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E3-pupillen        

Lwd. Zwal. E4 2 2 0 0 6 8 2 

Frisia E4 3 2 0 1 6 12 14 

Buitenpost E4 2 1 0 1 3 9 3 

Zwaagwest. E4 2 1 0 1 3 10 8 

Geel Wit E3 2 1 0 1 3 10 10 

Rijperkerk E2 3 0 0 3 0 9 21 

        

E4-pupillen        

Geel Wit E4 2 2 0 0 6 12 4 

Berlikum E2 1 1 0 0 3 11 1 

Leeuwarden E4 1 1 0 0 3 6 1 

Warga E2 1 0 0 1 0 2 4 

Wykels H. E2 1 0 0 1 0 1 6 

Frisia E8 2 0 0 2 0 3 19 

        

F1-pupillen        

Hardegarijp F1 2 1 0 1 3 6 3 

DIO Oost. F1 2 1 0 1 3 9 8 

Hark. Boys F1 1 1 0 0 3 1 0 

ONB F1 2 0 2 0 2 2 2 

Griffioen F1 1 0 1 0 1 0 0 

Geel Wit F1 2 0 1 1 1 4 9 
 

 

 

 

 



Logisch, appeltje-eitje. 
 
Bij Geel Wit gaat deze competitie veel 
aandacht uit naar de prestaties van het 
eerste elftal. Op zich niet zo vreemd, want 
de jongens doen leuk mee in de derde 
klasse. Maar voor de winterstop stonden 
ze al tien punten voor op de concurrentie, 
en nu na vier wedstrijden in het voorjaar is 
dat nog steeds zo. Het is allemaal niet 
meer zo spannend of verrassend. 
Francisco heeft de beschikking over een 
redelijk ruime en fitte selectie en altijd 
staat er weer een team dat moeilijk te 
verslaan is. De patronen zijn bekend en de 
acties voorspelbaar. Alles is uiterst 
effectief, de vraag is alleen nog: wanneer 
legt wie de bal bij de tegenstander in het 
netje. Op zich is hier niets mis mee maar 
ik wil de geachte Geel Wit supporter toch 
graag even attent maken op het voetbal 
van Geel Wit 4. 
 
De spelregels zijn bij dit zogenaamde 
recreatievoetbal hetzelfde, maar de 
resultaten altijd verrassend. En dat is toch 
wat het publiek tegenwoordig wil: verrast 
worden! 
Wij vinden dat zelf ook het leukste. Zo is 
het voor ons ook altijd weer een 
verrassing met wie we op de boot of thuis 
in de kleedkamer zitten. Dit kan variëren 
van tien tot achttien man. Dat is het 
aanwezigheidscriterium. Vervolgens kijken 
de leiders naar de fysieke gesteldheid van 
een ieder. Dat is het 
inzetbaarheidcriterium. Na deze selecties 
volgt een opstelling maar tot er afgetrapt 
wordt, is deze nog aan wijzigingen 
onderhevig. 
Daarna is het altijd afwachten hoe het 
geheel functioneert. Er zijn spelers bij van 
wie je weet dat ze wel een balletje aan 
kunnen nemen, toch is dat geen garantie 
dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Als 
medespeler kun je dus beslist niet rekenen 
op samenwerking. Toch is dit geen 
bezwaar want dit gedrag is ook voor de 
tegenstander onvoorspelbaar. 
Neem nou Tim in de wedstrijd uit tegen 
TFS. Tim is berucht om zijn snelheid maar 
het is ook algemeen bekend, dat hij die 
doelpogingen die daaruit ontstaan, 
meestal niet benut. Reden genoeg voor 
tegenstanders om niet steeds achter hem 
aan te lopen. Maar tegen TFS scoorde hij 
onverwacht 100% en had met zijn vijf 
doelpunten een belangrijke bijdrage in de 

Wilper Boys 3 13 1 1 11 4 14 64 

        

