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Buitenpost F4    1     0    2-  3 
Dracht. B. F6    3     0    2-  8 
 
 
 
Aan de bal  + foto Rob 
 
 
Uitnodiging Jordi Metz voor 
Voetbalschool Heerenveen 
Jordi Metz heeft een uitnodiging voor de 
Voetbalschool Heerenveen gekregen. Hij 
vestigde de aandacht op zich met zijn spel 
op de open voetbaldag die woensdag 16 
maart is gehouden. 
Ook Tom Heerema deed daaraan mee, hij 
is niet geselecteerd. Kayan Kiewiet zou 
ook mee, maar hij was ziek. 
 
 

 



AMELANDIA – GEEL WIT 

Wekenlang moest ik ’s ochtends bij het 

ontwaken antwoord geven op de vraag: 

hoeveel nachtjes moet ik nog slapen? De 

vraag had betrekking op het beladen duel 

Amelandia-Geel Wit dat onze vijf- en 

zesjarigen moesten spelen op woensdag 

16 maart in de sporthal in Hollum.  

Elke beschikbare minuut wordt gebruikt 

om te trainen, voor het naar school gaan 

wordt er al een balletje getrapt in de 

garage, onder schooltijd laat meester 

Meinte zijn kroost oefenen op het veldje bij 

de piratenboot en uit school wordt er in de 

tuin verder gewerkt aan de techniek. De 

wedstrijd leeft bij de jeugd. Op het moment 

dat ik ’s avonds beneden in de woonkamer 

zit en iemand in bed hoor zingen: ”Citroen, 

Citroen, Geel Wit wordt kampioen” 

en:“Banaan, Banaan, Amelandia gaat er 

aan”, weet ik het zeker, de confrontatie 

Amelandia-Geel Wit dient tot in lengte van 

dagen gespeeld te worden. Steeds vaker 

zijn er geluiden te horen dat het niet goed 

gaat met (de voetbaltak van) Amelandia 

en dat het einde der dagen in zicht komt. 

Duels tegen Amelandia staan in je 

geheugen gegriefd, ik word nog regelmatig 

badend in het zweet wakker als ik droom 

over de wedstrijden waarin messcherpe 

duels met lange Piet, Hendrikus en 

consorten uit werden gevochten. Deze 

dromen moet onze jeugd ook gegund zijn. 

Als het aan Eduard Visser ligt dan valt het 

doek voorlopig nog niet. De fanatieke 

oefenmeester van de jeugd van 

Amelandia had zijn pupillen op scherp 

gezet voor de wedstrijd tegen de pupillen 

Blija D1      1     3    5-  0 
Kootstert. D1     1     0    0-  6 
Friese Boys D1    2     0    1- 14 
 
D2-pupillen 
Boornbergum D1    3     6   10-  9 
Ropta Boys D1    2     3   17-  6 
Geel Wit D2     2     3   10-  5 
Holwerd D1      1     3    3-  1 
Broek. Boys D2    2     3    5- 20 
Hark. Boys D2    2     0    5-  9 
 
E1-pupillen 
TTBC E1     2     6   14-  4 
Geel Wit E1      3     6   16- 10 
BCV E1     1     3    3-  0 
FVC E1     3     1    4-  9 
Nicator E1      2     1    5- 12 
Lwd. Zwal. E1    1     0    0-  7 
 
E2-pupillen 
VCR E2     3     9   19-  6 
Geel Wit E2     3     4    8- 10 
WTOC E2     2     3   10-  8 
Anjum E2     2     3    6- 10 
Ropta Boys E2    2     1    5-  6 
de Lauwers E2    2     0    4- 12 
 
E3-pupillen 
Geel Wit E3     3     9   22-  0 
VIOD E1     2     3    3-  8 
Birdaard E1     2     3    3-  9 
Wardy E1     1     0    2-  3 
Ouwe Syl E1     1     0    1-  3 
Ternaard E1     1     0    0-  8 
 
E4-pupillen 
Geel Wit E4     2     6   23-  1 
Wykels Hallum E3   1     3   14-  1 
Wardy E2     1     3    2-  1 
Rijperkerk E3    2     0    1- 12 
Berlikum E3     1     0    1- 13 
Rood Geel E7    1     0    1- 14 
 
