Het is dinsdag en het weekprogramma 
moet de deur uit. Dorus is net bezig met 
het inbrengen van de laatste wijziging. De 
thuiswedstrijd van de F-pupillen tegen 
TTBC is, in onderling overleg, door de 
leiders verplaatst naar december. Blija kan 
nu geen team op de been brengen 
vanwege de Nederlandse herfstvakantie. 
Met Blija is een halers/brengersregeling 
getroffen, zodat hier voor Dorus weinig 
werk aan vast zit. Maar jaarlijks bezorgen 
zowel de eilander herfstvakantie als die 
aan de vaste wal voor een verhoogde 
werkdruk van de wedstrijdsecretaris van 
Geel Wit. Eerst moet een inventarisatie 
worden gemaakt van de wedstrijden die 
niet door kunnen gaan in de Amelander 
herfstvakantie. Vervolgens moet een 
nieuwe speeldatum worden gevonden 
voorzover dit niet wordt geregeld door de 
KNVB. Voorheen konden in de nationale 
vakantie twee wedstrijdronden worden 
ingehaald, nu maar één. Dorus heeft dit 
jaar geprobeerd wedstrijden vooruit te 
laten spelen. Met veel pijn en moeite is het 
gelukt om één tegenstander tot 
medewerking bereid te krijgen.  
 
Afgelopen jaar liep Dorus’ eerste termijn 
als bestuurslid af. Hij heeft overwogen om 
het bijltje erbij neer te gooien vanwege de 
hoge werkdruk. Toch heeft Dorus een 
nieuwe periode aanvaard en meteen werd 
hij weer met de neus op de feiten gedrukt. 
“Als alles op rolletjes loopt is er niets aan 
de hand. Met mooi weer is er in principe 
niet veel te doen”, erkent Dorus. Maar o 
wee als het weer slechter wordt of de 
vakanties uitbreken, dan zit Dorus tot over 
de oren in het werk.  
Het seizoen begint voor de 
wedstrijdsecretaris als de KNVB de 
indelingen bekend maakt. Dan werkt hij 
het schema voor het hele jaar uit en kan 
hij het bewaarnummer maken. Elke twee 
weken verschijnt de nieuwe Officiële 

Kolk bedrijfsleider die voetbalt 
Onder bovenstaande kop verscheen 
onlangs een interview in een Noord-
Hollands blad met oud-GeelWitter 
Pasquinel Kolk. Wij wilden u dit artikel niet 
onthouden. 
 
SCHOORL – Hij was zondag 
verantwoordelijk voor de eerste 
thuisoverwinning van Duinrand S sinds 
maart 2002. Verder is hij maître-de-hotel 
(bedrijfsleider) bij hotel-restaurant Merlet 
in Schoorl en heeft hij een bijzonder 
voornaam. Reden temeer om Pasquinel 
Kolk, want om hem gaat het, eens aan het 
woord te laten. 
In het stijlvol ingerichte grand café 
Bourgogne van hotel-restaurant Merlet 
komt de keurig in het pak geklede 
Pasquinel Kolk aangelopen. Zijn werkdag 
is zojuist begonnen, legt hij uit. En als 
bedrijfsleider van het restaurant (in het 
bezit van een Michelin-ster) en het grand 
café moet hij er verzorgd bijlopen. 
“Ik begin om een uurtje of elf en werk dan 
meestal tot half twee ‘s nachts”, legt Kolk 
uit. In zijn stem klinkt een licht Fries 
accent. Waar komt de Duinrand-aanvaller 
eigenlijk vandaan? “Dat raad je nooit”, 
zegt Kolk lachend. “”Ik kom namelijk van 
Ameland.” 
Een Amelander die bedrijfsleider is in 
Schoorl, dat vereist enige uitleg. Kolk 
vertelt met plezier zijn verhaal. “Vierenhalf 
jaar geleden ging ik stage lopen, hier bij 
Merlet”, legt hij uit. ”Ik was een jochie van 
twintig en ver van huis, dat was niet 
gemakkelijk. Ik voetbalde ondertussen bij 
Geel Wit op Ameland. Iedere zondag 
vroeg op om mee te kunnen doen en 
daarna snel weer terug.” 
“Na mijn stage mocht ik blijven en al snel 
werkte ik me op van chef-de-rang naar 
tweede man en vervolgens eerste man. 
Dat is heel snel gegaan en best uniek. Ik 
ben pas 24 jaar oud, maar nu al 
bedrijfsleider.” 
Voetballen op Ameland ging echter niet 
meer. “Het kostte me te veel tijd en dus 
ging ik in de buurt rondkijken. Toen kwam 
ik uit bij Duinrand S.” 
Door zijn werk heeft Kolk weinig tijd om te 
voetballen. “De meeste mensen werken 
tot zes uur en kunnen ‘s avonds trainen. Ik 
kan dat niet altijd door mijn werk.” Bij 
vierdeklasse Duinrand S heeft Kolk echter 
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Dr. Boys F3    4   1   1   2     4     5   -   17 
Veenw. F2    5   1   1   3     4     5   -   42 
Kollum F2    5   0   0   5     0     5   -   44 
 