A-junioren        

St. Annapar. A1 11 10 0 1 30 69 8 

Bergum A1 11 8 1 2 25 65 16 

Minnertsga A1 11 8 1 2 25 63 17 

Friese Boys A1 10 6 3 1 21 26 20 

Berlikum A1 11 5 0 6 15 24 33 

Anjum A1 10 4 0 6 12 51 39 

Dokkum A1 10 4 0 6 12 30 35 

AVC A1 10 2 1 7 7 12 34 

Geel Wit A1 10 1 0 9 3 15 76 

Tzum A1 10 1 0 9 3 7 84 

        

C-junioren        

ASC C1 1 1 0 0 3 6 0 

Drogeham C1 1 1 0 0 3 2 1 

Eastermar C1 1 1 0 0 3 1 0 

Geel Wit C1 2 0 1 1 1 4 5 

TFS C1 2 0 1 1 1 3 9 

Anjum C1 1 0 0 1 0 0 1 

        

D1-pupillen        

Rijperkerk D1 2 2 0 0 6 9 0 

Frisia D2 2 2 0 0 6 6 2 

FVC D1 1 1 0 0 3 10 0 

Geel Wit D1 2 0 0 2 0 1 6 

Zwaagwest. D2 1 0 0 1 0 0 5 

Rood Geel D2 2 0 0 2 0 1 14 

        

D2-pupillen        

Geel Wit D2 3 3 0 0 9 12 3 

SDS D2 3 2 0 1 6 17 7 

Frisia D4 2 1 0 1 3 5 7 

GAVC D3 2 1 0 1 3 6 11 

Rood Geel D4 2 0 0 2 0 3 8 

Stiens D3 2 0 0 2 0 1 8 

        

E1-pupillen        

Kollum E1 1 1 0 0 3 8 1 

Hark. Boys E1 1 1 0 0 3 2 1 

Geel Wit E1 2 1 0 1 3 7 10 

Veenwoud. E1 2 1 0 1 3 5 8 

Dronrijp E1 1 0 0 1 0 2 3 

Broek. Boys E1 1 0 0 1 0 1 2 

        

E2-pupillen         

Geel Wit E2 2 2 0 0 6 33 2 

Franeker E2 2 1 1 0 4 14 1 

Leeuwarden E3 2 1 1 0 4 8 4 

Rood Geel E3 1 0 0 1 0 3 7 

Foarut E2 1 0 0 1 0 1 7 

Mulier E1 2 0 0 2 0 1 39 
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Standen        

Standen 
Eerste elftal        

Geel Wit 1 16 13 2 1 41 32 9 

Ruinerwold 1 16 9 4 3 31 34 18 

LSC 1890 1 16 8 6 2 30 39 19 

de Blesse 1 16 7 7 2 28 39 26 

St. Anna 1 16 7 4 5 25 38 27 

Tijnje 1 16 7 4 5 25 36 29 

Nicator 1 16 5 5 6 20 31 33 

Oldemarkt 1 16 6 2 8 20 32 43 

Rood Geel 1 16 3 6 7 15 28 35 

Warga 1 16 3 4 9 13 17 39 

GAVC 1 16 3 0 13 9 32 55 

Steenw.wold 1 16 2 2 12 8 17 42 

        

Tweede elftal        

Leeuwarden 2 16 12 0 4 36 41 18 

Be Quick G 3 16 10 1 5 31 44 29 

LSC 1890 2 16 7 3 6 24 26 26 

Velocitas 2 14 6 4 4 22 29 22 

Gronitas 2 16 6 3 7 21 34 38 

Gomos 2 15 6 2 7 20 45 40 

Gorredijk 2 15 5 5 5 20 26 30 

Roden 2 16 6 2 8 20 32 44 

Appingedam 3 15 5 4 6 19 33 38 

Sneek 2 14 5 2 7 17 40 38 

GVAV-Rap. 2 16 5 1 10 16 35 41 

Geel Wit 2 15 3 5 7 14 19 40 

        

