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´81-´82 speelde Geel Wit in de eerste 
klasse. Toen lag de doelpuntenverhouding 
beduidend anders: 33-16. Geel Wit verloor 
drie keer, maar speelde liefst acht maal 
gelijk.  
De volgende keer dat Geel Wit maar drie 
nederlagen hoefde te incasseren was in 
het seizoen ´98-´99, toen voor het eerst 
het kampioenschap in de vierde klasse 
werd behaald. Toen wist Geel Wit wat 
scoren was: 53. Maar ook het aantal 
tegendoelpunten lag beduidend hoger dan 
nu: 31. 
Vorig jaar werd Geel Wit weer kampioen 
van de vierde klasse. Toen ging het 
aanzienlijk moeizamer, gezien het feit dat 
de Amelanders liefst zeven keer de 
onderliggende partij waren. De 
doelpuntenmachine bleef steken bij 38 en 
de keeper moest wel 28 keer de bal uit het 
net halen. 
Vroeger was het beter. Wie zal het zeggen 
en krijgt de volgende generatie gelijk! 

Koos Molenaar 
 

Website breekt records 
De website www.geelwit.nl wordt steeds 
beter bezocht. Op 5 april werd het 
magische getal van honderd bezoekjes op 
een dag doorbroken. Op die dag werd de 
site 103 keer bekeken. 
Daarmee sneuvelde het oude record van 
94, dat toen nog maar een week oud was. 
Inmiddels is ook het genoemde record al 
weer uit de boeken gewerkt. Op 13 april 
namen liefst 107 personen een kijkje op 
de site. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer waren de cijfers van de afgelopen 
week nog niet bekend, maar het zal niet 
onwaarschijnlijk zijn dat, als gevolg van 
het kampioenschap van het eerste, het 
record andermaal is gesneuveld. 
 
 

 

 

http://www.geelwit.nl/


Geel-Wit of Geel Wit? 
Is het nu Geel-Wit of Geel Wit? Deze 
vraagstelling over de juiste schrijfwijze van 
de naam van onze vereniging houdt me al 
een tijd bezig. Daarom heb ik de vraag 
doorgespeeld aan de taaladviesdienst van 
Onze Taal, die zou me toch uitsluitsel 
moeten kunnen geven. Welnu, dat is 
gebeurd. Hieronder de brief die ik het 
geschreven, met aansluitend het 
antwoord. 
 
 Ik geneer me. Ik behartig de PR-zaken 
van mijn voetbalvereniging, maar… ik 
weet niet wat de correcte  spelling van de 
naam is. De club heet Geel Wit. Althans, 
zo schrijf ik het. De naam is een 
samenstelling van twee  kleuren, mijn 
gevoel zegt dat ze met een 
verbindingsstreepje verbonden zouden 
moeten worden. Dat doe ik niet, want wat  
 moet ik doen als mijn club tegen Blauw 
Rood speelt? Schrijf ik dan Geel-Wit-
Blauw-Rood? 
 
 De schrijfwijze Geelwit lijkt mij fout, omdat 
dit weer een andere kleur is. Maar wat is 
er fout aan Geel wit of Geel-wit? 
 
 Iemand die lid is van onze vereniging, is 
dat een  Geel-Witter, een geelwitter of een 
Geel-witter? 
 
 En wat als de naam Geel Wit zou zijn 
geformeerd uit de fusie  van de clubs Geel 
en Wit? Gebruik ik dan een  
verbindingsstreepje? Ik zie in dat soort 
gevallen vaak een schuine streep, dat lijkt 
me niet correct. En hoe ga ik om  met 
samenstellingen waarin een fusie is 
verwerkt. Zoals NEC.  Die is ontstaan door 
de samensmelting van Nijmegen en 
Eendracht. Ik ben geneigd een streepje 
tussen beide verenigingsnamen te zetten, 
maar niet tussen Eendracht en 
Combinatie. 
 
