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Geel Wit E1 8   5   3   0   18   46-13 
Rijperk. E1 8   5   2   1   17   44-14 
Bergum E1  8   4   2   2   14   23-20 
Nicator E1  8   4   1   3   13   55-33 
Nylân E1    8   3   2   3   11   22-21 
CSL E1    8   3   1   4   10   21-41 
Zwaagw. E1  8   3   0   5     9   25-34 
DTD E1    8   1   0   7     3   12-51 
V en V E1  8   0   0   8     0     6-59 
 
E2-pupillen 
Zwaagw. E2 8   7   1   0   22   33-  8 
Geel Wit E2 7   6   0   1   18   69-15 
Buitenp.E2 7   5   1   1   16   45-  9 
Be Quick E4 7   5   0   2   15   24-10 
't Fean E2  8   4   1   3   13   32-19 
Grooteg.E3  7   4   0   3   12   35-32 
VCR E2    8   3   0   5     9   20-46 
WTOC E2    8   1   1   6     4   22-66 
Ropta B. E2 8   1   0   7     3   15-35 
Kollum E3   8   0   0   8     0     9-64 
 
E3-pupillen 
Buitenp.E3 8   6   2   0   20   25-17 
BCV E2    8   6   1   1   19   52-  8 
Bl. Wit E5  7   6   0   1   18   33-  9 
Rood Gl.E4  8   6   0   2   18   44-22 
Geel Wit E3 8   4   0   4   12   21-29 
Friese B.E2 7   3   1   3   10   26-29 
Frisia E6   7   2   1   4      7   20-24 
Be Quick E5 8   1   1   6      4   17-27 
Lwd. Zw. E4 7   1   0   6      3   16-38 
Kollum E4   8   0   0   8      0    8-59 
 
F1-pupillen 
Twijzel F1   8   8   0   0   24   71-  3 
Geel Wit F1  8   7   0   1   21   69-15 
Veenw. F1    8   6   0   2   18   65-12 
Ropta B.F1  8   5   1   2   16   38-12 
VVT F1    8   4   1   3   13   60-15 
Lauwers F1  8   3   0   5     9   20-51 
VCR F1    8   2   0   6     6    9-58 
Zwaagw. F2  8   1   1   6     4    7-40 
WTOC F1    8   1   1   6     4    7-87 
Broek. B.F2 8   1   0   7     3    7-60 
 
F2-pupillen 
GSVV F2    8   8   0   0   24   53-13 
VVT F2    8   7   0   1   21   56-15 
Geel Wit F2 8   5   1   2   16   53-17 
Veenw. F4   7   5   0   2   15   27-20 
Drogeham F2 8   3   2   3   11   25-31 
Friese B.F2 8   3   0   5     9   37-41 
Twijzel F2  8   2   1   5     7   33-35 
Hark. B. F4 7   2   0   5     6   14-73 
Buitenp. F4 8   1   1   6     4   12-33 
Zwaagw. F4 8   0   1   7     1   18-50 
 
 
 
 

 



Een onuitwisbare indruk en geloof in 
eigen kunnen 
 
Ik moet heel eerlijk bekennen dat het me 
deze keer niet meeviel om een stuk te 
schrijven voor ons welbekende clubblad. 
Aan inspiratie ontbreekt het zeker niet, 
want mijn hoofd loopt over, maar hoe kan 
ik er chronologisch gezien een goed 
verhaal van maken wat ook nog te 
begrijpen valt?  
Nou ja, te beginnen dan maar met een 
kleine terugblik op de overwinningen van 
PSV en Ajax in de Champions League. Ik 
moet heel eerlijk zeggen dat ik heb 
genoten van PSV en de wijze waarop zij 
Milan het nakijken gaven. Vooral de jonge 
Aïssati heeft een onuitwisbare indruk op 
mij gemaakt. Als deze zeventienjarige de 
bal beroerde werd het, doorgaans 
luidruchtige, Philipsstadion even muisstil. 
Bewonderend, ademloos en verbaasd 
zaten de aandachtig kijkende 
toeschouwers met volle teugen te 
genieten van hun nieuwe groeibriljant. 
Routinier Cocu moest zelfs na afloop 
toegeven dat hij in het veld had lopen te 
genieten van de pure klasse van dit 
‘brutale’ jonkie. Andrea Pirlo werd door 
Aïssati gedeclasseerd tot een nietige pion 
in het o zo machtige team van de AC. Het 
was een lust voor elke voetballiefhebber 
om te zien met wat voor souplesse en flair 
hij speelde. Geen bal werd te vaak 
geraakt, geen pass was onzorgvuldig en 
elk ander facet van zijn taak voerde hij 
vlekkeloos uit.  
Een dag laten mochten de ‘Godenzonen’ 
hun kunsten laten zien tegen FC Thun. Nu 
zal ik me verder niet wagen aan al te veel 
commentaar, daar Feyenoord ook niet 
echt een daverend Europees avontuur 
kende, maar één ding moet worden 
gezegd. Het is natuurlijk fantastisch dat 
deze clubs het goed doen en veel punten 
verdienen op de lijst van de UEFA. Maar 
heren van Ajax, wat jullie deden bij het 
maken van de 2-3 kon echt niet door de 
beugel. Lachwekkend en bijna 
meelijwekkend was het overdreven 
gejuich van de zichtbaar opgeluchte 
Ajacieden. In plaats van het tonen van 
enige gêne voor een bijna-afgang ging 
men als een stel gedresseerde circusapen 
een soort van dans uitvoeren. Kolderiek, 
maar niet erg professioneel tegen de 
kleinste club van het toernooi. Maar goed, 
zoals gezegd, ik ben wel blij voor het 

