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E1-pupillen 
TTBC E1      7   15   28   -   13 
Geel Wit E1      7   15   26   -   17 
BCV E1    5   15   15   -     6 
FVC E1     6     4   11   -   18 
Nicator E1     6     4   13   -   26 
Lwd. Zwal. E1    5     0     9   -   22 
 
E2-pupillen 
VCR E2     7   21   44   -   10 
Anjum E2     6   13   39   -   23 
Geel Wit E2      7     9   21   -   25 
WTOC E2     6     7   21   -   25 
Ropta Boys E2   6     4   17   -   20 
de Lauwers E2    6     0   15   -   54 
 
E3-pupillen 
Geel Wit E3      7   18   37   -     7 
Birdaard E1     7   13   25   -   19 
VIOD E1      6   10   16   -   20 
Wardy E1      6     9   26   -   19 
Ouwe Syl E1     6     4     8   -   23 
Ternaard E1     6     1     8   -   32 
 
E4-pupillen 
Geel Wit E4     6   15   56   -     5 
Wykels Hallum E3    6   15   39   -   15 
Berlikum E3     6   12   21   -   27 
Wardy E2     6     6   20   -   32 
Rood Geel E7    5     3   14   -   40 
Rijperkerk E3     7     3   16   -   47 
 
F1-pupillen 
DTD F1      7   18   35   -     9 
Geel Wit F1      7   13   27   -   12 
SC Twijzel F1    6   13   19   -     5 
Ropta Boys F1   7     7     6   -   21 
Dokkum F1     6     4     4   -   18 
Irnsum F1      7     3     3   -   29 
 
F2-pupillen 
Geel Wit F2     6   18   47   -     1 
Harkema Op. F2    6   15   33   -     2 
Dracht. B. F6     6   10   35   -     9 
Hardegarijp F3    5     3     3   -   38 
Kootstert. F2     5     2     6   -   37 
Buitenpost F4    6     1     5   -   42 
 
Mutaties voor 1 mei 
Afmeldingen en overschrijvingen dienen 
uiterlijk 1 juni binnen te zijn bij secretaris 
Will Bakema, Duinweg 4, Nes, tel. 542427. 
 
Geel Wit-FC Groningen 
De wedstrijd Geel Wit-FC Groningen op 
24 mei begint om 19.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wie het weet mag het zeggen 
 
Een aantal weken geleden werd ik door 
Koos Molenaar aangesproken of ik ook 
geïnteresseerd was in het schrijven van 
een stukje in ons clubblad. Aangezien het 
blad moet worden gevuld en het volgens 
Koos steeds moeizamer gaat om dit te 
bewerkstelligen, heb ik me vrijwillig 
opgeofferd. Ik weet nog goed dat het na 
de wedstrijd Geel-Wit – FVC was dat Koos 
mij aansprak. Het resultaat van die 
wedstrijd zullen de meeste mensen nog 
wel weten; 0-2 verlies. Helaas is het 
sindsdien niet beter gegaan met onze 
ploeg. Was het voor de winter nog 
hosanna, na de winterstop is het eigenlijk 
bergafwaarts gegaan. Met afgelopen 
woensdag wel het grootste dieptepunt tot 
nu toe, tenminste in mijn ogen. Ik had nog 
gezegd tegen Koos: ,,Ik wacht wel met dat 
stukje te schrijven na de wedstrijd tegen 
Ruinerwold.’’ Ik denk dat ik dat zei met 
een onbewust gevoel van dat ik dan in 
ieder geval een iets positiever verhaal zou 
kunnen schrijven. U zult dan wel begrijpen 
wat ik daarmee bedoel. U weet inmiddels 
allemaal waarschijnlijk ook hoe het ons is 
vergaan daar in het land van Bartje. Ik was 
er nogal kotsziek van moet ik bekennen, 
maar dat was in principe iedereen, 
inclusief publiek. Daarmee doel ik vooral 
op de mensen die ons altijd steunen en 
elke wedstrijd van ons massaal bezoeken. 
Vooral de jongens achter het doel en de 
vaste ‘uit-supporters’ genieten mijn 
sympathie voor hun eeuwig enthousiasme. 
Het is jammer dat we dit al een aantal 
weken niet kunnen terugbetalen. Na de 
winterstop liegen de cijfers niet, zoals ze 
dat overigens nooit doen. Twee schamel 
behaalde punten, 3 doelpunten voor en 12 
tegen. Het is niet moeilijk om te kunnen 
constateren dat dit extreem pover is. Ik 
vraag me echt af waardoor dit komt. Wat 
wel kan worden gezegd is dat we geluk 
hebben gehad dat we voor de winterstop 
de punten hebben gepakt, anders was nu 
ons lot definitief bepaald. Waarom lukte 
het ons in het begin van het seizoen wel 
om te winnen, of in ieder geval gelijk te 
spelen, en nu helemaal niet meer? Wat 
helemaal frappant is, is dat we derde en 
zelf gedeeld tweede hebben gestaan. Er 
werd thuis twee keer gewonnen van een 
gedoodverfde titelkandidaat en uit pakten 
we ook de benodigde puntjes. Ok, het spel 
was niet altijd om over naar huis te 