Derde elftal        

Leeuwarden 3 14 9 4 1 31 37 22 

Harlingen 2 14 9 1 4 28 34 13 

Irnsum 2 12 6 2 4 20 33 27 

Frisia 3 11 6 1 4 19 25 15 

ONB 2 12 6 1 5 19 29 30 

Trynwâlden 2 11 5 1 5 16 22 23 

Geel Wit 3 12 4 4 4 16 24 28 

Akkrum 2 13 4 2 7 14 24 36 

Stiens 2 14 4 1 9 13 30 41 

Nieuwesch. 3 13 1 1 11 4 15 38 

        

Vierde elftal        

Boornburgum 2 14 12 1 1 37 52 15 

de Wâlden 3 13 10 2 1 32 75 26 

Geel Wit 4 15 9 2 4 29 50 37 

Zwaagwest. 3 13 9 1 3 28 50 30 

FVC 4 12 6 2 4 20 49 41 

Bergum 3 15 6 1 8 19 53 48 

Dokkum 1 11 6 0 5 18 25 31 

Harkema Op. 3 13 4 2 7 14 33 50 

Surhuisterv. 3 13 3 1 9 10 24 34 

TFS 3 13 1 4 8 7 25 57 

Drachten 4 11 1 3 7 6 14 31 

2-7 overwinning. Zijn teamgenoten waren 
weer eens blij verrast. 
Of  John. Deze aanwinst uit Ballum schoot 
uit bij De Wâlden, net als Bombarda uit de 
draai op doel. Alleen stond het doel niet 
daar waar de bal heen ging. Een 
dergelijke actie blijft gewoon op je netvlies. 
Zes wedstrijden later, tegen FVC, schiet 
hij zomaar twee intikkertjes, snoeihard in 
het dak van het doel. Hij weet inmiddels 
dat niemand dat van hem verwacht en dus 
is de verrassing weer compleet. 
Of Hans in dezelfde wedstrijd. Normaal 
gesproken valt hij voor de rust 
geblesseerd uit. Nu bleef hij maar lopen 
en scoren. Eerst met het hoofd (nog nooit 
van hem gezien!), toen met een normaal 
strak schot maar dan weer, met veel 
gevoel voor variatie, met een lob van een 
meter of vijfentwintig. Jan Brouwer stond 
erbij en keek er naar, hoofdschuddend. En 
bij al dit geweld was daar opeens Jan 
Douwe. In het strafschopgebied nam hij 
een bal aan, wipte hem even op en 
scoorde met een strakke volley in de verre 
hoek. En dit alles vlak voor de ogen van 
het publiek. Dat kwam gewoon niet meer 
bij van de surprises. 
 
Voor normale voetballers is het spelen bij 
Geel Wit 4 vaak eerst even wennen. En 
als frisse toeschouwer weet je vaak eerst 
ook niet wat je ziet. Het vraagt om 
gewenning aan iets waaraan je nooit kunt 
wennen. Omdat het toch altijd weer 
anders gaat. Ben je eenmaal over die 
drempel en je ziet ons dan zo met 6-3 
winnen, dan denk je vanzelf: "Logisch, 
appeltje-eitje!". Maar dat is dus jezelf voor 
de gek houden. 
 