F1-pupillen 
Geel Wit F1     3     7   11-  2 
DTD F1     2     6    9-  1 
SC Twijzel F1    3     4    6-  3 
Ropta Boys F1    2     3    2-  5 
Irnsum F1     1     0    0-  3 
Dokkum F1     3     0    2- 16 
 
F2-pupillen 
Geel Wit F2     2     6    6-  1 
 
Hardegarijp F3   2     6    5-  3 
Harkema Op. F2    2     3    2-  2 
Kootstert. F2     0     0    0-  0 
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Veteranen 
Rood Geel V1    14    31   54- 24 
Geel Wit V1     14    29   55- 18 
Dronrijp V1     14    27   46- 21 
Franeker V1     12    23   29- 19 
Stiens V1     10    22   42- 14 
Flamingo V1    13    21   53- 49 
Nicator V1     11    20   34- 31 
Harlingen V1     9    11   23- 33 
Stiens V2     12    10   26- 41 
Friesland V2    13     8   15- 48 
Oosterlit. V1     13     5   21- 66 
Friesland V1    13     3   27- 61 
 
A-junioren 
Suameer A1     13    36   63- 10 
Geel Wit A1     13    31   47- 27 
Zwaagwest. A1    13    25   56- 26 
Hark. Boys A1    11    25   35- 11 
Rijperkerk A1    12    20   32- 24 
VVT A1     12    16   19- 30 
Noordbergum A1    14    13   26- 41 
Veenwouden A1    12    10   25- 52 
Anjum A1     12     8   30- 52 
Friese Boys A1    11     7   21- 32 
de Lauwers A1    15     7   21- 70 
 
B-junioren 
Dokkum B1     14    36   78- 28 
Minnertsga B1    11    27   66- 12 
Geel Wit B1     13    27   47- 22 
Robur B2     10    22   37- 28 
St. Jacob B1    12    21   43- 20 
JV Bolsward B3    14    15   35- 59 
Tzum B1     14    14   45- 55 
St. Anna B2     13    12   30- 63 
BCV B2     13    10   31- 74 
ONS/TOP B3    11     9   25- 38 
Frisia B3     15     9   30- 68 
 
C-junioren 
Noordbergum C1    14    36   81- 12 
Hark. Boys C1    15    34   64- 41 
V en V '68 C1    12    31   73- 24 
de Wâlden C1    13    27   74- 15 
Kootstert. C1    15    22   34- 27 
VIOD C1     14    21   58- 40 
HJC C1     14    20   37- 31 
Twijzel C1     11    13   34- 42 
Geel Wit C1     13    13   21- 43 
Harkema Op. C1    16     7   25- 86 
Drogeham C1    13     6   21- 88 
Friese Boys C1    14     5   20- 93 
 
D1-pupillen 
JVC Nylân D1     3     6    8-  7 
Geel Wit D1     2     3    9-  2 
Hark. Boys D1    1     3    6-  0 

van Joop Smid, René Oud en Douwe van 

der Mey. Na een pittige, goed 

gecoördineerde warming up kon de eerste 

van vijf wedstrijden aanvangen.  

Al snel bleek dat dit duel op het 

middenveld beslist zou worden, voor 

technische hoogstandjes was niet veel 

ruimte omdat er in het woud van benen 

nauwelijks plaats was voor de bal. Hier 

was duidelijk op getraind, wat een prachtig 

positioneel spel, alle hulde aan Joop, 

René en Douwe. De vele uren tactisch 

onderricht die de jeugd achter het bord 

met de magneetschijfjes heeft 

doorgebracht, betaalde zich uit in vier 

overwinningen en een gelijk spel. 

 
Nog steeds beweren enkele jongentjes dat 

er vijf overwinningen te vieren waren, 

maar dit klopt toch echt niet, deze 

discussie wil ik bij dezen sluiten (de 

betrokkenen kunnen toch nog niet lezen, 

een weerwoord zal dus wel uitblijven). 

Afsluitend werden de jongens door 

Amelandia getrakteerd op limonade en 

chips en daarna werd al zingend (de tekst 

laat zich raden) de terugreis naar Nes en 

Buren aanvaard.  

Ik spreek de hoop uit dat deze generatie 

elkaar de komende dertig jaar regelmatig 

zal treffen in een wedstrijd van Amelandia 

tegen Geel Wit en dat er na elke wedstrijd 

limonade met chips genuttigd zal worden. 
 