Wardy B1    7   2   1   4    7   16-28 
VCR B1    7   2   1   4    7   25-40 
Wykels B1   7   1   1   5    4     8-21 
Harkema B1  7   0   3   4    3   13-50 
Oostergo B1 7   0   2   5    2   18-38 
 
C1-Junioren 
St.Jacob C1 7   7   0   0   21   46-12 
Geel Wit C1 7   5   1   1   16   30- 9 
Stiens C1   8   5   1   2   16   23-17 
Nicator C1  8   4   2   2   14   26-22 
Blija C1    8   4   1   3   13   29-25 
DTD C1    8   4   1   3   13   25-24 
Rijperk. C1 8   3   2   3   11   32-34 
Noordb. C1  8   2   3   3    9   21-22 
Beetgum C1  8   2   3   3    9   27-32 
Holwerd C1 8   1   2   5    5   15-38 
Wâlden C1   8   1   1   6    4   15-38 
Wykels C1   8   0   1   7    1   17-33 
 
C2-junioren 
Geel Wit C2  7   7   0   0   21   55-  9 
TTBC C3    7   5   0   2   15   36-20 
Foarút C4   7   4   1   2   13   33-20 
LSC C4    7   3   3   1   12   22-13 
St.Jacob C2 7   3   2   2   11   34-18 
Be Quick C3 6   3   2   1   11   26-15 
GAVC C3    7   2   1   4     7   21-20 
Berlikum C2 6   1   0   5     3     7-47 
CSL C3    7   1   0   6     3     5-51 
Anjum C2    7   0   1   6     1   15-41 
 
D1-pupillen 
Oostergo D1 7   6   1   0   19   41-  8 
Wâlden D1   8   6   1   1   19   30-  6 
Be Quick D2 8   6   0   2   18   41-18 
Frisia D2   8   5   2   1   17   50-15 
Geel Wit D1 8   5   0   3   15   39-22 
Berlikum D1 8   3   0   5     9   24-27 
Bl. Wit D2  7   3   0   4     9   15-31 
Stiens D2  8   2   0   6     6   15-38 
Wardy D1    8   1   0   7     3   16-53 
CSL D2    8   0   0   8     0     5-58 
 
D2-pupillen 
Nicator D1  7   7   0   0   21   80-13 
Tzum D1    8   7   0   1   21   50-14 
Beetgum D1  8   6   0   2   18   51-14 
Geel Wit D2 8   4   0   4   12   30-42 
Marrum D2   8   3   1   4   10   20-32 
Foarút D2   8   3   0   5     9   30-36 
Mulier D2   8   3   0   5     9   27-47 
St.Anna D3  8   3   0   5     9   26-52 
FVC D3    8   2   0   6     6   14-44 
Franeker D6 7   0   1   6     1   15-49 
 
E1-pupillen 
Hardeg. E1  8   6   1   1   19   41-  9 
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Friesland 2 8   4   3   1   15   20-12 
Franeker 2   8   4   3   1   15   19-20 
Ruinerw. 2  8   4   1   3   13   30-13 
Rood Geel 2 8   3   3   2   12   10-10 
FVC 2    8   3   2   3   11   16-14 
Sneek 3    8   3   1   4   10   16-19 
Geel Wit 2  8   2   3   3     9   12-10 
Gorredijk 2 8   2   2   4     8   17-20 
St. Anna 2  8   1   3   4     6   14-20 
Nicator 2   8   0   0   8     0     5-42 
 
Derde elftal 
MKV '29 2   8   5   1   2   16   29-15 
GAVC 2    8   5   1   2   16   18-11 
Robur 2    8   5   1   2   16   19-17 
Frisia 4    8   5   0   3   15   18-12 
Warga 2    8   4   1   3   13   19-14 
Dronrijp 3  8   4   0   4   12   21-15 
Stiens 3    8   4   0   4   12   13-11 
Sparta 2    8   3   1   4   10   19-19 
Geel Wit 3  8   3   1   4   10   20-27 
Gorredijk 4 8   1   5   2     8   17-22 
Friesland 3 8   2   1   5     7   12-18 
FVC 3    8   0   2   6     2     9-33 
 