Periodetitel lonkt 
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
moest Geel Wit 1 nog twee wedstrijden 
spelen voor de eerste periode.  
De Amelanders waren toen nog vier 
punten af van de periodetitel. Bij winst op 
Warga en bij punt(en)verlies van St. Anna 
is de buit al binnen. Lukt dat niet dan volgt 
het lastige karwei bij Nicator.  
Geel Wit is uit na drie wedstrijden zonder 
puntverlies met het doelsaldo van 8 voor 
en 0 tegen. 
 

E2 zorgt (weer) voor nieuw 
clubrecord  
Geel Wit E2 heeft 18 oktober 2003 voor 
een nieuw clubrecord gezorgd door 
Hardegarijp E2 met liefst 32-0 te verslaan.  
Alle spelers kwamen aan scoren toe. Dus 
ook nieuweling Ties Baarsma en doelman 
Rik Brouwer, die in zijn keepersshirt in de 
slotminuut doel trof. 
Het oude record dateert van 13 september 
1997, toen C1 met 24-0 van Dokkum C2 
won. 
Twee weken eerder won E2 met 0-37 van 
Bergum E2, maar dit team heeft zich 
inmiddels teruggetrokken, zodat deze 
recordscore weer uit de boeken is 
verdwenen. 
 

Bekeravontuur Geel Wit 2 
voorbij 
Het tweede elftal is uitgeschakeld in de 
strijd om de KNVB-beker van het district 
Noord voor reserveteams.  
Leeuwarden 2 was op Ameland een 
maatje te groot.  
De thuisclub ontworstelde zich aan de 
onderdrukking uit de beginfase. Vlak voor 
de rust scoorde Sip de Jong met een 
kopbal uit een corner van Robert Oud. 
Na de pauze stelde Leeuwarden, 
overigens voetballend in shirts van Sparta 
Rotterdam, orde op zaken en scoorde drie 
keer. 

  

Mededelingen van de KNVB, waarin de 
laatste wijzigingen en 
scheidsrechtersaanstellingen staan. Naar 
de wedstrijden waarachter de bond een 
arbiter heeft geplaatst heeft Dorus geen 
omkijken. Voor alle andere duels moet hij 
zelf mannen in het zwart aanwijzen. 
Spelers van het eerste en tweede elftal 
fluiten de jeugd. Verder kan hij een beroep 
doen op een aantal mensen voor het 
leiden van de wedstrijden van de lagere 
seniorenteams. “Zij willen altijd wel, maar 
mannen als Bart Molenaar, Hessel 
Kienstra en Joop de Haan hebben het 
eeuwige leven ook niet, hoe graag ik ze 
het gun. Er zullen toch meer voetballers 
scheidsrechter moeten worden, zoals 
Martin Oud, anders wordt het een 
probleem.” 
 