Arno Moll 
FC Groningen naar Geel Wit 
FC Groningen speelt dinsdag 24 mei een 
oefenwedstrijd tegen Geel Wit. Het duel 
begint 's avonds om zeven uur. 
De profs verzorgen de volgende dag een 
clinic voor de jeugd. 
Meer informatie over deze dagen volgt. 
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Hoezo genaaid 
Verloop wedstrijd Rood Geel V1-Geel Wit 
V1 d.d. 13 maart 2005-03-27 
De wedstrijd startte zonder grensrechter 
van Rood Geel. Arjan fungeerde 
noodgedwongen de eerste tijd nog als 
grensrechter van Rood Geel. Dat kan een 
keer gebeuren, maar het zou toch een 
merkwaardige inleiding vormen van het 
voetbaldrama dat zich daarna zou 
voltrekken. 
De eerste helft verliep vrij redelijk, op 
enkele merkwaardige beslissingen van de 
scheidsrechter na. Het was echter al wel 
opvallend dat er praktisch bij ieder duel en 
bij elke overtreding nagenoeg steeds in 
het voordeel van Rood Geel werd 
gefloten. Op één keer na, maar toen werd 
er gelijk door een speler van Rood Geel 
(voor iedereen verstaanbaar) over het veld 
geschreeuwd: ‘’schop ze dan onder hun 
flikker’’! Dan kon en mocht blijkbaar 
gewoon gezegd worden. 
Halverwege de eerste helft verdedigde 
Rood Geel op één lijn toen op een 
gegeven moment een lange bal achter 
hun achterhoede neerkwam. Een speler 
van ons stond op het punt alleen op het 
doel af te gaan, ware het niet dat een 
speler van Rood Geel de bal zo maar in 
zijn handen pakte. Normaal is dat rood, in 
ieder geval geel, maar in dit geval werd er 
alleen een vrije trap aan Geel Wit 
toegekend. Voor ons een onbegrijpelijke 
beslissing. Maar de toon was gezet en de 
frustratie sloeg langzaam toe. 
Ruststand:0-0. 
De tweede helft verliep op dezelfde wijze 
als de eerste, de manier van fluiten werd 
er niet beter op, maar daar moet je je 
normaliter bij neerleggen. Tot op een 
gegeven ogenblik Rood Geel op een lange 
bal over de rechterkant naar hun 
rechtsbuiten speelde, die duidelijk in 
buitenspelpositie stond. Ondanks de vlag 
van onze grens mocht het spel gewoon 
doorgaan, waarna de bal werd 
voorgegeven aan een speler van Rood 
Geel die op zijn beurt wederom buitenspel 
stond. Maar opnieuw mocht het spel 
gewoon doorgaan zodat deze speler 
uiteindelijk kon scoren. Na het appèl van 
onze grens Jan Brouwer wilde de 
scheidsrechter eerste helemaal geen 
gesprek met het aangaan: zijn besluit 
stond blijkbaar al vast. Op aandringen van 
ons deed hij toen alsnog een poging, maar 
kwam daar halverwege weer op terug en 

Standen 

Eerste elftal 
GRC Groningen 1   16    33   36- 16 
Wolvega 1     15    31   29- 18 
Alcides 1     16    30   31- 12 
Bergum 1     15    25   40- 22 
Forward 1     16    22   32- 35 
Leeuwarden 1    17    21   31- 36 
Geel Wit 1     15    20   22- 23 
Velocitas 1     16    20   34- 38 
Frisia 1883 1    16    19   26- 30 
FVC 1     16    18   26- 37 
GVAV Rap. 1    17    17   25- 33 
Ruinerwold 1    15     8   20- 52 
 
Tweede elftal 
Heerenveen 2    16    40   55- 21 
Geel Wit 2     16    31   42- 16 
Rood Geel 2    15    26   37- 19 
Emmeloord 2    16    26   37- 31 
Sneek 3     14    25   32- 21 
FVC 2     15    24   38- 37 
St. Annapar. 2    16    23   30- 33 
Gorredijk 2     15    20   29- 24 
 
Friesland 2     15    14   28- 37 
Franeker 2     15    14   25- 39 
Nicator 2     15    14   23- 44 
Leeuwarden 3    16     6   12- 66 
 