Geachte heer Molenaar, 
 
Hartelijk dank voor de taalvragen die u aan 
ons voorlegde.  
Allereerst over ‘geelwit’ en ‘geel-wit’:  
‘geelwit’ is een geelachtig wit, ‘geel-wit’ is  
een combinatie van geel en wit (met name  
in de vorm van gekleurde banden of  
stroken, bijvoorbeeld in de voetbalshirts).  
Zie hierover ons advies op 
http://www.onzetaal.nl/advies/paarswit.html. 

 
E4-pupillen 
1 Wykels Hallum E2 5 12 
2 Leeuwarden E4 5 12 
3 Geel Wit E4  6 10 
4 Berlikum E2  5 9 
5 Warga E2  6 4 
6 Frisia E8  5 0 
 
F-pupillen 
1 Harkemase Boys F1 5 15 
2 DIO Oosterwolde F1 6 10 
3 Hardegarijp F1 5 9 
4 Griffioen F1  5 7 
5 ONB F1  5 2 
6 Geel Wit F1  6 2 

 

 
Vroeger was het beter  
Vroeger was het beter. Zullen we ooit 
afrekenen met die mythe? Waarschijnlijk 
niet, maar dat is niet terecht. Niet eerder 
heeft Geel Wit een generatie voetballers 
afgeleverd zo goed als nu. Het is namelijk 
nog nooit voorgekomen dat een eerste 
elftal zo overtuigend kampioen werd als de 
huidige hoofdmacht. Er is zelfs nog nooit 
een team geweest dat de stap naar de 
tweede klasse heeft gemaakt. 
Goed, het eerste team van Geel Wit dat 
aan de competitie meedeed schopte er 85 
in. Dat record van het seizoen ´70-´71 zal 
nog wel even blijven staan. Maar die 
prestatie valt in geen enkel opzicht te 
vergelijken met wat nu is gebeurd. 
Destijds speelde Geel Wit in de derde 
klasse afdeling Friesland, nu vier klassen 
hoger. Geel Wit speelde toen veertien 
wedstrijden en kreeg daarin 15 treffers om 
de oren. Een gemiddelde van ruim een per 
wedstrijd. Verhoudingsgewijs doet Geel 
Wit het nu twee keer zo goed. 
Bovendien verloor Geel Wit toen twee 
keer, net zoveel als nu. En dat tegen 
vrijwel louter reserveteams.  
Wat dat betreft biedt het seizoen ´71-´72 
beter vergelijkingsmateriaal. Toen speelde 
Geel Wit in de tweede klasse tegen 
standaardteams. Geel Wit hoefde maar 18 
wedstrijden te spelen, won 14, speelde 2 
gelijk en verloor evenzovele malen. Het 
doelsaldo was 55 voor en 15 tegen. 
In de eerste klasse begon het grotere 
werk. Geel Wit eindigde achtereenvolgens 
als derde en tweede en scoorde resp. 47 
en 50 keer, maar kreeg beide keren wel 
20 treffers om de oren. Ook in het seizoen 
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1 St. Annapar.  A1 15 40 
2 Bergum A1  14 34 
3 Minnertsga A1 14 31 
4 Friese Boys A1 12 27 
5 Berlikum A1  14 18 
6 Dokkum A1  14 15 
7 Anjum A1  13 14 
8 AVC A1  13 13 
9 Geel Wit A1  14 6 
10 Tzum A1  15 4 
 
C-junioren 
1 Drogeham C1  5 13 
2 ASC C1  4 8 
3 TFS C1  4 7 
4 Eastermar C1  4 6 
5 Geel Wit C1  6 3 
6 Anjum C1  5 1 
 
D1-pupillen 
1 FVC D1  4 12 
2 Frisia D2  5 10 
3 Rijperkerk D1  5 9 
4 Geel Wit D1  6 9 
5 Zwaagwesteinde D2 5 4 
6 Rood Geel D2  5 0 
 
D2-pupillen 
1 Geel Wit D2  7 18 
2 SDS D2  6 15 
3 Frisia D4  4 6 
4 GAVC D3  5 6 
5 Rood Geel D4  6 3 
6 Stiens D3  4 0 
 