Veteranen 
Geel Wit V1  8   8   0   0   24   64-  9 
Rood Gl. V1 8   7   0   1   21   47-18 
Stiens V1   8   6   1   1   19   24-  5 
Nicator V1  8   6   0   2   18   34-18 
LSC V1    7   4   1   2   13   21-16 
Franeker V1 8   4   1   3   13   25-25 
Harling. V1 8   3   0   5     9   14-28 
Oosterl. V1 7   2   0   5     6   20-34 
Sparta V1   8   1   2   5     5   11-22 
Dronrijp V1 8   1   2   5     5   20-33 
Flamingo V1 8   1   0   7     3   20-35 
Friesl. V1  8   0   1   7     1   10-67 
 
A-junioren 
Veenw. A1   6   6   0   0   18   33-  4 
Dracht.B.A2 6   5   0   1   15   38-12 
Geel Wit A1 7   4   0   3   12   26-21 
Suameer A1  7   3   2   2   11   17-18 
Anjum A1    6   3   0   3     9   16-21 
OKVC A1    5   2   1   2     7   19-17 
Be Quick A2 7   1   3   3     6   17-33 
VVT A1    6   1   2   3     5     7-23 
Rijperk. A1 6   0   2   4     2     9-20 
Lauwers A1  6   0   2   4     1   10-23 
 
B-junioren 
Veenw. B1   8   7   1   0   22   32-10 
Warga B1    7   5   1   1   16   46-15 
Geel Wit B1 7   5   1   1   16   30-16 
VIOD B1    6   4   2   0   14   26- 4 
Ropta B. B1 6   3   0   3     9   20-11 
Marrum B1   7   2   1   4     7   20-21 

Nederlands voetbal wat in ieder geval wel 
weer aanzien geniet in Europa.  
Ook heb ik intens genoten van Van Persie. 
Laat hem zijn zoals ie is, het blijft een 
klasbak van een voetballer en ik volg hem 
nog altijd met grote belangstelling. Het lijkt 
er ook op dat Wenger steeds meer 
vertrouwen in hem krijgt en hem 
langzamerhand voorbereid op de rol van 
Bergkamp die hij straks invulling moet 
gaan geven. Ik denk dat die rol hem op het 
lijf is geschreven en ik denk ook dat we 
nog heel veel van hem gaan genieten in 
de toekomst.  
Om het wat dichter bij huis te zoeken moet 
ik zeggen dat ik ook wel heb genoten van 
ons eigen voetbal de laatste tijd. Dat klinkt 
misschien gek gezien de resultaten, maar 
er zit wel een stijgende lijn in ons voetbal. 
(let wel ik schrijf dit voor de confrontatie 
met Bergum) Onze thuiswedstrijd tegen 
FVC was een goed voorbeeld van waar wij 
toe in staat zijn. Als we ons er toe kunnen 
zetten om 90 minuten lang de 
tegenstander boven op de huid te zitten en 
geconcentreerd te voetballen, kunnen we 
het elke ploeg knap lastig maken. Dat we 
dan zo zuur twee punten verknoeien is 
natuurlijk wel lullig. Ook bij Frisia waren 
we de eerste helft heer en meester, maar 
maken we het ons zelf lastig door niet te 
scoren. Als we met een 0-2 voorsprong 
daar de rust waren ingegaan had Frisia 
niks te klagen gehad en hadden we de 
wedstrijd in het slot gegooid. Nu ging het 
net even anders waardoor een 
geflatteerde 4-0 het eindresultaat was.  
Toch zie ik het wel goed komen. De 
trainingen worden scherper afgewerkt en 
er dienen zich spelers aan die het steeds 
beter gaan doen waardoor de keus ook 
weer wat uitgebreider wordt. Het lijkt me 
wel duidelijk dat we ons niet gaan mengen 
in de strijd om de bovenste drie plaatsen, 
maar alles wat daaronder zit kunnen we in 
potentie aan. Gewaagde uitspraak 
misschien gezien de stand van dit 
moment, maar ik geloof in ons eigen 
kunnen. Daarbij moet wel worden 
aangetekend dat we dan ook gaan scoren, 
maar dat zie ik ook wel weer goed komen.  
Één goal kan een spits weer helemaal het 
vertrouwen teruggeven en wanneer dat 
het geval weer is dan hebben we helemaal 
nog niet zo’n gek ploegje. 
 