Derde elftal 
Irnsum 2     15    35   50- 17 
Harlingen 2     13    27   45- 22 
Trynwâlden 2    15    27   31- 27 
Renado 2     12    25   34- 19 
Geel Wit 3     14    22   34- 19 
Frisia 3     14    20   28- 27 
Akkrum 2     13    17   19- 29 
Stiens 2     14    13   30- 38 
Gorredijk 3     15    11   23- 62 
Oosterlittens 2   14     7   18- 38 
RES 2     13     6   15- 29 
 
Vierde elftal 
DTD 4     13    30   71- 25 
Beetgum 2     11    28   51- 19 
Geel Wit 4     15    23   53- 46 
Leeuwarden 4    10    22   56- 33 
FVC 4     14    21   56- 42 
MKV '29 4     13    19   43- 38 
OSI '78 2     11    18   41- 47 
Sparta '59 4     13    16   35- 38 
Nicator 3     13    13   42- 56 
Frisia 7     13    10   36- 62 
St. Annapar. 5    11     7   33- 57 
St. Jacob 2     11     2   19- 73 
 

4 13 



zaterdag naar de zondag overstappen. 
Misschien kan de maatschappij een 
handje helpen door het werken op 
zaterdag weer in te voeren. Het is maar 
een ideetje. 
 

Koos Molenaar 
 
Geel Wit op woensdag naar Ruinerwold 
Geel Wit speelt de inhaalwedstrijd tegen 
Ruinerwold op woensdag 20 april. Geel 
Wit gaf aan deze datum de voorkeur 
boven Hemelvaartsdag. Het is die dag 
tevens bevrijdingsdag en dan zijn er 
activiteiten in Nes en Buren. 
Nooit eerder speelde Geel Wit een 
competitiewedstrijd op een doordeweekse 
dag. Wel speelde Geel Wit ooit voor de 
beker op een vrijdagavond tegen Wykels 
Hallum en konden de Amelanders met de 
boot van half tien terug. Nu zal een beroep 
moeten worden gedaan op Lieuwe 
Veltman. 
De wedstrijd tegen GRC Groningen wordt 
17 april gespeeld. 
De competitie voor het eerste, tweede en 
derde elftal duurt een week langer. De 
wedstrijden die op 6 maart zijn afgelast 
(Geel Wit 1-Leeuwarden 1 en Emmeloord 
2-Geel Wit 2, het derde was toen vrij) zijn 
nu vastgesteld op 24 april. Het programma 
van die dag wordt een week 
doorgeschoven en datzelfde geldt voor de 
twee programma's die erachteraan komen. 
Dit betekent dat de competitie voor deze 
teams niet op 1 mei maar op 8 mei eindigt. 
A, B en C, 4 en V1 halen de op 5 en 6 
maart afgelaste wedstrijden in op 21 en 22 
mei. Voor hen geldt dat de wedstrijden van 
26 en 27 februari zijn verplaatst naar 16 
en 17 april. 
 

Schoonmaken 

Als je als vertegenwoordiger van Geel Wit 
bij andere verenigingen op bezoek gaat 
dan vind je het normaal dat je in een 
schone kleedkamer komt. De 
tegenstander verwacht hetzelfde bij Geel 
Wit. Wekelijks krijgen de boxen een 
grondige schoonmaakbeurt, maar in de 
weekeinden wordt van de leden verwacht 
dat zij hun steentje bijdragen. En wees 
eerlijk, het is een kleine moeite om na 
afloop van de wedstrijd even de boel aan 
te vegen. Een paar man zijn er zo mee 
klaar en bij toerbeurt ben je maar een 
enkele keer per seizoen ‘de klos’. 