Ook zorgt Dorus voor de indeling van het 
kantinepersoneel. De A-junioren draaien 
dienst bij het derde en het vierde en de 
mannen van deze teams staan 
zaterdagmiddag achter de bar. Het 
zondagmiddagschema wordt opgesteld in 
overleg met een aantal vaste 
kantinemedewerkers. Bestuurslid 
jeugdzaken Barbara IJskamp neemt de 
indeling van de zaterdagochtend voor haar 
rekening.  
Zij belt ook de verenigingen voor de 
halers/brengersregeling. Dit houdt in dat 
Geel Wit de tegenstander van de boot 
naar het veld brengt en aan de wal 
gebeurt hetzelfde. Voor de overige 
wedstrijden moet Dorus vervoer regelen. 
In de meeste gevallen doet hij daarvoor 
een beroep op Birwa uit Damwoude. Over 
de contacten met dit bedrijf is Dorus 
uitermate goed te spreken. Natuurlijk gaat 
er wel eens iets fout. Birwa heeft wel eens 
geklaagd over het feit dat de busjes niet 
schoon achtergelaten waren of dat de 
jeugd met zeven man sterk op de 
achterbank zat. Dorus vindt het niet meer 
dan terecht dat Birwa daarover aan de bel 
trekt. Zoiets hoort niet en daarop moet de 
leiding worden aangesproken. Ook is het 
voorgevallen dat de busjes niet op de 
afgesproken tijd op de steiger terug waren. 
Dan stonden de chauffeurs van Birwa 
vergeefs te wachten. 
Alle afgelastingen gaan via de 
wedstrijdsecretaris. Hij informeert 
vervolgens de leiders, de scheidsrechters, 
het kantinepersoneel en Birwa. “Ik geef 
toe, soms vergeet ik er wel eens een”, 
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zegt Dorus verontschuldigend. Meestal 
kun je afgelastingen zien aankomen. 
Dorus belt dan al de avond ervoor naar de 
tegenpartij om te vernemen hoe de 
toestand van de velden is. Maar niet altijd 
kunnen ze dan al zeggen of een wedstrijd 
doorgaat en dus zet Dorus de wekker voor 
de volgende ochtend op half acht. 
Sommige consuls zijn er nog vroeger bij 
en bellen hem al om zeven uur! Niet 
iedereen echter heeft oog voor de 
specifieke eilander situatie. “Soms bellen 
ze om kwart voor negen met de 
mededeling dat de spelers thuis kunnen 
blijven. Maar dan zitten ze al aan boord”. 
 
Een ander probleem is de aanvangstijd. 
De Geel-Witteams hebben vaste 
begintijden, waarbij die van de C’s afhangt 
van de veldbezetting. De beide D-teams 
spelen op een heel veld en op de beide 
andere velden kunnen drie E- en F-
partijtjes worden afgewerkt. 
Straks wordt het weer vroeg donker en 
dan kan het eerste niet meer om drie uur 
beginnen. Geheid zullen dan weer de 
verzoeken van de tegenpartij komen om 
extra vroeg aan te vangen, zodat de 
bezoekers op de half vijf boot kunnen 
stappen. Voor de A’s en het tweede 
voorziet Dorus geen problemen. Zij mogen 
zonder afrastering spelen en kunnen dus 
uitwijken naar het nieuwe veld, dat over 
kunstlicht beschikt. 
Dorus weet in veel gevallen een mouw te 
passen aan de problemen, maar soms is 
ook bij hem de rek eruit. Zo wilden de A-
junioren van AVC uit Sexbierum met alle 
geweld met de half vijf boot terug. Dat 
betekent dat ze al om half tien naar 
Ameland moeten. De wedstrijdsecretaris 
wil met alle plezier het duel een uur 
vervroegen, maar om al om één uur te 
beginnen, dat is hem toch wat te gortig.  
Aanpassingen van tijden van 
uitwedstrijden gaan veelal in overleg met 
de bond. Zo staat er wel eens een 
jeugdwedstrijd gepland op negen uur, 
maar dat is voor een Amelander club 
natuurlijk een onhaalbaar tijdstip. Het 
eerste en tweede elftal moeten enkele 
lange reizen maken, ook hun begintijden 
worden vaak veranderd. 
 
Een hoofdstuk apart vormen de 
oefenwedstrijden. Bij Dorus komen vele 
verzoeken binnen, maar ze kunnen niet 
allemaal worden gehonoreerd. Als de 

Geel Wit C1    4   1   1   2     4   10   -   16 
Anjum C1    5   1   1   3     4   17   -   31 
UVV '70 C1    4   1   0   3     3   11   -   14 
Lauwers C1    5   0   0   5     0     5   -   55 
Zeester C1    5   0   0   5     0     7   -   74 
 
D1 
VIOD D1    4   4   0   0   12   25   -     3 
Geel Wit D1    3   3   0   0     9   18   -     2 
VCR D1    3   2   0   1     6   16   -     9 
Dokkum D1    5   2   0   3     6   10   -   23 
WTOC D1    5   1   0   4     3     8   -   29 
Beetgum D1    4   0   0   4     0     6   -   17 
 