Colin Ytsma   
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Eilander clubs praten met KNVB 
Eens in de twee jaar komt een delegatie 
van de KNVB district Noord naar Ameland 
om bij te praten met Amelandia en Geel 
Wit. Maandag 24 oktober was het weer 
zover.  
Als eerste kwam de eilandenregeling aan 
de orde. Deze houdt in dat alle clubs 
meebetalen voor de extra kosten die 
bootreizen met zich meebrengen. Deze 
regeling is er op aandringen van Noord, 
West 1 (Texel) en Zuid 1 (Zeeuwse 
eilanden). De overige districten zijn voor 
afschaffing. Voorzitter Frits Boerema 
zegde toe dat Noord zich altijd sterk zal 
blijven maken voor de regeling en dat het 
huidige het meest haalbare is. Een 
vergoeding voor de kosten van het vervoer 
aan de wal zit er niet in. Geel Wit is op 
jaarbasis aan reiskosten €20.000 kwijt. 
Het district is gaarne bereid cursussen te 
verzorgen op Ameland. De meeste 
belangstelling gaat uit naar 
scheidsrechters- en 
(jeugd)trainerscursussen. Het 
theoriegedeelte van een 
scheidsrechterscursus kan via knvb.nl 
worden gedaan. Het districtsbestuur 
adviseerde in het bijzonder jonge spelers 
te interesseren voor een arbiteropleiding. 
Vanaf 12 jaar mag je al een 
pupillenwedstrijd fluiten. 
Bij de organisatie van bijvoorbeeld deze 
cursussen, maar ook in geval van 
problemen, kan een beroep worden 
gedaan op een regiocoach. 
De eilander clubs wilden weten wat het 
beleid is als clubs, maar ook 
scheidsrechters niet komen opdagen. Als 
clubs van tevoren aangeven niet te komen 
is het belangrijk dit signaal door te geven 
aan de tuchtcommissie. Diezelfde 
tuchtcommissie dient ook te worden 
ingeschakeld om racistische uitingen aan 
de kaak te stellen. Het probleem waarbij 
dan vaak tegenaan wordt gelopen is een 
gebrek aan bewijs. 
Een tendens, zowel landelijk als op 
Ameland, is dat er meer en meer 
evenementen worden gehouden tijdens 
het voetbalseizoen. Voor het 
districtsbestuur is het onbegrijpelijk dat er 
zo weinig rekening wordt gehouden met 
de georganiseerde sport. Benadrukt werd 
dat breedtesport er is om mensen aan het 
sporten te krijgen, niet om ze bij andere 
verenigingen weg te halen. 
 

maar mocht blijven voetballen. 
Geel Wit was verder de wedstrijd de 
betere ploeg en verdiende het te winnen. 
maar het stond nog steeds 3-3. Een klein 
kwartiertje voor tijd wist Geel Wit door 
goed werk van Dirk Molenaar en hij bracht 
ons op 3-4 ongeveer 5 minuten later 
scoorde Dennis Akkerman de 3-5 en kon 
Geel Wit weer rustig ademen. 1 minuut 
voor tijd kreeg Jan Brouwer de bal en 
scoorde de 3-6. Geel Wit ging met 3 
punten weer naar Ameland na een zware 
avond bij de Buremer Kermis........ 
 
In navolging van het clubblad heeft ook de 
site van het derde elftal een ‘Aan de bal 
met..’ (lekker origineel hoor, zo’n naam).  
 
Naam: Peter Alexander Brouwer 
Club:    Dronrijp 
Ien van:  Dirk en Johanna 
Broertjes en zusjes: Mariska, Jaqueline, 
Arnold 
Ik voetbal bij:  GW3 
Voetbalhoogtepunt: 2001 2 x gescoord 
Favoriete trainer: Boudewijn Bakema 
Favoriete club: Ajax 
Beste voetballer ooit: Van Basten 
Beste voetballer gw: Ep 
Ik eet het liefst: Macaroni 
Ik drink het liefst: Cola light 
Favoriete t.v. programma: De belspelletjes 
Favoriete boek: Dikke van Dale 
Ik heb een hekel aan: Ep 
Wat ik later wil worden: Aanvoerder 
 
Peter veel succes toegewenst en bedankt 
voor je tijd 
 
Standen  
 
Eerste elftal 
Bergum 1    9   8   1   0   25   26-  9 
Wolvega 1   9   6   1   2   19   22-  6 
Helpman 1   9   6   1   2   19   30-20 
FVC 1    9   5   3   1   18   17-  9 
Zwaagw. 1   9   4   2   3   14   16-14 
LSC 1890 1  9   3   3   3   12   15-16 
Frisia 1    9   3   3   3   12   14-15 
Gronitas 1  9   3   1   5   10   13-15 
Leeuw. 1    9   3   1   5   10   12-21 
Geel Wit 1  9   2   2   5     8   11-19 
Harkema 1   9   1   2   6     5   10-25 
Heerenv. 1  9   0   0   9     0   10-27 
 
Tweede elftal 
Irnsum 2    8   5   2   1   17   26-14 
Bergum 2    8   5   1   2   16   15-  6 
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Akkerman en Dirk Molenaar kwam oog in 
oog met de keeper te staan en passeerde 

hem (2-3). Geel Wit kreeg steeds meer 
kansen en wilde ook die 3e goal er in 

krijgen en dat lukte! Er kwam een corner 
voor Geel Wit, deze werd weggehaald 

door Warga en belandde in de voeten van 
de middenvelder van Geel Wit, deze 

speelde 4 man uit en stond op de 
achterlijn. De bal werd strak over de grond 
aangegeven op onze rechtsvoor PATRICK 

BROUWER, deze schoot de bal 
binnenkantje paal er in en de vreugde was 
groot (3-3)!!! Ook de 4-3 hing in de lucht, 

maar het was einde.. En de wedstrijd 
eindigde in 3-3, een terechte uitslag..! 