keurde de goal gewoon goed, zonder dus 
enig overleg te hebben gehad met onze 
grensrechter. Verbazing alom, maar het 
zou al snel duidelijk worden hoe het 
verdere verloop van deze wedstrijd zou 
zijn.  
Er volgden eerst nog allerlei kleine 
overtredingen: voor iedere schouderduw, 
voor elke gewoon duel om de bal werd 
steeds in ons nadeel gefloten. Op een 
bepaald moment kreeg Dirk, die op links 
een duel om de bal was aangegaan met 
een speler van Rood Geel, een elleboog. 
Niet opzettelijk, maar het was wel een 
overtreding, waar echter weer niet voor 
werd gefloten. Pas toen Dirk verbaasd op 
de grond zat en zijn ongenoegen daarover 
uitsprak in de richting van de 
scheidsrechter, floot deze alsnog, maar 
natuurlijk weer in het nadeel van Geel Wit. 
Misschien terecht (het motto is nu 
eenmaal ‘mondje dicht’), maar door al die 
onredelijkheid zakte ons de moed steeds 
meer in de schoenen! 
Een tijdje later werd er door Rood Geel 
een dieptepass gegeven op hun spits, die 
wederom overduidelijk buitenspel stond. 
Op de vlag van onze grens werd weer niet 
gereageerd zodat de spits gewoon de 2-0 
mocht intikken. Met stomheid geslagen 
stonden we te kijken naar de 
scheidsrechter zonder iets te kunnen 
doen. Na zoveel onrecht in het veld werd 
de scheidsrechter gevraagd of het 
eigenlijk nog wel zin had zo door te 
voetballen. Zijn reactie luidde: “willen jullie 
stoppen, mij best’’ waarna hij gelijk affloot,. 
Ruim 13 minuten te vroeg en zonder dat 
we nog mochten aftrappen. Toen zijn we 
maar van het veld gelopen! Vaststond dat 
we deze wedstrijd niet mochten en konden 
winnen. 
Later in de kantine volgde over het verloop 
van de wedstrijd nog enige discussie met 
de scheidsrechter, die hun eigen leider 
bleek te zijn. Uiterst merkwaardig was dat 
al hetgeen in het veld was voorgevallen en 
hiervoor is beschreven niet alleen door 
deze man werd ontkend, maar ook dat hij 
het zelfs presteerde steevast alle feiten te 
verdraaien. De grootste leugen was wel 
zijn uitleg dat hij in samenspraak met 
beide aanvoerders de wedstrijd zou 
hebben beëindigd, waarna wij zèlf van het 
veld zouden zijn gelopen. Maar ook zijn 
versie van de eerste buitenspelgoal van 
Rood Geel is veelzeggen: wij zouden hem 
hebben tegengehouden om met onze 
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grens te praten. Terwijl wij daar juist om 
gevraagd hadden! Hoe verzin je zoiets! 
De climax kwam aan het eind van deze 
discussie, toen de scheidsrechter zei dat 
Rood Geel zich in de uitwedstrijd tegen 
ons ook ‘genaaid’ had gevoeld. Dat sloeg 
bij ons de deur dicht, want dat was een 
duidelijke bevestiging van de manier 
waarop de wedstrijd zo was verlopen 
zoals hij is verlopen. Om deze reden 
vonden wij het ook niet meer nodig het 
wedstrijdformulier te ondertekenen. Wij 
zijn van mening dat dit, gezien de stand op 
de ranglijst, met een neutrale 
scheidsrechter een mooie en spannende 
wedstrijd had kunnen worden. Helaas was 
hier op geen enkele wijze sprake van. 
 

Gereserveerd voor de dresscode ladies 

Ze waren al een opvallende verschijning, 
de acht vrouwen die altijd aanwezig zijn bij 
de thuiswedstrijden van het eerste. Maar 
nu kan niemand meer om ze heen sinds 
ze uniform gekleed gaan. Niemand weet 
vantevoren hoe ze eruit gaan zien, alleen 
zij zelf. Per SMS geven ze elkaar het 
uitgaanstenue voor de komende 
wedstrijddag door. Hou ze in de gaten, die 
dames met de dresscode.  

,,Het was begonnen als een geintje’’, 
vertelt Cilia Ytsma. ,,We SMS’ten naar 
elkaar om de kleur af te spreken. Eerst 
hadden we groen aan, maar dat bracht 
ongeluk. Toen probeerden we het met 
rood. Dat bracht geluk. Toen hebben we 
shirtjes laten maken met achterop het 
opdruk ‘Je kinne ôns er wel bij hèwe’.  
Nadat Daan (Danielle de Kruyff) de shirts 
had voorzien van de tekst kon 
‘hoffotograaf’ Jan van Os worden 
opgetrommeld voor een fotosessie. 
Daarbij was kantinevrijwilliger Henk Schrik 
niet te beroerd bij zijn ‘harem’ te poseren. 
Een van de foto’s krijgt een plaatsje in de 