E1-pupillen 
1 Kollum E1  6 18 
2 Veenw. E1  5 9 
3 Dronrijp E1  5 7 
4 Geel Wit E1  6 7 
5 Broek. B. E1  5 3 
6 Hark. Boys E1  5 3 
 
E2-pupillen 
1 Geel Wit E2  6 12 
2 Franeker E2  4 10 
3 Foarut E2  6 9 
4 Leeuw. E3  4 7 
5 Rood Geel E3  4 3 
6 Mulier E1  4 0 
 
E3-pupillen 
1 Lwd. Zwaluwen E4 5 15 
2 Buitenpost E4  5 12 
3 Frisia E4  6 12 
4 Zwaagwesteinde E4 5 6 
5 Geel Wit E3  6 6 
6 Rijperkerk E2  7 0 

 
Vervolgens over de schrijfwijze van  
eigennamen: die is in principe vrij. Een  
naamgever hoeft zich niets van de  
spellingregels aan te trekken en is vrij om  
te bepalen hoe een naam geschreven moet 
worden. U bepaalt dus zelf of u ‘Geelwit’,  
‘Geel Wit’, ‘Geel-Wit’, ‘Geel/Wit’ of nog iets 
anders schrijft. 
 
Het meest voor de hand liggen echter  
‘Geel-Wit’ en ‘Geel Wit’ (de tweede hoofd- 
letter vanwege de symmetrie, en vanwege  
de tendens om hoofdwoorden in namen  
met hoofdletters te laten beginnen). De  
Kamer van Koophandel kent overigens een 
voetbalvereniging ‘Geel-Wit’ in Nes op  
Ameland – mogelijk uw vereniging – mét  
streepje. Deze schrijfwijze is inderdaad wat 
problematisch als Geel-Wit tegen Blauw- 
Rood speelt: ‘Geel-Wit-Blauw-Rood’ ziet er 
vervelend uit. 
 
Voor dit probleem zijn meerdere  
oplossingen. Typografische oplossingen  
bijvoorbeeld: een langer streepje tussen  
‘Geel-Wit’ en ‘Blauw-Rood’ (‘Geel-Wit— 
Blauw-Rood’) of spaties voor en na het  
middelste streepje (‘Geel-Wit – Blauw- 
Rood’). Een niet-typografische oplossing is 
het vermijden van de combinatie: ‘(de  
wedstrijd van) Geel-Wit tegen Blauw-Rood’. 
 
Natuurlijk kunt u vasthouden aan de  
spelling ‘Geel Wit’, zeker als die binnen uw 
 vereniging toch gebruikelijk is. Als ‘Geel  
Wit’ dan tegen ‘Blauw Rood’ speelt, krijgen 
we ‘Geel Wit-Blauw Rood’. Dat is  
typografisch ook niet ondubbelzinnig, maar 
volgens ons wel acceptabel. 
 
Iemand die lid is van uw vereniging is een  
‘Geel-Witter’ (bij ‘Geel-Wit’) of een ‘Geel  
Witter’ (bij ‘Geel Wit’). ‘Geel Witter’ kunt u  
vergelijken met de schrijfwijze van een  
inwonernaam als ‘New Yorker’, die meer  
voor de hand ligt dan ‘Newyorker’ of ‘New- 
Yorker’ (zie ook ons advies op 
http://www.onzetaal.nl/advies/newyorks.html). 
 
U wilt weten hoe het zit als ‘Geel(-/ )Wit’  
een fusieproduct is. In dat geval ligt de  
schrijfwijze met een liggend streepje voor  
de hand (‘Geel-Wit’); de schuine streep  
betekent namelijk uitsluitend ‘of’. 
 