 
 

 
Wardy B1 - Geel Wit B1 

 
(Aanvang: 10:30 op 15/10/'05) 

 
 
 
Op zaterdag 15 oktober ging het team 
Geel Wit B1 naar Wardy B1 in Ferwerd. 
De wedstrijd begon goed met een 
doelpunt, Dennis akkerman scoorde door 
een goede pass van Jurjen Metz. 
Wardy Had toevallig ook een spits en die 
scoorde de 1-1. Al snel kwam Geel Wit 
weer op een voorsprong.. Jurjen Metz 
kreeg de bal op het middenveld en gaf 
Dirk Molenaar een steekpaas die hij 
optimaal benutte en gingen we met 1-2 de 
rust in.  
In de tweede helft was Geel Wit slecht 
begonnen maar tegen de verhouding in 
werd het dan toch 1-3 door Willard 
Molenaar en schrik niet het was NIET 
binnen de 5 meter en dit allemaal -door 
een geweldige perfecte assist- jaja weer 
van Jurjen Metz. Geel Wit kreeg nog 
goede kansen: Een schot van Juren Metz 
maar de keeper van Wardy had een 
perfecte redding volgens Jurjen Metz 
zelf.. En Dennis Akkerman die van veraf 
schoot richting de kruising, maar de 
keeper kon hem net aantikken. Wardy 
profiteerde van het vele balverlies van 
Geel Wit en zo werd er 2 x gescoord 
binnen 5 minuten en stond er 3-3 op 
score-bord, de wedstrijd kon weer alle 
kanten op. Jurjen Metz had een grote bek 
(asosiaal), omdat er een overtreding was 
in het nadeel van Geel Wit. Jurjen Metz 
had even een een praatje met de scheids 

Bekerstunt Geel Wit 2 tegen 
Leeuwarden 2 

Geel Wit 2 heeft voor een bekerstunt 
gezorgd door het twee klassen hoger 
spelende Leeuwarden 2 uit te schakelen 
voor de beker. De reserve hoofdklasser 
verloor op eigen terrein met 1-4. 
Het eerste kwartier was voor de thuisclub, 
maar ze werden 25 meter voor het doel 
van William de Jong gestopt. Leeuwarden 
kwam niet verder dan een 
buitenspeldoelpunt.  
Geel Wit opende de score met een aanval 
die begon bij Edward de Jong. Via Hein 
Mosterman kwam de bal bij Rick de Jong 
die voor 0-1 zorgde. Hein Mosterman lag 
aan de basis van het tweede doelpunt. De 
keeper kon niet bij zijn voorzet, waarna 
Prem Brouwer de bal (met de arm) 
meenam en de 0-2 liet aantekenen. 
De tweede helft vertoonde eenzelfde 
spelbeeld. Leeuwarden probeerde het spel 
te maken, maar was niet in staat het de 
achterhoede van Geel Wit moeilijk te 
maken.  
Het werd 0-3 na een steekbal van Dennis 
Ytsma op Rick de Jong die zich keurig 
aanbood en scoorde. 
Leeuwarden scoorde na een botsing 
tussen een speler van Leeuwarden met 
Frank Beijaard. Na de spelhervatting nam 
diezelfde speler de bal fraai op de 
pantoffel en liet William de Jong kansloos. 
Bij de thuisclub gingen de mouwen nog 
een keer omhoog, maar verder dan een 
schot op de lat kwamen ze niet. De 
eindstand werd bepaald op 1-4 toen Frank 
Beijaard de bal onderschepte. 
Opstelling Geel Wit 2:  
William de Jong, Arno Moll, Richard 
Kooiker, Peter Boelens, Pieter Kooiker, 
Maurits Metz (Frank Beijaard 46), Dennis 
Ytsma, Hein Mosterman, Prem Brouwer, 
Edward de Jong (Siard Bonthuis), Rick de 
Jong 
Geel Wit 2 speelt op 27 november om 
twee uur in de tweede bekerronde thuis 
tegen Be Quick 2 uit Groningen. Be Quick 
komt eveneens uit in de hoofdklasse en 
staat daarin tweede. In de vorige 
bekerronde werd Gronitas 2 met 2-1 
verslagenTwee seizoenen geleden 
speelden Geel Wit en Be Quick tegen 
elkaar voor de competitie. De Groningers 
wonnen toen thuis met 2-0 en op Ameland 
met 3-2. 
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Theo Metz overleden 
Op 7 november is Theo Metz overleden. 
Hij was voorzitter van Geel Wit van 1979 
tot 1982. 
 