weg in de schaduw van grote broer 
Broekster Boys. Zelfs een ikoon als 
Drachten moet nederig het hoofd buigen 
voor Drachtster Boys. Trynwâlden en 
Trynwâldster Boys werken met de jeugd al 
langere tijd samen, en het zal me niet 
verbazen als dit ooit tot een definitieve 
samensmelting komt. En weer raken we 
dan een tegenstander kwijt. 
Wordt het dan niet tijd dat Geel Wit zelf de 
overstap naar het zondagvoetbal maakt? 
Ik moet bekennen dat ik met mijn 
leeftijdgenoten in onze jonge jaren wel 
over zo’n actie hebben gebrainstormd. 
Maar al gauw zagen we het zinloze er van 
in. Voetballen op zaterdag heeft zijn 
voordelen, maar ook zijn beperkingen. 
Nog steeds namelijk zijn er mensen die 
ook op deze dag hun brood moeten 
verdienen, en dat geldt de laatste tijd met 
name voor de jeugd die een zakcentje bij 
wil verdienen. Bovendien mag je niet op 
zaterdag èn zondag aan het 
seniorenvoetbal meedoen. Dat maakt het 
voor de club lastig bij een spelerstekort. 
We zien nu dat de veteranen een beroep 
moeten doen op senioren die de 
leeftijdsgrens voor de ‘oudjes’ nog lang 
niet hebben bereikt. Zij kunnen leentjebuur 
spelen omdat ze beide op dezelfde dag 
spelen. 
Geel Wit mag nu wel jeugdspelers aan de 
senioren uitlenen. Ziedaar een geweldig 
voordeel van de zondagclubs. Ropta Boys 
is zo’n club in de personele problemen. De 
vereniging uit Oosternijkerk heeft zijn A-
team moeten terugtrekken omdat de 
jongens hard nodig waren bij het eerste 
elftal. Een zorgelijke ontwikkeling. De A’s 
draaiden erg goed, maar worden nu op te 
jonge leeftijd in het seniorenvoetbal 
ingepast. De toppers zullen zich wel 
handhaven, maar de kans dat de mindere 
goden definitief afhaken is levensgroot 
aanwezig. 
Vroeger speelden onze A-junioren op 
zondag. Die speeldag voor deze categorie 
ligt ondertussen al ver achter ons. 
Aangezien ook Geel Wit jeugdspelers, 
gelukkig incidenteel, bij de senioren laat 
meevoetballen is het zo verkeerd nog niet 
dat de A’s op zaterdag de wei in gaan. 
Wat mij betreft blijven de senioren tot in 
lengte van jaren op zondag spelen. 
Zonder tegenstander begin je echter niets. 
Het wachten is op een kentering. Sporters 
zijn niet zo principieel meer als vroeger, 
waarom kan een vereniging niet van de 
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Ze moeten voortaan kunnen aantonen dat 
ze tenminste vijftig leden hebben die nog 
actief de voetbalsport bedrijven. Ook 
moeten er in elk geval drie teams aan de 
competitie meedoen. 
Het aanscherpen van de richtlijnen heeft 
tot gevolg dat een aantal verenigingen in 
de problemen komt, en dan betreft het met 
name zondagclubs. Dat is een serieus 
gegeven in het Noorden, waar 
verhoudingsgewijs het zaterdagvoetbal 
toch al het sterkst vertegenwoordigd is. 
Nee, dan een eeuw geleden, toen was er 
nog helemaal geen zaterdagvoetbal. Sport 
was in christelijke kringen ‘not done’ en 
vanzelfsprekend al helemaal niet op 
zondag. Ook menig pastoor had het er niet 
op staan. Later drong het besef door dat 
sport goed is voor zowel het geestelijke 
als lichamelijke welzijn van de mens. 
Voetballen was mogelijk, maar dan wel op 
zaterdag. Dat gebeurde overigens 
mondjesmaat, want er moest op zaterdag 
ook gewerkt worden. Toen de vijfdaagse 
werkweek werd geïntroduceerd schoten 
de zaterdagverenigingen als paddestoelen 
uit de grond. Niet al die clubs lieten zich 
de christelijke signatuur aanmeten. Er 
waren clubs die voor een algemeen 
karakter en de zaterdag als speeldag 
kozen om op deze manier de protestanten 
aan zich te binden. Zie daar de macht van 
de christelijken, die zich steeds verder 
uitbreidde. 
Want wat gebeurde er? Meer en meer 
sporters gingen de geneugten inzien van 
het voetballen op zaterdag. Je kunt je dan 
probleemloos ’s avonds in het kroegleven 
storten zonder je te bekommeren over de 
dag van morgen. De zondag is dan voor 
uitslapen, kerkbezoek en een 
familiewandeling. 
Het zaterdagvoetbal snoepte beetje bij 
beetje aan het huisje dat zondagvoetbal 
heet. Clubs waarbij het zaterdagvoetbal de 
overhand kreeg en het zondagvoetbal 
bijna of helemaal opslokten zijn er legio. 
Neem Kollum, Buitenpost en Dokkum, om 
maar een paar in de onmiddellijke 
nabijheid te noemen. En in geval van 
fusies loopt het per definitie slecht af met 
de zondagvereniging, neem Wykels 
Hallum maar als voorbeeld. Ook CSL en 
Stiens hebben nagedacht over een fusie. 
Zover is het gelukkig niet gekomen, want 
de gevolgen zouden zich laten raden. 
Daar waar de zondagclub nog wel bestaat 
heeft die het moeilijk. De Wâlden kwijnt 