D2 
Frisia D5    5   4   0   1   12   21   -     6 
Geel Wit D2    3   3   0   0     9   17   -     2 
Rood Gl. D2    3   2   0   1     6   11   -   11 
Be Quick D4  5   2   0   3     6     8   -   19 
TTBC D3    3   0   1   2     1     3   -     7 
Dronrijp D3    5   0   1   4     1     9   -   24 
 
E1 
Stiens E1    5   5   0   0   15   38   -     6 
St. Anna E1    5   3   1   1   10   18   -   14 
Nylân E1    5   2   1   2     7   22   -   17 
Geel Wit E1    5   1   1   3     4   21   -   25 
Camming. E1  5   1   1   3     4   15   -   23 
CSL E1    5   1   0   4     3   10   -   39 
 
E2 
Geel Wit E2    5   5   0   0   15   99   -     6 
FVC E2    5   3   1   1   10   50   -   12 
Leeuwrd. E2   5   2   2   1     8   53   -   12 
Lwd. Zw. E2    5   2   1   2     7   42   -   19 
Hardeg. E2    5   1   0   4     3   15   -   83 
Bergum E2    5   0   0   5     0     0   - 127 
 
E3 
CSL E3    5   5   0   0   15   47   -     7 
DTD E2    5   4   0   1   12   41   -   12 
Geel Wit E3    5   3   0   2     9   25   -   12 
St. Anna E3    5   1   0   4     3   16   -   29 
Dronrijp E4    5   1   0   4     3   15   -   32 
St. Jacob E2   5   1   0   4     3     6   -   58 
 
E4 
Stiens E4    5   4   1   0   13   26   -     8 
Wardy E3    5   4   1   0   13   28   -   11 
Geel Wit E4    5   3   0   2     9   35   -   21 
VIOD E2    5   2   0   3     6   23   -   21 
Frisia E7    5   1   0   4     3     6   -   40 
Zwaagw. E5    5   0   0   5     0     9   -   26 
 
F1 
Frisia F3    5   5   0   0   15   58   -     6 
TTBC F2    4   3   0   1     9   18   -     5 
Geel Wit F1    3   2   0   1     6   31   -     8 
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Leeuward. 2    6   3   0   3     9   12   -   10 
Roden 2    6   3   0   3     9   10   -   17 
LSC 1890 2    6   2   2   2     8   11   -     8 
Gorredijk 2    6   2   2   2     8     7   -     9 
Gomos 2    6   2   1   3     7   17   -   14 
GVAV-R. 2    6   2   1   3     7   16   -   14 
Sneek 2    6   2   1   3     7   17   -   19 
Appinged. 3    6   2   1   3     7   14   -   16 
Geel Wit 2    6   1   2   3     5     6   -   16 
 
Derde elftal 
Harlingen 2    6   5   0   1   15   18   -   2 
Irnsum 2    6   4   2   0   14   16   -   8 
Frisia 3    6   4   1   1   13   18   -   8 
Leeuward. 3    6   4   1   1   13   19   -   12 
Akkrum 2    5   2   1   2     7   12   -   15 
Trynwâld. 2    4   2   0   2     6   10   -     9 
Stiens 2    6   2   0   4     6   10   -   19 
Geel Wit 3    5   1   1   3     4     8   -   16 
ONB 2    4   1   0   3     3     8   -   11 
Gorredijk 3    5   0   2   3     2     9   -   16 
Nieuwesch. 3  5   0   0   5     0     5   -   17 
 
Vierde elftal 
Boornburg. 2 5   5   0   0   15   18   -     7 
Dokkum 1    5   4   0   1   12   15   -   10 
de Wâlden 3  5   3   1   1   10   24   -   13 
Drachten 4    5   2   2   1     8     7   -     4 
FVC 4    5   2   1   2     7   24   -   18 
Bergum 3    5   2   1   2     7   20   -   15 
Geel Wit 4    5   2   1   2     7   10   -   15 
Zwaagw. 3    5   2   0   3     6   15   -   16 
Harkema 3    5   1   2   2     5   15   -   16 
TFS 3    5   1   1   3     4   11   -   23 
Wilper B. 3    5   1   0   4     3     7   -   20 
Surhuist. 3    5   0   1   4     1     5   -   14 
 