                               Henk Roemers 
 

Twintigduizendste bezoeker website 

De website van Geel Wit heeft twee 
nieuwe mijlpalen bereikt. Op 23 februari 
werden 85 bezoekjes gebracht aan 
www.geelwit.nl, vijf meer dan het vorige 
record. Vier dagen later kon de 
twintigduizendste bezoeker worden 
verwelkomd. Het was iemand die inlogde 
via de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden.De telling is begonnen op 7 
augustus 2001. De website is al enkele 
maanden langer in de lucht, zodat het 
eigenlijke bezoekersaantal hoger ligt. 
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Jaap Wouters ziet toekomst in de 
tweede klasse 

Jaap Wouters was al C-junior toen hij in 
verenigingsverband begon met voetballen. 
Jaap groeide op in Ballum, waar hij van 
clubvoetbal verstoken bleef. Op straat 
voetbalde Jaap met jongens als Paul van 
der Wal, Siprian de Jong, Colin Ytsma en 
Herman ter Schure, allemaal jongens met 
wie hij nu in het eerste elftal van Geel Wit 
speelt. 
Je zou het bijna niet zeggen, maar Jaap 
begon als keeper. ,,Ik stond het liefst op 
doel, keepen vond ik leuker. Als we 
beginnen met trainen ga ik nog altijd even 
op doel staan, dat is lachen.’’ 
Bij de jeugd heeft hij veel posities bezet, 
zelfs als voorstopper en laatste man. Bij 
de A’s stond hij op het middenveld, samen 
met Paul van der Wal. In 1999 kwam Jaap 
in het eerste elftal. Eerst als linksmid, later 
als spits en nu hangend achter de spits. 
Jaap erkent dat de huidige positie hem 
beter ligt dan in de punt van de aanval. 
Toen hij daar speelde liet hij zich vaak 
terugzakken om zelf de bal te halen als hij 
niet voldoende aanvoer kreeg. Niet 
iedereen is geschikt om als spits te 
fungeren, oordeelt hij. ,,Ik wilde op die plek 
soms te veel. Als spits moet je lui zijn, in 
die zin dat je er moet blijven wachten op je 
kans.’’ 
Jaap is een emotionele voetballer en 
maakt dat vaak met woord en gebaar 
duidelijk. Hij grossiert dan ook in gele 
kaarten, vrijwel allemaal voor praten. ,,Dat 
is de aard van het beestje’’, 
verontschuldigt hij zich. ,,Er zitten domme 
kaarten tussen. Ik ga er aan werken, want 
het moet beter’’, belooft de 22-jarige. 
Op de vraag of Geel Wit iets te zoeken 
heeft in de tweede klasse antwoordt hij 
met een overtuigd ‘jazeker’. Ik ken jongens 
in de klas die bij Frisia op dat niveau 
voetballen en dan denk ik: dat kunnen wij 
ook. Wij hebben een jeugdig elftal. Wij 
moeten nog meer tempo maken en sneller 
schakelen. Het ontbreekt ons echter aan 
een afmaker. Paul is een echte 
metersmaker en Frank Beijaard doet het 
ook goed, maar zij zijn teveel voetballer 
om echt in de spits te staan.’’ 
Samen met Paul en Colin maakte Jaap in 
1999 de overstap van de A’s naar het 
eerste elftal, dat toen net naar de derde 
klasse was gepromoveerd. ,,We hebben 
nu meer ervaring. Met jongens als Lars 
Brouwer en Frank erbij hebben we een 

  

Hoezo vervelen? 
 