kantine. ,,Hier hangen alleen maar foto’s 
van mannen, daar willen wij tussen’’, zegt 
Cilia, wijzend naar een vrij spijkertje. ,,Dat 
plakje is voor ons’’, zegt ze vastberaden. 
Ze heeft al een claim op het spijkertje 
gelegd door er een briefje aan te 
bevestigen met de tekst ‘gereserveerd 
voor de dresscode ladies’. 
Het damesgezelschap bestaat vooralsnog 
uit acht personen. De jongste is Michelle, 
de dochter van Cilia.  
Na afloop van de wedstrijden blijven de 
dames steevast hangen, en dan bedoelen 
we niet alleen op de foto aan het spijkertje. 
,,Het is gezellig in de kantine en we 
houden het net zo lang vol als de kerels. 
Ook ons moeten ze eruit zetten als ze 
gaan sluiten’’, zeggen de dames. 
Nog even iets over de dresscode. Tegen 
FVC kwamen de dames allemaal in 
spijkerbroek. Het wordt warmer, dus bij 
een volgende wedstrijd kan dat wel eens 
een rokje worden. En de kleur van het T-
shirt moet eigenlijk ook weer aangepast 
worden, want de wedstrijd tegen FVC ging 
verloren! 
 

Ken speelt tegen Ajax, Feyenoord èn 
PSV 

Ken Knoeff heeft zondag 20 maart met de 
2e jaars E pupillen van de voetbalschool 
van sc-Heerenveen een toernooi gespeeld 
waarin het opgenomen moest worden 
tegen Ajax, Feyenoord en PSV. Er werden 
wedstrijden van 2 X 15 minuten gespeeld 
op een groot veld dus 11 tegen 11.  
De eerste wedstrijd tegen Ajax werd, met 
Ken op nummer 5 linksachter, door 
Heerenveen een beetje angstig begonnen 
waardoor Ajax eerst sterker leek. Dit 
veranderde echter toen Heerenveen wat 
dichter op de tegenstander en iets feller 
begon te spelen. Dit resulteerde in een 1-0 
overwinning voor Heerenveen.  
Hierna waren PSV en Feyenoord aan de 
beurt, in een prachtige partij voetbal, 
spannend tot het laatst werd een 
voorsprong van PSV op het laatst 
gelijkgetrokken, uitslag 1-1.  
In de volgende spectaculaire wedstrijd 
tegen PSV kwam Heerenveen op een 2-0 
achterstand, deze  
werd nog teruggebracht tot 2-1 maar de 
gelijkmaker wilde niet vallen zodat de 
einduitslag 2-1 winst voor PSV was.  
Feyenoord versloeg hierna Ajax met 3-0 
waarbij de Amsterdammers kansloos 
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 waren. PSV deed er tegen Ajax nog een 
schepje bovenop en wist met 5 -1 te 
winnen.  
In de laatste wedstrijd moest Heerenveen 
tegen Feyenoord aantreden en als ouders 
gingen we na een zeer snelle goal van 
Feyenoord uit van een zwaar verlies. Dit 
waren de voetballertjes van Heerenveen 
echter helemaal niet met ons eens en de 
mouwen werden zowel letterlijk als 
figuurlijk flink opgestroopt en wat we te 
zien kregen was om van te smullen, met 
alle inzet van beide ploegen werd er een 
partij voetbal op de mat gelegd waar 
menig seniorenteam de vingers bij af zou 
likken en Feyenoord werd met 5 -2 
opgerold.  
   