A1 
Friese B. A1    5   4   1   0   13   17   -     9 
St. Anna A1    5   4   0   1   12   44   -     6 
Minnert. A1    4   4   0   0   12   38   -     6 
Bergum A1    4   4   0   0   12   29   -     4 
Berlikum A1    4   3   0   1     9   22   -     9 
AVC A1    5   2   1   2     7     9   -   16 
Anjum A1    4   2   0   2     6   33   -   20 
Dokkum A1    5   1   0   4     3   16   -   23 
Harkema A1    5   0   0   5     0     7   -   25 
Tzum A1    4   0   0   4     0     3   -   54 
Geel Wit A1    5   0   0   5     0     4   -   50 
 
C1 
WTOC C1    5   4   1   0   13   28   -     7 
GSVV C1    5   4   0   1   12   32   -     3 
FC LEO C1    5   4   0   1   12   33   -   11 
VIOD C1    5   3   1   1   10   27   -     6 
Dokkum C1    5   3   0   2     9   29   -   18 
ASC C1    5   3   0   2     9   23   -   14 
VVT C1    3   2   0   1     6   32   -     5 

velden gesloten zijn kan er 
vanzelfsprekend niet op worden gespeeld. 
Een wedstrijd kan ook niet doorgaan als 
de velden al bezet zijn of… als er nog 
geen verblijfplaats geregeld is. “Als ze nog 
geen onderdak hebben kan ik al bijna een 
streep door de wedstrijd zetten. De 
meeste kampeerboerderijen zijn al bezet 
en niet elke boerderij zit op een stel 
voetballers te wachten.” 
De wedstrijden die wel doorgaan leveren 
de club een leuk bedrag op. “De 
kantinediensten voor dit soort wedstrijden 
zijn nu goed geregeld en zo kunnen wij er 
een mooi centje uithalen,” concludeert 
Dorus. 
 
Doet de wedstrijdsecretaris nog meer? 
Jazeker. Hij organiseert het kersttoernooi, 
afgelopen jaar in samenwerking met Niels 
Oud. Zij zorgen voor het wedstrijdboekje, 
de prijzen, de scheidsrechters en stellen 
de teams samen. Al anderhalve maand 
vantevoren vragen ze de leiders een 
inventarisatie te maken. Desondanks zijn 
er elk jaar weer afzeggers. De indeling van 
de jeugdteams laat Dorus aan de leiders 
over.  
Verder is Dorus betrokken bij de 
organisatie van de jaarlijkse familiedag, 
verzorgt hij wekelijks de 
kleedkamerindelingen, maakt en bezorgt 
hij de aanplakbiljetten. Tevens bezorgt hij 
de weekprogramma’s in Buren. In Nes 
doet Coty Tieman dat. Deze taak zou 
verlicht kunnen worden als de berichten 
per e-mail kunnen worden verstuurd. 
Daarom bij deze een beroep op de 
betrokkenen om hun e-mailadres aan 
Dorus door te geven.  
Een andere taakverlichting die Dorus zou 
toejuichen zou zijn dat een jeugdsecretaris 
een deel van zijn werkzaamheden zou 
overnemen. Belangstellenden worden 
dringend verzocht zich tot hem te 
vervoegen. 
 
De hele week is Dorus voor Geel Wit in ’t 
spier. De ‘beloning’ daarvoor is de 
vrijdagavond. Dan is de elftalbespreking 
met de seniorenleiders en volgt de nazit. 
“Dan is het een en al voetbal waar je over 
praat. Het is dan heel gezellig en het kán 
wel eens uitlopen.” 
 