Friesland V1    17    7   34   -   78 
Oosterlittens V1    17    5   26   -   87 
 
A-junioren 
Geel Wit A1     16   40   59   -   34 
Suameer A1     15   39   67   -   12 
Zwaagwest. A1    16   34   69   -   31 
Hark. Boys A1    15   34   45   -   16 
Rijperkerk A1    16   26   42   -   35 
VVT A1     15   20   23   -   34 
Noordbergum A1    16   13   29   -   50 
Veenwouden A1    15   13   31   -   60 
Friese Boys A1    14   11   25   -   35 
Anjum A1     15     8   34   -   59 
de Lauwers A1    17     7   22   -   80 
 
B-junioren 
Dokkum B1     18   45 103   -   36 
Minnertsga B1    16   40   89   -   21 
Geel Wit B1     17   33   56   -   28 
Robur B2     14   29   44   -   34 
St. Jacob B1    14   22   46   -   34 
JV Bolsward B3    16   18   43   -   67 
Tzum B1     17   17   51   -   67 
ONS/TOP B3    12   12   34   -   42 
St. Annapar. B2    16   12   37   -   83 
Frisia B3     17   10   35   -   78 
BCV B2     15   10   32   -   80 
 
C-junioren 
Noordbergum C1    18   46   95   -   16 
Hark. Boys C1    19   41   79   -   47 
V en V '68 C1    16   40   95   -   29 
de Wâlden C1    18   36 101   -   31 
Kootstert. C1    18   28   44   -   31 
VIOD C1     17   26   74   -   46 
HJC C1     19   25   47   -   51 
Geel Wit C1     17   18   25   -   50 
Twijzel C1     15   16   41   -   53 
Harkema Op. C1    19   13   34   -   89 
Friese Boys C1    19     8   28   - 127 
Drogeham C1    17     6   22   - 115 
 
D1-pupillen 
Blija D1      6   16   37   -     6 
JVC Nylân D1    6   13   24   -   10 
Geel Wit D1     6   12   27   -     8 
Hark. Boys D1    6     7   15   -   15 
Friese Boys D1    5     2     8   -   24 
Kootstert. D1     7     1     8   -   56 
 
D2-pupillen 
Holwerd D1     6   18   37   -     2 
Boornbergum D1    6   15   30   -   13 
Ropta Boys D1    6     9   38   -   15 
Geel Wit D2     5     6   20   -   22 
Broek. Boys D2    7     3   10   -   60 
Hark. Boys D2    4     0     6   -   29 