Wie ooit –in een min of meer grijs 
verleden- de beslissing nam zijn stekje 
‘aan de wal’te verruilen voor een 
woonplaats op Ameland, zal, net als ik, 
met enige regelmaat van de kant van de 
familie, vrienden en bekenden aan de 
voerkant geconfronteerd worden of zijn 
met vragen in de geest van ‘Wat is daar 
nou te doen op zo’n eiland, vooral in de 
winter? Verveel je je dan niet ontzettend?’ 
Toen wij bijna veertig jaar geleden vanuit 
Friesland naar Ameland verhuisden, 
waren de vragen meer gericht op de 
aanwezigheid van elektriciteit, gas en 
stromend water. ,,En van televisie hebben 
ze daar natuurlijk helemaal nog nooit 
gehoord’’, zeiden ze dan op meewarige 
toon./ 
Die laatste geluiden zijn inmiddels wel 
verstomd, maar over de mogelijkheden 
van sportbeoefening op het eiland bestaat 
nog heel veel twijfel bij ‘vastewallers’. 
Twee prachtige sporthallen voor zo’n 3500 
inwoners en een stuk of vijftien tenisbanen 
doen de twijfels al heel wat minder groot 
worden. 
Dat er op Ameland twee 
voetbalverenigingen zijn is vrij algemeen 
bekend, maar ,,verder zal het wat de 
vereniging betreft wel niet overhouden’’,  
bedenken ze dan. 
De gemeentegids Ameland 2004/2005 
haalt hierop vernietigend uit. Van de ruim 
zestig verenigingen vermeld in de gids 
maken de sportclubs bijna de helft uit! En 
het aanbod is heel gevarieerd, letterlijk 
van A (Amelander Men- en Rijvereniging) 
tot Z (Zaalvoetbalclub De Boeg). Name it, 
we have it! 
En gevraagd naar mijn eigen favoriete 
sport, past op deze plaats natuurlijk maar 
één antwoord: 
Volleybal. Teamsport number One! 
 

Anne Moll 
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verleden tijd.  
Dan is hij aan de beurt om te schieten. Als 
een leeuw werpt hij zich op de bal, 
klemvast! Dat was niet helemaal de 
bedoeling. Het is zijn tweede keer, de 
anderen oefenen al een paar weken 
langer, houd ik mezelf voor. William sluit 
weer achteraan in de rij. Hij vermaakt zich 
opperbest met zijn speelkameraadjes. 
Colin bewaart zijn geduld en als de 
jongens aan de beurt zijn legt hij 
andermaal uit wat de bedoeling is. 
Na diverse oefeningen is het tijd voor het 
partijtje. En dan mogen de ouders 
aanschouwen waar voetballen voor 
bedoeld is, namelijk voor pupillen. De 
keepers hebben de opdracht gekregen in 
het doel te blijven staan. Uit pure verveling 
draaien ze zichzelf vast in de netten. De 
actie is namelijk daar waar de bal is. 
Dertien jongetjes hollen met al hun 
enthousiasme achter de bal aan. De ene 
partij heeft een rood lint omgehangen 
gekregen voor het onderscheid. Dat was 
nauwelijks nodig geweest. De kereltjes zijn 
niet te beroerd om de bal voor de benen 
van hun medespelers weg te kapen of om 
in eigen doel te schieten. Tussen de bal 
en William is telkens een afstand van een 
meter of tien. Ik elk geval loopt hij mee en 
laat hij blijken veel plezier aan het spelletje 
te beleven.  
Wie weet heb ik hier een talent-in-de-dop 
aan het werk gezien! 

     
   Koos Molenaar 

 
 
 

Recordjacht Geel Wit 1 voorbij  

De recordjacht van Geel Wit 1 is mislukt. 
Na veertien wedstrijden op rij ongeslagen 
te zijn geweest verloor de formatie van 
oefenmeester Francisco Metz afgelopen 
zondag met 0-1 van Ruinerwold.  

In het seizoen 1998-1999, toen Geel Wit 
kampioen werd van de vierde klasse A, 
bleef de ploeg van trainer Ids Heerema 
zeventien wedstrijden op rij zonder 
nederlaag. Van 29 november tot en met 
13 mei stond Geel Wit zelfs geen 
puntverlies meer toe. Dat was een 
aaneengesloten reeks van twaalf 
wedstrijden. Dit seizoen won Geel Wit 
eerder zeven wedstrijden op rij, nu is de 
teller stil blijven staan bij vijf.  