NEC, het resultaat van de fusie tussen de  
clubs Nijmegen en Eendracht, zou bij de  
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striktste toepassing van de (huidige)  
spellingregels voor ‘Nijmegen- 
Eendrachtcombinatie’ staan. In de praktijk  
wordt in dat soort gevallen doorgaans een  
extra streepje toegevoegd (‘Nijmegen- 
Eendracht-combinatie’) en in een naam  
wordt vaak ook nog een extra hoofdletter  
geschreven (‘Nijmegen-Eendracht- 
Combinatie’). Volgens de Kamer van  
Koophandel is het echter officieel de  
‘Nijmegen Eendracht Combinatie’. Het  
komt vaak voor dat in namen spaties  
verschijnen en/of streepjes verdwijnen op  
plaatsen waar ze volgens de spellingregels 
respectievelijk niet en wel zouden moeten  
staan. Hier hebben we wederom te maken  
met de vrijheid van de naamgever. 
Ik hoop uw vragen hiermee naar  
tevredenheid te hebben beantwoord. 
Met vriendelijke groet, 
namens de Taaladviesdienst 
Pepijn Hendriks 
 
Nieuwe Copyprinter 
 
Sinds enkele weken beschikt Geel Wit 
over een nieuwe copyprinter om het 
drukwerk te vervaardigen. Na een aantal 
prijsopgaves bij verschillende bedrijven en 
een reisje naar Sassenheim bij Den Haag 
om machines te bekijken is er besloten om 
een machine van RISO graph aan te 
schaffen, een ander merk als de oude. De 
oude machine begon mankementen te 
vertonen en het drukwerk begon te 
vlekken. De oude copyprinter is inmiddels 
10 jaar en had bijna 2 miljoen afdrukken 
gemaakt. Deze afdrukken waren niet 
alleen voor Geel Wit bestemd maar een  
aantal andere verenigingen, instellingen 
en bedrijven laten hun drukwerk door Geel 
Wit verzorgen. De Nieuwe copyprinter 
beschikt over een computer interfase, die 
binnenkort op de PC wordt aangesloten. 
We kunnen dan rechtstreeks vanaf de PC 
afdrukken, wat de kwaliteit van het 
drukwerk nog meer ten goede komt. We 
hoeven het bestand dan niet eerst uit te 
printen en weer in te scannen. In de 
toekomst zult u ook regelmatig eens een 
foto in het Geel Wit nieuws ondekken, dit 
was met de oude machine niet optimaal 
dus liet de redactie dat achterwege om 
foto’s te plaatsen. Met de nieuwe printer 
kan dit wel en zijn de resultaten vele 
malen scherper dan voorheen.  
Namens de drukwerkploeg wensen wij u 
veel leesplezier. 

Standen 

 

Eerste elftal 
1 Geel Wit 1  20 46 
2 LSC 1890 1  20 39 
3 de Blesse 1  20 33 
4 St. Anna 1  20 32 
5 Tijnje 1  20 32 
6 Ruinerwold 1  20 31 
7 Oldemarkt 1  20 25 
8 Nicator 1  20 23 
9 Rood Geel 1  20 19 
10 Warga 1  20 19 
11 Steenw.w. 1  20 18 
12 GAVC 1  20 15 
 
Tweede elftal 
1 Leeuwarden 2  20 45 
2 Be Quick G 3  20 41 
3 Velocitas 2  19 31 
4 LSC 1890 2  20 31 
5 Appingedam 3 20 27 
6 Roden 2  20 26 
7 Gronitas 2  20 25 
8 Sneek 2  18 24 
9 Gomos 2  20 23 
10 Gorredijk 2  19 21 
11 GVAV-Rap. 2  20 20 
12 Geel Wit 2  20 18 
 
Derde elftal 
1 Leeuwarden 3  16 35 
2 Harlingen 2  15 29 
3 Irnsum 2  16 29 
4 Frisia 3  16 26 
5 Trynwâlden 2  15 20 
6 ONB 2   16 20 
7 Geel Wit 3  16 20 
8 Stiens 2  16 19 
9 Akkrum 2  15 15 
10 Nieuweschoot 3 15 8 
 
Vierde elftal 
1 Boornburgum2 18 49 
2 de Wâlden 3  16 41 
3 Zwaagwesteinde 3 16 34 
4 Dokkum 1  17 31 
5 Geel Wit 4  17 29 
6 FVC 4   16 25 
7 Bergum 3  18 21 
8 Harkema 3  16 18 
9 Surhuisterveen 3 17 16 
10 Drachten 4  16 10 
11 TFS 3   18 8 
12 Wilper Boys 3  17 7 
 
A-junioren 
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eventjes wegtrappen van de bal (12 april 
Tijnje, tweede geel, dus rood) en vindt dat 
het eigen publiek niet tegen Jaap mag 
roepen dat hij nou eindelijk z’n bek eens 
moet houden. Ja zeg, waar bemoeien ze 
zich mee…? 