2 15 



Leeuwarden 1    20   23   34   -   40 
Geel Wit 1     20   22   23   -   28 
Frisia 1883 1    20   22   32   -   40 
GVAV Rap. 1    20   21   32   -   39 
Ruinerwold 1    20   15   29   -   61 
 
Tweede elftal 
Heerenveen 2    20   49   69   -   24 
Geel Wit 2     20   38   49   -   21 
Rood Geel 2    20   36   50   -   24 
Sneek 3     20   34   49   -   40 
Emmeloord 2    20   33   44   -   37 
FVC 2     20   33   49   -   46 
Gorredijk 2     20   29   36   -   34 
St. Annapar. 2    20   28   36   -   39 
Nicator 2     20   23   35   -   61 
Friesland 2     20   17   44   -   53 
Franeker 2     20   15   33   -   54 
Leeuwarden 3    20     6   20   -   81 
 
Derde elftal 
Irnsum 2     18   40   55   -   21 
Harlingen 2     17   35   57   -   28 
Renado 2     17   32   45   -   33 
Trynwâlden 2    17   31   36   -   31 
Geel Wit 3     17   27   40   -   23 
Akkrum 2     17   23   23   -   33 
Stiens 2     17   20   40   -   40 
Frisia 3     17   20   31   -   37 
Oosterlittens 2    17   14   26   -   42 
Gorredijk 3     18   11   27   -   73 
RES 2     16     6   18   -   37 
 
Vierde elftal 
DTD 4     17   42 102   -   33 
Beetgum 2     16   37   62   -   27 
FVC 4     19   32   74   -   51 
Geel Wit 4     18   29   62   -   50 
OSI '78 2     17   28   62   -   69 
Leeuwarden 4    16   25   66   -   55 
MKV '29 4     17   23   52   -   54 
Sparta '59 4     17   23   47   -   49 
Nicator 3     17   17   54   -   74 
Frisia 7     17   14   44   -   75 
St. Annapar. 5    16   11   48   -   78 
St. Jacob 2     15     4   27   -   85 
 
Veteranen 
Rood Geel V1    18   41   77   -   29 
Geel Wit V1     17   35   64   -   27 
Franeker V1     16   35   49   -   20 
Flamingo V1    18   33   79   -   62 
Dronrijp V1     17  31   54   -   30 
Nicator V1     15  29   52   -   41 
Stiens V1     15  27   49   -   28 
Harlingen V1    14  17   34   -   45 
Stiens V2     15  10   33   -   52 
Friesland V2    17    9   19   -   71 