team waarvan de kern zeker zes jaar 
bijelkaar kan blijven.’’ 
In de tweede klasse loop je een grotere 
kans om ‘ontdekt’ te worden. Toch ziet 
Jaap zich niet zo gauw naar een andere 
vereniging vertrekken. ,,Het moet wel 
minstens een hoofdklasser zijn wil ik Geel 
Wit verlaten’’, klinkt het stellig uit zijn 
mond.  
Jaap studeert commerciële economie in 
Leeuwarden, waar hij woensdags traint 
onder leiding van Fré Smidt. Hij is zeer te 
spreken over de gang van zaken aldaar. 
,,Het gaat hartstikke goed. Niks ten nadele 
van zijn voorganger Siprian de Jong, maar 
je hebt nu iemand die echt boven je staat. 
Jammergenoeg komen er weinig A-
junioren te trainen’’. 
Hoewel er voorlopig even geen talenten 
aan zitten te komen wanhoopt Jaap 
absoluut niet voor de toekomst. De D’s en 
E’s hebben beloftevolle spelers, maar bij 
de F’jes loopt een echte spits: Jan Ytsma. 

 
Koos Molenaar 

 

Open dag SC Heerenveen 

Donderdag 4 maart 2004 gingen Tom, 
Ken en Jordi naar de open dag van 
Heerenveen. We gingen met de half 11 
boot, want we moesten 1 uur er wezen. 
We werden in groepjes verdeeld. Ken zat 
bij het gele team nummer 9. Tom zat bij 
het blauwe team nummer 9 en Jordi zat bij 
het groene team nummer 17. 

We deden eerst een paar oefeningen, 
zoals passen, kappen en draaien en 
schijnbewegingen. Daarna gingen we een 
paar wedstrijdjes spelen en het duurde 
ongeveer een uur, en dat vonden wij wat 
kort, maar Heerenveen was moe. 

Toen gingen we douchen en aankleden. 
En toen gingen we terug naar Holwerd. En 
we moesten toen wachten op de rotboot. 
Volgende week komt er een brief door de 
brievenbus als je uitgenodigde wordt voor 
een vervolgtraining. 

Van Tom, Ken en Jordi. 

Ken heeft intussen een uitnodiging 
gekregen om in augustus/september een 
viertal trainingen van de voetbalschool van 
SC Heerenveen bij te wonen. 
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Keeperspromotiedag in Drachten 
 
Woensdag 3 maart zijn wij met 5 keepers 
naar Drachten afgereisd voor een 
keeperspromotiedag. 
Dat zijn keepersdagen die worden 
georganiseerd door Frans Hoek. 
Dit soort dagen worden regelmatig door 
het hele land gehouden, en hebben als 
doel het keepen te promoten en de jeugd 
er enthousiast voor te maken. 
We (Alexander Kiewiet, Stefan Molenaar, 
Rob Knoeff, Vincent Rijpstra, Rik Brouwer 
samen met Annie Molenaar Tames 
Knoeff, Matthijs Rijpstra en ik zelf) 
vertrokken om 7.30 met Lieuwe Veltman 
van Ameland, en kwamen om ongeveer 
9.15 aan in Drachten. 
Ik denk dat er ongeveer 200 keepers aan 
meedoen, variërend tussen de 6 en de 18 
jaar. 
Men werd naar leeftijd ingedeeld in 
groepjes van 6 of 8 man. 
Men had de beschikking over 3 velden 
waarvan 2 nieuwe kunstgrasvelden. 
Het programma was: 
 
10.00-12.00 Veldtraining (gezamenlijke 
warming-up, daarna ging men in groepen 
verschillende keepers onderdelen trainen. 
 
12.00-13.00 
 
Lunch (verzorgd door v.v Drachten) 
 
13.00-14.30 Keeperscompetitie (wie is de 
beste keeper van noord Nederland). Men 
kon in een 1 tegen 1 competitie punten 
verzamelen. Alle nummers 1 van iedere 
groep gingen door naar de finale en de 
winnaar daarvan was keeper van noord 
Nederland, en mag meedoen aan de 
competitie beste keeper van Nederland 
verderop in het jaar (helaas was daar 
niemand van ons bij).  
 