Zojuist (vrijdagavond) hoor ik dat de 
schorsing van Jaap op maandag ingaat. 
Benieuwd of hij wordt opgesteld zondag 
tegen de Blesse… 

Nog even terug naar het interview met 
Jaap. Hij is zeer te spreken over de 
trainingen in Leeuwarden onder leiding 
van Fré Smidt, maar vindt het jammer dat 
er weinig A-junioren komen trainen. Enig 
idee waar dat aan ligt, Jaap? 

Waarom vraag je het ze niet? 

Paasmaandag was ik bij de wedstrijd Geel 
Wit 2 tegen Gomos 2. Ik was heel 
benieuwd te zien hoe de ploeg de 
nederlaag tegen Sneek (0-4) op zaterdag 
had verwerkt. Overigens mogen de KNVB-
reglementen inzake het opstellen van niet-
speelgerechtigde spelers wel eens op de 
helling, lijkt me. Dit is onrechtvaardigheid 
troef! 

Trainer Patrick Kiewied kan tevreden zijn 
over de manier waarop zijn team de 
blamage van de 0-8 in de uitwedstrijd in 
Norg uitwiste. Degradatie lijkt (of is) 
onafwendbaar, maar met zoveel strijdlust 
en gevoel voor saamhorigheid in de ploeg 
moet het een genoegen zijn deel uit te 
maken van Geel Wit 2. 

Horen, zien… en zwijgen? Mooi niet dus. 
In ieder geval morgenvroeg zaterdag 17 
april niet. “Je bent toch voor mij?”, vraagt 
Janieck, de oudste kleinzoon, morgen met 
Frisia D2 op Ameland tegen Geel Wit D1. 
Morgenvroeg ben ik Frisia-supporter, ook 
al riskeer ik daarmee een schorsing van 
het lidmaatschap van de stichting 
Vrienden van Geel Wit. 

Familie gaat voor, het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan… Onder dergelijke 
omstandigheden zou ik het zelfs kunnen 
opbrengen mijn steun aan Ajax te geven! 
Kan je nagaan… 

 

Anne Moll 

 
Aan de bal (1) 
 

 
Naam: Jos Beijaard 
Vader/Moeder: Joop en Regina 
Broer/zus: Sander, Hessel en Silke 
 
Pupil van de week: Ruinerwold 
Ik voetbal: E3 
Trainer: Douwe Molenaar 
Hoogtepunt: pupil van de week 
 
Favoriete speler: v.d. Vaart 
Favoriete club: Ajax 
 
Ik eet het liefst: sla 
Ik drink het liefst: ranja 
Dit vind ik vies: spruitjes 
 
Ik word later: volleyballer 
Ik heb een hekel aan: ballet 
 
Favoriet boek: Suske en Wiske 
T.v. programma: Yugio (Fox Kids) 
Beste film: Pirate of the Caribeans 
 

Geschenk Nederlandse Rugbybond 

Onder aanmoedigingen van een flinke 
Amelander delegatie heeft het Nederlands 
rugby-vijftiental Duitsland verslagen. In de 
aanloop tot deze wedstrijd werkte de 
Nederlandse selectie een trainingskamp af 
op Ameland. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van de accommodatie van Geel 
Wit. 

Uit dankbaarheid daarvoor overhandigde 
Ger van Langen voorzitter Jos Bulté twee 
geschenken: een schild met het wapen 
van de rugbybond en een stropdas. Vooral 
met dat laatste geschenk toonde de 
preses van de voetbalvereniging zich zeer 
ingenomen. 
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Aan de bal (2) 
 

 
 
Naam: Adrian Beijaard 
Vader/Moeder: Jan en Theresa 
Broer/zus: William, Tessa en Karen. 
 