Foto’s jeugdteams op internet 
Jan van Os is de afgelopen weken op de 
zaterdag met zijn camera op de velden 
van Geel Wit gesignaleerd en de 
resultaten daarvan zijn te zien op de 
website www.geelwit.nl Van alle 
jeugdteams is een groepsfoto gemaakt en 
van (bijna) alle spelers een portret. Leuk 
voor nu en leuk voor later. Zeker de 
moeite waard om een kijkje te nemen. 
Jan heeft een nieuwe camera waarmee hij 
nog mooiere foto’s kan maken dan 
voorheen. Op 5 november was hij bij de 
wedstrijden C1-Wykels Hallum C1 en C2-
Foarút C2. Bijgaand een paar foto’s van 
die duels. 
 
Kinderachtig 
Onlangs kregen onze veteranen de oudjes 
van Friesland op bezoek. Zij kwamen met 
te weinig spelers. Geen probleem, ze 
mochten een van Geel Wit lenen. En toen 
er een geblesseerd uitviel haalde Geel Wit 
ook een voetballer naar de kant.  
Het was een eenzijdige wedstrijd. Acht 
minuten voor tijd vond scheidsrechter Bart 
Molenaar het welletjes. Hij floot af omdat 
de mannen uit Leeuwarden op waren. Het 
was toen net 11-1 geworden. Ondanks 
alle medewerking van de kant van Geel 
Wit vond een van de Leeuwarders het 
toch nodig op het wedstrijdformulier van 
de 11 een 10 te maken.  
Stel nu dat, net zoals vorig jaar zou zijn 
gebeurd als Geel Wit zijn laatste wedstrijd 
had mogen spelen, de competitie op 
doelsaldo wordt beslist en Geel Wit komt 
een doelpunt te kort… 
 
Vrijwilligers kantine 
Om uitleg te geven over het 
vrijwilligerswerk in de kantine heeft het 
bestuur een voorlichtingsavond 
georganiseerd op 16 oktober. Wilma en 
Wim zaten klaar met koffie en koek, 
maar… er kwam niemand opdagen. 
In de keuken hangt een lijst met daarop de 
belangrijkste taken. 
 
Verslagen D1 
Be Quick D2-Geel Wit D1 op 8 oktober 
We waren erg vervelend de heenreis 
(volgens de leiders) maar wij hadden veel 

periode zonder doelpunten omdat Dirk de 
ballen overspeelde die hij eigenlijk zelf 

moest afmaken. 20 minuten voor tijd werd 
er toch weer gescoord Dirk kreeg de bal 

op de hoek van de 16 meter en passeerde 
een tegenstander en maakte het goed af, 

7-3.na een snelle aanval van geel wit werd 
de bal tot hoekschop verwerkt die Willard 
nam en uit die hoekschop volgde er weer 
een hoekschop en dat ging een paar keer 
zo door totdat er een corner er in 1 keer in 
vloog, 8-3. Dennis Akkerman had ook wel 
zin om een doelpuntje te maken naar een 

aantal pogingen was het dan raak een 
schot van een metertje of 20 waar de 
keeper geen antwoord op had, 9-3 dat 

tevens ook de eindstand was. 
 

Deze wedstrijd leverde dus 3 punten, een 
kratje bier voor Martin en een nieuwe 

hobby voor Willard op namelijk corners 
nemen. 

 
 

Geel Wit B1 - Warga B1 
 

(Aanvang: 15:00 op 29/10/'05 
 
 
 

Dit zou een boeiende wedstrijd moeten 
zijn en dat werd het ook..  

In de beginfase was het een echte strijd 
wie de eerste goal zou maken, er kwamen 
genoeg kansen voor beide partijen. Warga 

wist na een snelle counter als eerste te 
profiteren en schoot de 0-1 binnen. Dit 

hield echter niet lang stand... Nadat 
Dennis Akkerman door was geschoven 

naar voren kon hij de 1-1 binnen klappen, 
maar Dirk Molenaar werd gezien aan zijn 

rechterzijde en die schoot hem lekker 
binnen! Kort voor rust maakte Dirk 

Molenaar nog een solo-actie en wist door 
de verdediging heen te komen en schoot 
op doel. Tot iedereen zijn grote verbazing 
belandde de bal op de paal en ketste via 

de binnenkant uit het doel en rolde zo voor 
de goal langs. Het bleef in de rust 1-1. 

Na rust waren lieten we de kop een beetje 
hangen en Warga begon actie te 

ondernemen. De snelle spits wist 2 keer 
om ons betrouwbare verdediger Martin 

Nortkamp heen te komen en rondde het 2 
keer goed af..(1-3) Maar Geel Wit liet het 

hier niet bij zitten en ging meer aanvallend 
spel uitoefenen. Op een gegeven moment 

kwam er een diepe bal van Dennis 
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(Aanvang: 15:00 op 05/11/'05 

 
 
 

Zonder dat ik er iets over te zeggen had 
werd ik aangewezen voor het schrijven 

van dit verslag, waarom dat? Ik heb geen 
flauw idee. 