14.30-15.00 Keeperstraining gegeven aan 
volwassen keepers door Frans Hoek in het 
bijzijn van Boyd Waterman, reserve 
keeper van Heerenveen. 
15.00-15.30 Douchen en omkleden 
waarna men in de kantine vragen kon 
stellen aan Frans Hoek, Boyd Waterman 
en nog twee keepers. 
Om 16.00 volgde de prijs uitreiking en 
kreeg elke keeper een tasje met inhoud 
mee naar huis. 
Daarna zijn we naar de boot gereden en 

 
Talenten-in-de-dop 
Mijn zoon zit op voetballen. Nou en, dat is 
niks bijzonders, hoor ik u zeggen. Nou, dat 
is het wel, omdat hij bij voortduring heeft 
geroepen dat voetballen maar stom is. 
Toen hij van school een briefje meekreeg 
om zich aan te melden bij Geel Wit dacht 
ik hem er geen plezier mee te doen om 
het papier in te vullen.  
Maar ziedaar, het buurjongetje ging ook 
en dat was voor mijn vrouw de 
gelegenheid om William  mee te lokken 
naar de sporthal. De fotoreportage die ze 
van deze historische gebeurtenis had 
gemaakt gaf mij al een aardige indruk van 
de belevenissen aldaar. Ik zag jongens op 
een rij in afwachting op hun beurt om te 
mogen schieten. Vervolgens kwam dat 
schot en ik zag ze als jonge veulens 
dartelen achter de bal aan. Voor dat 
dartelen hadden ze overigens helemaal 
geen bal nodig. Ik zag ze liggen op de 
grond, de tussenwand optillend om te 
kijken wat zich daarachter afspeelde. 
Toen ik ’s avonds thuis kwam begroette 
William mij al bij de achterdeur. “Pappe, ik 
bin an ut trenen weest”, liet hij enthousiast 
weten. Trainen vond hij het einde, 
voetballen, daar vindt hij nog steeds geen 
moer aan! 
Onlangs was ik eerder vrij van mijn werk 
en kon ik de tweede training van mijn zoon 
aanschouwen. De veters waren nog maar 
net gestrikt op hij rende al de sporthal in. 
Mijn voetbalhart ging sneller kloppen. 
Wordt het dan toch nog wat! 
Op en om het muurtje hadden zich 
inmiddels al tal van ouders verzameld. Op 
de vloer krioelden vijftien van die 
opdondertjes door elkaar heen. Boven al 
die koppies staken twee gestaltes uit, die 
van Pieter en Colin Ytsma. Aan hen de 
schone taak om al hun pedagogische 
kennis aan te wenden om deze knaapjes 
in het gareel te houden. Pieter verzorgde 
de eerste trainingen alleen, maar zag 
gauw in dat het zonder de hulp van zijn 
broer een vrijwel onmogelijke opgave was. 
De jongens moeten op doel schieten, voor 
menig volwassene nog altijd een lastige 
opgave. In een rij wachten de knulletjes op 
hun beurt. Maar wachten duurt lang en om 
de tijd sneller voorbij te laten gaan 
bedenken ze spelletjes. Het is een en al 
geklooi in de rij, en als ik al mocht hebben 
getwijfeld aan de contactuele 
vaardigheden van mijn zoon dan is dat nu 
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moesten de boot nog halen. 
En terugreis zaten we op de Oerd weer 
heel saai want Tames en Chris waren nog 
strenger dan in het busje want we 
mochten weer niks meer dan zitten (rustig 
zitten) dus we konden niet naar het 
beneden salon om tikkertje te doen. Toen 
waren we weer op Ameland en toen mocht 
iedereen naar huis. 
 
Verslag van Vince!!!!!!!!! 
 