Einduitslag was dus als volgt: 
1 PSV met 7 punten  
2 Heerenveen met 6 punten  
3 Feyenoord met  4 punten  
4 Ajax met 0 punten  
   
Dit is dus een prima resultaat voor de 
jeugd van de voetbalschool Heerenveen, 
temeer daar bleek dat ze als enige 
team niet samen in de competitie spelen 
en dus relatief weinig wedstrijden 
samenspelen.  
 
Verslag van wedstrijd FVC 4 - Geel wit 4 
op 20 maart 2005  
 
Onze scouts hebben hun huiswerk 
gedaan. Na wederom een x-tal 
telefoontjes te hebben gepleegd om met 
11 man af te kunnen reizen, konden we de 
missie startten. Het altijd lastige FVC met 
altijd zeer aanwezige scheidsrechters was 
ook nu weer getergd.  
Na het vaste rondje raketten bij onze 
lieftallige medewerkster van het 
tankstation kwamen we in de Leeuwarden 
aan. Met een tweetal A-junioren, te 
noemen Ronald de Jong en Brian 
Overmars maken we wederom een 
verjonging van het elftal mee. Na een 
aantal minuten was daar meteen het 
offensief van de bezoekende club. Na een 
lange pass van achteruit viel de bal 
uitstekend in de voeten van Robert 
Damhoff. Dit werd erg 'cool' afgewerkt. 0-
1. Na een kwartier deed ook de onlangs 
bijna-maar-helaas gecontracteerde Brian 
Overmars zijn duit in het zakje door een 
afstandsschot de bal in de verre hoek te 
plaatsen. 0-2. Een weelde. Half uur 

gespeeld. Na een rush van de rechtsback 
van FVC, en een afstandsschot belandde 
de bal met een carambole in het doel. 1-2. 
Een grote verrassing, J.D. Nagtegaal, dé 
Veteraan van vandaag had zijn schoenen 
van stof ontdaan, en heeft verdienstelijk 
opgetreden. Vlak voor rust kreeg Brian 
Overmars een flinke tik op de knie en werd 
gewisseld. Na rust werd de sfeer 
grimmiger en kreeg de thuisclub een 
makkelijk gegeven vrije trap net buiten de 
16. Deze ketste in de muur tegen een 
elleboog. Penalty. 2-2. Robert Damhoff 
schiet volledig uit zijn vel en maakte alles 
en iedereen uit voor ehmm tja. Het gat op 
het middenveld van Geel-Wit werd groter. 
Brian Overmars laadde zich op voor een 
nieuwe invalbeurt. De ultieme wraak. Nog 
een kwartier te spelen. Brian kwam van 
links en passeerde de rechtsback, wilde 
een voorzet geven maar koos voor een 
fantastisch diagonaal schot via de 
binnenkant-paal in het doel. 2-3. FVC 
moest komen en creëerde nog een aantal 
mogelijkheden. 90 minuten op de klok. 
Verdediging van Geel-Wit, mét Ronald de 
Jong als voorstopper bleef prima overeind. 
Na 3 minuten blessure-tijd beslistte Brian 
na wederom een prima individuele actie 
de wedstrijd. De bal werd vanaf de 16 
hard langs de keeper gekruld. Een 
fantastische wedstrijd met de nodige 
opschudding. Maar drie punten mee naar 
huis. Een prima reeks resulteerde in een 
stijging op de ranglijst van wederom 2 
plaatsen. Opstelling Geel-Wit: Peter 
Brouwer (Nes), Marcel van de Geest, 
Boudewijn Bakema, Ronald de Jong, 
Peter Brouwer (Buren). Teade Postma, 
Erik ter Schure, Brian Overmars (Tashim 
al Saadi), Robert Damhoff, Jan Douwe 
Nagetaal. 
 
De teloorgang van het zondagvoetbal 
Onlangs werd ik opgeschrikt door bericht 
in de krant dat de nieuwe regelgeving van 
de KNVB wel eens het einde kan 
betekenen voor een vereniging als 
Gersloot.  
Opgeschrikt? Ik? Om het lot van een club 
waarvan ik het bestaan nauwelijks bewust 
is? Jazeker. Want Gersloot zou de 
zoveelste (zondag)club zijn die ons gaat 
ontvallen. 
Wat is er aan de hand? De voetbalbond 
vindt dat het maar eens afgelopen moet 
zijn met clubjes die ternauwernood een 
paar teams op de been kunnen brengen. 
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