 
Iets eerder dan gepland begonnen we aan 

de wedstrijd we begonnen tegen de vrij 
krachtige wind in, al vrij snel werd een fout 
in de verdediging van VCR afgestraft door 
een simpel puntertje van Dirk. 1-0. Geel 
wit ging redelijk voetballend door, enkele 
minuten later werd de voorsprong al weer 

weg gegeven door een foutje in de 
defensie even later werd geel wit weer op 
voorsprong gezet naar een aanval over 

veel schijven kwam de bal bij Chris die er 
raadt mee wist de bal werd beheerst in de 

rechter hoek gelegd, 2-1. En wederom 
werd de voorsprong niet lang 

vastgehouden na een snelle counter van 
de bezoekende club werd dat goed 

afgestraft, 2-2. Geel wit pakte de draad 
weer op en begon weer met een aanval 
van achter uit de bal kwam bij Dennis A. 
terecht en die had een keurige assist op 

Dirk die de bal goed langs de keeper 
schoot, 3-2. Vlak na de aftrap van VCR 
werd de bal veroverd door Dennis A. die 

het middenveld overstak en Dirk weer 
vond die voor de 3e keer de keeper 

kansloos liet, 4-2. Na een korte rustige 
periode in de eerste helft werd VCR weer 
gevaarlijk en die wisten dat dan ook (een 
beetje fortuinlijk) af te maken, 4-3. Vanuit 

de daaropvolgende aftrap werd Dirk 
aangespeeld die nog een tegenstander 

voorbij ging en met een lage schuiver de 
keeper wist hij de keeper weer te 

passeren, 5-3. Naar dat doelpunt werd er 
direct gefloten voor rust. Onder het genot 
van een bakje thee kregen we nog een 
paar aanwijzingen, en er werd nog een 

weddenschap gemaakt om een kratje bier. 
Die kreeg Martin als we geen 

tegendoelpunten kregen. Tweede helft 
mochten wij aftrappen de aanval na de 

aftrap was gelijk al succesvol nadat de bal 
voorin kwam werd er enkele keren op doel 

geschoten en al die keren werden de 
schoten ook weer geblokt tot Jurjen de bal 
miste en de keeper dat zelfde deed wist 

Dirk vanuit een moeilijke hoek toch het net 
te vinden,6-3. Daarna was er een lange 

lol. Be Quick had de aftrap en in de eerste 
helft stonden Thies, Tim en Bente ernaast. 
Toen we de rust ingingen stond het 4-0.  
De tweede helft. Geel Wit mocht aftrappen 
en al snel viel de 4-1 door Mark gemaakt. 
De einduitslag was 6-1, maar Saja zegt: 
“De stand is niet belangrijk”. 
 
Oostergo D1-Geel Wit D1 op 29 oktober 
We gingen op de boot met 12 man en 2 
trainers, Its en Jan. Eén speler was 
geblesseerd, Saja, hij had last van zijn 
knie. We waren in het plaatsje Ee. 
Oostergo hete de club. We voetbalden in 
het sportpark Streng waar we met 6-1 
naar huis gingen. De doelpunt was van 
Bente. 
 
Stiens D2-Geel Wit D1 op 5 november 
We speelden de eerste helft aardig goed, 
maar toch kregen we 2-1 na de eerste 
helft. Het doelpunt was van Bente. De 
tweede helft was erg beter. We speelden 
3-4. 
 
Van de andere Geel Wit sites 
Met de opkomst van de teamwebsites is 
het gebeurd met het inleveren van kopij 
voor het clubblad. Een uitzondering vormt 
D1, waarvan elders enige verslagen staan 
afgedrukt.  
De eindredacteur van het clubblad is dus 
genoodzaakt om de diverse sites af te 
sneupen op zoek naar nieuws. Op de site 
van de A’s staat een poll met de stelling 
Met Hein & Thûr worden we Kampioen! 
We willen u de stand van zaken tot en met 
9 november niet onthouden: 
Ja!!!!!!!!!!!!!! [30%]  
Wie binne Hein & Thûr???? [30%]  
Als we blieve winnen, Wel [30%]  
Ik niet weten.... [6.7%]  
Misschien [3.3%]  
Stemmen: 30 
 
En dan nog enkele verslagen: 
 