Pupil van de week: de Blesse 
Ik voetbal: E2 
Trainer: Ids 
Hoogtepunt: kampioen 
 
Favoriete speler: v.d. Vaart 
Favoriete club: Ajax 
Ik eet het liefst: stampot boerenkool 
Ik drink het liefst: cola 
Dit vind ik vies: spruitjes 
 
Ik word later: architect 
Ik heb een hekel aan: K3 
 
Favoriet boek: Lord of the rings 
T.v. programma: Beyblade 
Beste film: Lord of the rings 
Wie zou je willen zijn uit die film: Legolas 
 
 
Inleveren kopij 
Kopij voor het volgende Geel Wit nieuws 
kan worden ingeleverd tot 21 mei bij Koos 
Molenaar, Fabriekspad 16, Buren. 
Emaillen kan ook: 
koos.molenaar@wolmail.nl  

Op dit adres zijn ook bijdragen voor de 
website van Geel Wit welkom. 

 
 
Familiedag 
Om alvast te noteren:  
De familiedag wordt weer gehouden op 
Hemelvaartdag, dat is dit jaar op 20 mei. 
Houd die datum vrij 
 

oppikken. 
Er zijn spelers die nu beter tot hun recht 
komen.  
Het overspel komt weer terug en storen op 
de bal word weer gedaan.  
Met als resultaat een 2-4 overwinning. 
   
10 april paas zaterdag op naar 
Zwaagwesteinde, de nummer drie. 
Met 11 spelers trekken we iedere week 
ten strijde.  
Met als achterdeurtje Jan Kiewiet met de 
C junioren. 
Dit is wel link met maar 11 man, maar 
Danny of ik lappen ze meestal wel weer 
op. 
Hier in Zwaagwesteinde werd pas echt 
goed door de heren gespeeld. 
Snel spel, zeer gedreven en erg fanatiek 
met als resultaat 1-3. 
Onze spelers gingen onder applaus van 
het plubliek het veld af. 
In de bestuur kamer kregen we een 
compliment van de coach van 
Zwaagwesteinde dat hun ploeg was 
weggetikt. 
Men vond het een sportieve wedstrijd van 
beide kanten. 
   
Leuke complimenten. 
  
Groeten Danny en Jaap. 
          

Horen, zien… en zwijgen? 

Enige zelfkennis kan Jaap Wouters niet 
ontzegd worden In het interview met Koos 
in clubblad nummer 5 rept hij van ‘de aard 
van het beestje’ en ‘domme kaarten’. 

Dat klinkt veelbelovend en als hij dan ook 
nog belooft ér aan te gaan werken’, dan is 
de argeloze lezer/supporter al een stuk 
geruster. Dit gaat goed komen met onze 
Jaap… 

Inmiddels zijn we alweer een paar 
wedstrijden verder en wat zien we? De 
recordjacht van Geel Wit 1 mag dan 
mislukt zijn (zie nummer 5), de 
kaartenjacht van Jaap Wouters gaat 
onverminderd door. En persoonlijk 
verbaast mij dat niet. Trainer Francisco 
Metz –overigens met alle respect voor zijn 
trainerscapaciteiten- neemt zijn 
middenvelder te allen tijde in bescherming, 
vergoelijkt waar hij kan, maakt zonodig 
van een overtreding op de man ‘het 
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17 april. Geel Wit won met 3-2. 
   
20 maart reisden we af naar Rijperkerk. 
Hier was het de storm en de arbitrage die 
het spel bepaalde. 
George de vader van Robert, Danny en ik 
zette grote vraagtekens bij de arbitrage. 
De beste man keek niet op een metertje 
meer of minder buitenspel. 
Deze wedstrijd kon hoe dan ook niet 
gewonnen worden, Rijperkerk had voor de 
rust storm mee, en ging met  4-0 de rust 
in. 
Na de rust had Geel Wit het betere van 
het spel maar gescoord werd er niet. 
Na een analyse van de wedstrijd met 
George, heb ik besloten zijn raad op te 
volgen en met 4-4-2  te spelen. 
Rijperkerk ontmoeten we thuis nog op 24 
april. 
  