Geel Wit-nieuws op televisie in kantine 

Het laatste Geel Wit-nieuws is nu ook te 
zien op een televisie in de kantine. De 
laatste uitslagen, standen en programma's 
zijn er op te zien. De totstandkoming van 
deze teletekstvoorziening is het resultaat 
van noeste arbeid van met name 
Theodoor de Jong en Dorus Metz. 

 
Rijperkerk E2-Geel Wit E3 4-7, 13-3-
2004  
Makers doelpunten: Glenn Kienstra, Niels 
van der Geest, Theo Metz, Sadja de 
Haan, Theo Metz, Melle Oud, Glenn 
Kienstra. 
De eerste helft in de wind op, de helft van 
de Geel-Witspelers was geestelijk nog niet 
aanwezig. Hessel heeft in de rust een 
donderspeech gehouden, ruststand 3-2. 
De tweede helft was gewoon een ander 
zevental. Allemaal hebben ze geweldig 
gevoetbald, met goed overspel en veel 
inzet. Terechte uitslag, met vijf goals in de 
tweede helft. Bravo E3. 
P.S. Lucas had een voetblessure door 
judo, die dus in de goal. 
 
 

Rugby 
Het nationale rugbyteam heeft in het 
weekeinde van 19-21 maart getraind op 
Ameland. De mannen hebben onder meer 
gebruik gemaakt van de accommodatie 
van Geel Wit. Nadat Johan Metz de 
rugbylijnen had uitgezet kon het trainen 
beginnen. De weersomstandigheden 
waren niet al te best, waardoor zelfs de 
rugbyers hun spel moesten onderbreken. 
Later op de dag vervolgden ze hun 
training. De volgende dag was de kantine 
de startplaats van de conditieloop. 
Bondscoach Robbie Allen was zeer te 
spreken over de faciliteiten op Ameland, 
zeker ook over die bij Geel Wit. 

waren we om 18.15 weer thuis. 
Naar mijn mening was het een zeer 
geslaagde en vooral leerzame dag die 
navolging verdient. 
Misschien kunnen we er volgend jaar met 
nog meer keepers naar toe. 
 

Chris 
 
Wij zijn naar Drachten geweest voor een 
keeperdag van Frans Hoek. 
Frans Hoek is een bekende keeper trainer 
die bij Ajax en Barcelona de keepers heeft 
getraind. 
We gingen om half 8 met de boot de 
zwerver van Luwe Veltman. 
Daarna met een busje naar het 
voetbalveld. 
Eerst kregen we allemaal keeper 
oefeningen en daarna een competitie om 
de beste keeper van de dag. 
In mijn groepje van 9 jongens werd ik 2e. 
Jammer want de nummers 1 mochten nog 
verder. 
Hierna was er nog een demonstratie met 
de 2e keepers van Heerenveen en Ajax en 
een aantal van Frans Hoek opleidingen. 
Dit was erg leuk om te zien. 
 Na de prijsuitreiking moesten we snel 
opschieten om de boot van half 6 te 
kunnen halen. 
Het was een erg leuke dag waar ik veel 
geleerd heb. 
 

Groetjes, Rob Knoeff 
 
Keeperspromotiedag 3 maart 2004 
 
We gingen met de Zwerver van Lieuwe 
Veltman om 7.30 uur van Ameland naar 
Holwerd. . 
In Holwerd gingen we met een busje naar 
Drachten dat was heel saai want Chris zat 
achter in bij ons en die is heel streng dus 
we moesten rustig zitten! ! 
Toen we in Drachten waren begonnen we 
zo. 
Om 09.15 moesten we ons inschrijven, 
omkleden, indelen enzo. 
Om 10.00 hadden we een veldtraining was 
niet moeilijk . 
Om 13.00 deden we een bekercompetitie 
niemand van ons is door gegaan jammer. 
Om 14.30 kregen we demonstratie van 
een profkeeper (derde keeper van 
Heerenveen) Om 15.30 konden we vragen 
stellen aan een profkeeper. 
16.00 konden we vertrekken en we 
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