Geel Wit A1 – Drachtster Boys A2 
Na mijn commentaar op Siards fel met ‘v’, 
werd ik gedwongen zelf es een verslag te 
schrijven. Zou me waarschijnlijk duur te 
staan komen, als Word met zonder 
spellingcontrole was. Geel-Wit begon niet 
eens zo slecht, misschien niet helemaal fel 
genoeg, t ging redelijk gelijk op en er werd 
leuk getikt. Maar zoals wel vaker kwamen 
we toch maar op achterstand toen de 
achterste man van de Drachtster Jongens 
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 doorschoof en de bal precies onder de lat 
legde. Gelukkig legde Brian een voorzet 
van Siard heel mooi in t doel van de 
tegenstander, zo kwamen we weer gelijk. 
Hierna voetbalde Geel-Wit toch wel goed, 
met kansen om op voorsprong te komen. 
Daarna werd t langzaam aan wel minder, 
we gingen met een 3-1 achterstand de 
rust in. De 2e helft begonnen we goed, 
met vooral voetbal op de Drachtster helft. 
Maar t lukte de Drachtster Boys toch weer 
om er 2 doelpunten in te prikken voor 
Brian (weer) een doelpunt maken kon. 
Echt netjes voetbalden we daarna niet 
meer denk ik, al zat er af en toe toch mooi 
werk tussen en waren der goede kansen 
op een doelpunt bij. Trouwens nog klasse 
gekeept door Toep en Siard bdankt dat ie 

elke week verslagen schrieft , benieuwd 
wanneer Alex zijn debuut gaat maken in 
een uitwedstrijd voor Geel-Wit…  
Scores: 
1-0 
1-1 Brain 
2-1 
3-1 
4-1 
5-1 
5-2 Brain 
6-2 
 
Geel Wit A1 - Veenwouden A1 
Je zeg t elke wedstijd weer................... 
begin vel geef ze geen ruimte maar elke 
keer sta je zo weer op een 2-0 
achterstand, meestal kinne deer van terug 
komme en dat gebeurde ok bijna in de 
tweed helfd scoor je dan de 1-2 maar het 
mocht niet baten wat een minuut later 
scoren hun (met wat geluk) de 1-3 en is 
het eigelij al speuld maar de druk van geel 
wit brachten ons nog naar wat kansjes 
zoals een schot van Brain die op de paal 
komt en Peter die op op[en doel ook op de 
paal schiet, dus met wat meer geluk had 
het ook  
3-3 kunnen staan. maar zo al eerder zei 
het mocht niet baten helemaal als ze een 
afstand zo over Alex schieten.....een 
wedstijd om snel te vergeten (deerom is 
dut verslag ok zo kort en vaag) 
Scores: 
Veenwouden 0-1 
Veenwouden 0-2 
Siard 1-2 
Veenwouden 1-3 
Veenwouden 1-4 
 

Geel Wit A1 - de Lauwers A1 
Tja, begon weer goed. 
De boot vertrok maar er was gien 
Alexander. Dus die bel je even op om te 
horen wat voor excuus hij had, krij je 53 
keer Oh Kut maar je hoofd toe skreewd. 
Maar goed kin gebeuren, Peter Roemers 
verloor trouwens met Toepen en mos 
koffie gaan halen voor de leiding gevende 
van ons team. De weg naar Waskermolen 
was simpel, gewoon achter René de Jong 
an rijden, want wij wisten de weg niet en 
hij mos er toch heen met zien F-jes. 
Dan het voetbal. Begon ok weer goed. 
Doordat Geel Wit tam speulde en de 
kansen niet wist af te maken keken we op 
een 2-0 achterstand an, deur een paar 
knullig doelpunten. Maar Geel Wit pakte 
de draad goed op een domineerde de 
wedstrijd, maar de doelpunten vielen er 
maar niet aan de kant van Geel Wit. Dan 
als je vlak voor rust de beste mogelijkheid 
krij, namelijk in de vorm van een penalty, 
wordt die helaas gemist door Brain. Rust. 
2e helft dezelfde verhaal, Geel Wit 
domineert de wedstrijd maar trof dit keer 
wel het doel. 
Een foute terugspeelbal van de Lauwers 
op hun keeper, maar k geloof dat ze Siard 
voor hun keeper an zagen, want deer 
kwam ie recht in de voeten en maakte het 
af dit keer. Dat deed Geel Wit goed, want 
er kwam steeds meer druk op het doel van 
de Lauwers. Maar de gelijkmaker bleef uit. 
Totdat een korte corner voor het doel komt 
en Frank hem prachtig in het dak van het 
doel ramt. Hij introduceerde ok meteen 
een nieuwe vorm van juichen toepaste, 
namelijk heel hard skreeuwen dat hij de 
bal nooit had raakt en niks met het 
doelpunt te maken had……? De 2-3 was 
een penalty omdat Siard beetje ongelukkig 
ten val werd gebracht. Sander deed 
gelukkig wat Brain de eerste helft niet 
lukte, het doelpunt maken…….. 
Goeie start van de nieuwe leiding gevende 
en ok van het Team natuurlijk. 
Scoores: 
één van de Lauwers 1-0 
één van de Lauwers 2-0 
Siard 2-1 
Frank 2-2 
Sander (p) 2-3 
 

Ook op de site van de B’s staan 
wedstrijdverslagen: 

 
Geel Wit B1 - VCR B1 
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