Koos Molenaar 
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Wedstrijdverslagen D1 

Geel Wit D1-Dokkum D1  13-9-2003 

Op zaterdag 13 september kwam Dokkum 
D1 op bezoek. Dokkum had 6 september 
WTOC met 5-2 verslagen. Het leek ons 
een goeie tegenstander. 
Onder leiding van Theo Brouwer werd de 
wedstrijd begonnen. Heerlijk zonnig weer 
geen wind, dus geen hinder van 
natuurlijke elementen. 
Het spel ging gelijk op maar door de 
tomeloze inzet van onze D’s waren de 
eerste kansen voor ons. 
In de 9de minuut speelde keeper Frank de 
bal op laatste man Richard die linkshalf 
Lars diep aanspeelde. Lars trok naar 
binnen en schoot de bal over de keeper in 
het doel 1-0. 
Twee minuten later nam middenvelder 
Klaas een vrije trap ineens op het doel de 
keeper kon niet bij de bal 2-0. Ook Frank 
werd door Dokkum getest maar was goed 
op dreef. 
In de 22ste minuut gaf Frank een lange 
pass op Willard die direct speelde op Lars 
hij nam de bal mee kaatste op de 16meter 
op Klaas, kreeg de bal terug en tikte de 
bal perfect langs de keeper 3-0. 
In de 26ste minuut loste rechts half Tharan 
een schot op doel de bal kwam terug van 
de keeper waar spits Danny snel en 
bekwaam op reageerde 4-0.       
Na de rust was Dokkum iets feller maar ze 
stuiten op een nog feller Geel Wit. Dit 
bleek wel door een doelpunt van 
linksbuiten Vincent in de 50ste minuut. 
Tharan ging op karakter door op rechts, 
rechtsvoor Patrick werd aangespeeld, hij 
haalde de achterlijn en schoot de bal voor 
het doel. Danny schoot ineens op doel 
maar de bal werd gekeerd, de afvallende 
bal werd door Lars nog eens op doel 
geschoten ook deze bal werd gekeerd. 
De bal kwam bij Vincent hij kapte zich vrij 
en met een karate trap schoot hij de bal 
langs de keeper 5-0. 
Dokkum in de 55ste minuut in de aanval op 
links, door een lakse verdedigingsfout 
werd de bal hoog voor het doel geschoten, 
waarop een Dokkumer speler de bal 
verkeerd raakte de bal huppelde langs de 
uit gekomen Frank 5-1. 
De 60ste minuut links achter Mark kreeg de 
bal van voorstopper Robert. Mark nam de 
bal mee naar voren en speelde Klaas aan, 
deze gaf een steekpass op Danny die de 

Anoniem ingezonden stuk 

Bij de redactie van het clubblad is een 
anoniem ingezonden stuk 
binnengekomen. Het beleid van de 
redactie is dat dergelijke artikelen 
alleen worden geplaatst met 
ondertekening.  

De inzender wordt derhalve verzocht 
zich bekend te maken. 

 

Cees Oosterhof  
Traditiegetrouw wordt de wedstrijdbal voor 
de wedstrijd Rood Geel-Geel Wit 
aangeboden door Cees Oosterhof. 
Hoewel het alweer 31 jaar geleden is dat 
hij naar Leeuwarden verhuisde blijft Cees 
een zwak voor de Amelander club houden, 
waar hij in zijn jeugdjaren het doel 
verdedigde.   
Als Rood Geel en Geel Wit tegen elkaar 
spelen roept hij: hup Rood Geel Wit. 
 

Loten Grote Clubactie 
Dezer dagen probeert Catrien Molenaar 
weer de loten van de Grote Clubactie aan 
de man/vrouw te brengen. Mocht u haar 
gemist hebben, niet getreurd, want in de 
kantine hangt een intekenlijst. Voor slechts 
2,50 euro bent u de bezitter van een lot, 
dat u fraaie prijzen kan opleveren. 
 

Standen per 18 oktober 
Eerste elftal 
Geel Wit 1    6   5   1   0   16   15   -     4 
St. Anna 1    6   4   1   1   13   19   -     8 
LSC 1890 1    6   3   2   1   11   13   -     6 
Nicator 1    6   3   2   1   11   13   -   11 
Tijnje 1    6   2   3   1     9   14   -   12 
de Blesse 1    6   1   4   1     7   11   -     9 
Warga 1    6   2   1   3     7     7   -   13 
GAVC 1    6   2   0   4     6   15   -   20 
Ruinerwold 1 6   1   2   3     5     7   -     9 
Oldemarkt 1    6   1   2   3     5     9   -   16 
Steenw.w. 1    6   1   1   4     4     7   -   15 
Rood Geel 1   6   0   3   3     3   10   -   17 
 
Tweede elftal 
Velocitas 2    6   4   1   1   13   14   -     8 
Be Quick 3    6   4   0   2   12   12   -   11 
Gronitas 2    6   3   1   2   10   14   -     8 
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De 4e official quiz. 