27 maart ons eerste thuis wedstrijd met 
nog 0 punten.  
FVC  uit Leeuwarden was ons 
tegenstander.  
Dit team bleek al snel een maatje te groot 
voor ons. 
Een paar snelle spelers op de flanken een 
stevige donkere behendige speler op het 
midden veld en een kleine voor stopper 
die zeer goed kon timen en voetballen 
vielen mij het meest op.  
Complimenten aan onze achterhoede die 
de buitenspel goed uitvoerden, wat het 
aantal doelpunten nog enigszins beperkte. 
  
De uitslag was 1-5, drie wedstrijden 
gespeeld met nog nul punten. Stiekem 
weg denk ik dan toch is dit het resultaat 
van twee jaar te laag ingedeeld zijn?  
We speelden toen nooit onder druk, het 
scoren ging te gemakkelijk de winst was 
eigenlijk vanzelf sprekend. Dat is nu wel 
even anders. 
Werk voor de trainers en de coach. 
   
   
3 april  Rood Geel    Leeuwarden.  
De trainers hebben de wedstrijd tegen 
FVC bekeken en hier is aan gewerkt de 
afgelopen week. 
Rood Geel heeft de zelfde aantal punten 
als ons, dus nu is het er op of er onder en 
proberen drie punten te pakken. 
Het werd een pittige pot voetbal maar wel 
sportief, met kansen over en weer. 
Het 4-4-2 spel werd nu uitgeprobeerd en ik 
moet zeggen dat de heren het goed 

D1 na de winterstop.  
Het is zaterdag avond ik zat in de paasmis 
te genieten van het orgelspel van Daniel 
Metz, toen ik de pastoor hoorde vertellen 
dat het licht het altijd wint van de 
duisternis. 
Met deze gedachten fietste ik naar huis. 
De duisternis associeerde ik met de 
donkere maanden van de winter(stop) die 
dus wordt verdreven door het licht van het 
voorjaar(competitie). 
Duisternis was er ook voor Danny Metz 
die zijn been had gebroken in de 
winter(stop) en dus tot de zomer 
waarschijnlijk niet mag voetballen. 
Toen bleek dat hij zijn ploeggenoten niet 
kon missen, hebben we hem interim leider 
gemaakt. Een lekkere fanatieke knaap die 
iedere training en wedstrijd aanwezig is. 
Zelf heb ik de winter maanden gestudeerd 
en dit vier dagen voor de paas positief 
afgerond. 
Een studie naast het gezin, werk en 
voetbal, was eigenlijk iets teveel van het 
goede. 
Er bleek geen invaller voor mij voorhanden 
te zijn, jammer maar helaas. 
Tijd voor een verslag van een D1 wedstrijd 
had ik dus al helemaal niet. 
Welnu ik probeer alsnog een klein verslag 
te maken van de afgelopen vijf 
wedstrijden. 
   
13 maart zijn Danny en ik samen met 
Johan de vader van Frank afgereisd naar 
Frisia te Leeuwarden. De eerste wedstrijd 
voor onze D1 pupillen na de winterstop 
bleek al snel een zware dobber. Door het 
weg vallen van onze spits is het allemaal 
even wennen. 
Voorin kon men de bal niet lang in de 
ploeg gehouden, waardoor de bal zo weer 
terug was bij de achterhoede. De druk op 
de achterhoede werd daar door erg groot, 
maar het was toch Geel Wit die de score 
opende 0-1. Vlak voor rust scoorde Frisia 
1-1, jammer maar wel te verwachten. 
Achter werd met hand en tand verdedigd. 
Geweldig, maar in de laatste minuut van 
de wedstrijd werd een bal hoog over onze 
achter hoede geschoten. De bal gedragen 
door de wind werd verkeerd in geschat 
door de keeper en de laatste man en 
stuitte over hen heen het doel in 2-1. 
Dit was wel vreemd want de laatste twee 
jaar werd bijna niet verloren, zou dit dan 
eindelijk een leuke competitie worden met 
veel tegen stand? De thuis wedstrijd is op 
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