 
Wat is de taak van deze man of vrouw? 
 
a. de reservebanken van beide partijen 
gescheiden houden. 
b. kijken of de trainer over het lijntje stapt. 
c. de tijd in de gaten houden. 
d. de noppen controleren van de wissels. 
 
Waarom is deze man of vrouw 
aangesteld? 
a. omdat er genoeg scheidsrechters zijn. 
b. omdat de scheidsrechter het zelf niet 
kan doen. 
c. hij of zij zit daar vrijwillig. 
d. stagiaire van een beveiligingsbedrijf. 
 
Wat is de toegevoegde waarde van 
hem/haar? 
a. we weten precies hoeveel extra tijd er 
is. 
b. we weten precies welke speler erin 
komt. 
c. we weten precies welke speler eruit 
gaat. 
d. we weten precies wat de trainer zegt. 
 
Moet deze man of vrouw ook in het 
amateurvoetbal komen? 
a. ja, er zijn scheidsrechters genoeg. 
b. ja, leuk zo’n iemand in het midden voor 
de tribune. 
c. nee, die cijferbordjes zijn niet te betalen! 
d. nee, de trainer heeft loop ruimte nodig. 
 
Wie zou bij Geel Wit de ideale vierde 
official zijn? 
a. een scheidsrechter. 
b. Joop de Haan. 
c. Bart Molenaar. 
d. Jan van Os. 
 
 
Graag uw antwoorden met toelichting 
mailen naar de redactie. 
 
 
   Lijntrekker. 
 

 

Nieuwe vaantjes te koop 

Geel Wit heeft nieuwe vaantjes, voorzien 
van het nieuwe logo. De banieren zijn te 
koop aan de bar voor de prijs van 3,50 
euro. 

bal op snelheid mee nam en de keeper 
verschalkte 6-1. 
Trainers en publiek waren zichtbaar 
tevreden over het vertoonde spel van D1.  
De eerste punten zijn binnen  

J K .          
 

Geel Wit D1-WTOC D1  20-9-2003 

1-0... 4-0 Danny, 5-0 en 6-0 Dirk, 7-0 en 8-
0 Danny, 9-0 Dirk. 
Te weinig tegenstand. Geel Wit had te 
veel gastspelers in verband met de 
herfstvakantie.  
Uitslag 9-0, hieruit kunnen we geen goede 
conclusie trekken. 
Spel: matig, een 6,5. 

 

VCR D1-Geel Wit D1  11-10-2003  

We moesten uit naar Rinsumageest. Het 
was een moeilijk begin, we kwamen al 
binnen vijf minuten op achterstand: 1-0. 
Wat later was het dor een knaller van VCR 
2-0. Klaas zag het niet meer zitten, maar 
vlak voor de rust schoot Stefan er een 
voor Geel Wit in: 2-1 bij de rust. 
In de pauze hadden we wat lekkere thee. 
De tweede helft wist Klaas te scoren: 2-2. 
Het werd een spannende wedstrijd. 
Helaas werd een doelpunt van Danny 
afgekeurd. Maar door een 
geluksdoelpuntje van Danny kwamen wij 
op voorsprong: 2-3. 
De laatste minuten moesten we alles op 
alles zetten, maar toch hebben we nog 
gewonnen met 2-3. 
Toen hadden we haast om de boot van 
half twaalf te halen. We moesten bij de 
autobrug hard omhoog lopen de boot op, 
wel leuk voor een keer. 
(O ja, Jaap heeft op de boot op de 
meisjesplee zitten te stinken). 

Geschreven door Vincent 

Beetgum D1-Geel Wit D1 18-10-2003 

Samen met de vaders Kees en Johan 
vertrokken we zaterdag na de Burekermis 
met de half negen boot. 
Dit was de goden verzoeken, en ja hoor 
geen Danny. (de wekker was niet 
afgegaan) 
Op de boot werd de opstelling besproken, 
en wat we konden verwachten van 
Beetgum (met nul punten). 
Beetgum speelde niet zoals we hadden 
verwacht, ze  
speelden fel en waren gevaarlijk. 
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 Begin eerste helft waren de beste kansen 
voor Beetgum. Bij ons liep het niet lekker, 
na een aanval werd niet snel genoeg 
omgeschakeld naar verdedigen. 
En achter werd slecht rugdekking 
gegeven, men stond te vaak naar de 
laatste man te kijken hoe hij het nu weer 
oploste. 
Wat dus resulteerde in doelrijpe kansen 
voor Beetgum. Door knap keep werk van 
Frank wisten ze niet te scoren. 
Geel Wit ging beter met de kansen om.  
Jan scoorde een fraai doelpunt uit een 
corner van Klaas. 
En Robert schoot een terugkomende bal 
ook vanuit een corner vanaf de 16 meter 
in de linkerhoek. 
Ook Tharan wist de bal in het doel te 
tikken vanuit een corner. 
Tegen het eind van de wedstrijd scoorde 
Beetgum nog vanuit een vrije trap, de bal 
zeilde hoog over Frank in het doel. 
Eindstand 1-3. 
Na het douchen liepen we naar de busjes 
en bij het passeren van een van de 
spelertjes van de tegen standers werden 
we nog even gefeliciteerd met de 
behaalde zege. 
Zo iets doet een mens goed, ze zijn er dus 
nog wel kinderen met fatsoen.  

Wedstrijdverslagen E2 

FVC E2-Geel Wit E2  2-9  d.d. 20-9-2003  

Met enige spanning werd de wedstrijd 
tegen medekoploper FVC uit Leeuwarden 
aangevangen. Na een enerverende, gelijk 
opgaande eerste helft werd een 1-1 
ruststand bereikt. 

FVC kwam na de met water ''gemongen'' 
limonade op een 2-1 voorsprong. Geel Wit 
stroopte de mouwen op en dwong de 
fysiek sterkere tegenstander in de 
verdediging. Met vloeiend aanvalsspel 
ondersteund door gastspeler Abe van der 
Geest werd de achterstand in een 2-9 
voorsprong omgebogen. Er waren veel 
doelpunten bij met een hoog 
voetbalgehalte. Dit stemde interim-coach 
(en ex-eerste elftalspeler) Jan Beijaard en 
invaller-leider Jan Kiewiet zeer tevreden. 

Doelpuntenmakers: Ken Knoeff (3), Bente 
Bonthuis (3), Jordi Metz (3). 

Jan Kiewiet 

Bergum E2-Geel Wit E2  0-37  4-10-2003 

We begonnen de wedstrijd met regen. 
Toen was het droog, maar op het veld 
regende het van de doelpunten. Bij 
rust stond het 0-16.  
Na de rust schopten we er nog 21 
doelpunten in, zelf onze keeper Rik 
scoorde.  
Na de wedstrijd hebben we nog vier 
tegen vier gespeeld op hun 
trainingsveld. Daarna gingen we 
douchen en toen gingen we weg. 
  

Jordi en Bente en de rest van E2 

 

Geel Wit E2 –Hardegarijp E2 18-10-2003  

 

1-0 TOM  16-0 KAYAN 
2-0 MARK  17-0 BENTE 
3-0 JORDI  18-0 KAYAN 
4-0 MARK  19-0 JORDI 
5-0 BENTE 20-0 JORDI 
6-0 KAYAN 21-0 MARK 
7-0 MARK  22-0 JORDI 
8-0 MARK  23-0 JORDI 
9-0 JORDI  24-0 BENTE 
10-0 BENTE 25-0 JORDI 
11-0 MARK  26-0 TIES 
12-0 BENTE 27-0 BENTE 
13-0 KAYAN 28-0 JORDI 
14-0 KAYAN 29-0 MARK 
15-0 JORDI  30-0 JORDI 
 RUST  31-0 MARK 
   32-0 RIK (keeper) 
 
Altijd lastig, Hardegarijp thuis!!! 
 

Geschenk van de KNVB 

Voorafgaande aan de eerste 
thuiswedstrijd heeft Geel Wit een bal 
aangeboden gekregen van de KNVB. De 
heer A. van der Horn kwam naar Ameland 
om het cadeau te overhandigen aan 
voorzitter Jos Bulté.  

Hiermee loste de voetbalbond een belofte 
in die eerder was gedaan. Door 
omstandigheden was de KNVB namelijk 
niet in staat om de receptie te bezoeken 
ter gelegenheid van het behaalde 
kampioenschap van het eerste elftal. 
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