schrijven, maar het was ook niet zo dat we 
qua spel een modderfiguur in deze klasse 
sloegen. Nú doen we dat wèl in mijn ogen. 
We verliezen van tegenstanders waar we 
in de eerste competitiehelft van wonnen. 
Hoe kan dat dan? Na FVC volgde het 
debacle tegen Velocitas, gevolgd door een 
0-0 tegen Bergum, een 1-0 verlies tegen 
Frisia en een 1-0 verlies tegen GRC. Nu 
was deze laatste wedstrijd misschien 
ingecalculeerd en speelden we zeker niet 
onverdienstelijk, maar hoe onmachtig 
waren we niet in die andere wedstrijden. 
We moeten gewoon eerlijk zijn en zeggen 
dat het de laatste weken nergens naar 
lijkt. Er zit te weinig spel meer in de ploeg, 
het vertrouwen is weg, de teamgeest is 
ver te zoeken en zelfs de inzet houdt niet 
over. Komt het dan helemaal niet meer 
goed met ons? Dat denk ik wel hoor, ook 
ik kan als moppersmurf (of niet Peter?) 
wel positief zijn. Ik ben er stellig van 
overtuigd dat wij in deze klasse goed mee 
kunnen komen en ook absoluut niet 
hoeven te degraderen. Er zal dan wel een 
besef moeten groeien dat we met zijn 
allen de mouwen moeten oprollen, de 
schroom van ons afgooien en gaan 
voetballen zoals we kunnen. Inzet en 
inzicht zijn daarbij cruciale voorwaarden. 
We zaten al in een beslissende fase, maar 
het is nu dus echt alles of niets. Als we 
onze thuiswedstrijden winnen, en ik zeg 
als, dan ontlopen we zeker degradatie. 
Maar iedereen weet dat niks zeker is in 
het leven en zeker niet zoals we de laatste 
tijd voetballen. Toch ben ik ervan 
overtuigd dat we met de steun van ons 
hondstrouwe publiek de aankomende 
twee weken met volle overtuiging en 
bezieling in zullen gaan. Misschien zou ik 
naar het publiek verder moeten gaan door 
te zeggen dat dit een belofte is van ons als 
spelers, maar ook beloftes worden wel 
gebroken. Ik kan u wel verzekeren dat ook 
wij behoorlijk de balen in hebben en 
allemaal willen winnen. Des te meer reden 
om zes punten te pakken de aankomende 
twee weken en zodoende toch met een 
enigszins tevreden gevoel het seizoen 
kunnen afsluiten en zoals gezegd, dat 
verdient het publiek ook wel weer eens zo 
langzamerhand. Er zijn geen excuses 
meer, er zijn geen redenen waarom we 
niet zouden kunnen winnen, er is geen tijd 
meer voor geneuzel en er is geen ruimte 
voor verdeeldheid binnen het team. We 
moeten het nu maar eens gaan laten zien 
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waarom we in deze klasse voetballen en 
of we dat volgend jaar ook nog zo graag 
willen doen. Zo niet, dan hoeven we 
zondag niet eens het veld in te gaan en 
kunnen we ons beter laten inschrijven voor 
de derde klasse. Ach, ik weet het ook 
allemaal niet meer….u wel?          
 

Colin Ytsma 
 
 
Aan de bal………….. 
 

 
 
Naam: Cyprian de Jong 
Pupil van de week: Bergum (0-0) 
Vader / Moeder: Sip en Igna. 
Broer/Zus: Ronald en Ingrid. 
 
Ik voetbal in: E3 
Trainer: Marcel en Maurits. 
In het veld sta ik: achter. 
Hoogtepunt: pupil v/d week. 
Wat ik van Geel Wit vind:  leuk. 
 
Ik eet het liefst: cordon bleu. 
Ik drink het liefst: sinas. 
 
Favoriete club:  Ajax. 
Muziek:   Iron Maiden. 
Mooiste boek: Voetbalboek. 
Ik wil later worden: profvoetballer. 
 
Ik heb een hekel aan:  gemene 
voetballers. 
 
 

 
Aan de bal………….. 

 
 
Naam: Boyd Metz 
Pupil van de week: Leeuwarden (0-0) 
Vader / Moeder: Hendrik en Paula. 
Broers:  Tom en Max. 
 
Ik voetbal in: E3 
Trainer: Marcel en Maurits. 
In het veld sta ik: midden. 
Hoogtepunt: bijna kampioen. 
Wat ik van Geel Wit vind:  gezellig. 
 
Ik eet het liefst: vis. 
Ik drink het liefst: water. 
 
Favoriete club:  Geel Wit. 
Muziek:   van alles wat. 
Mooiste boek:  De grijpgrip. 
Ik wil later worden:  visboer. 
 
Ik heb een hekel aan:  verliezen met 
voetballen. 
 
 
Standen 
 
Eerste elftal 
GRC Groningen 1    20   43   42   -   18 
Wolvega 1     20   38   37   -   24 
Alcides 1     20   37   36   -   14 
Bergum 1     20   34   50   -   30 
Forward 1     20   26   38   -   43 
FVC 1     20   25   32   -   40 
Velocitas 1     20   24   41   -   49 
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steeds beter te spelen. Sander raakte 
geblesseerd en ging een tijdje van het 
veld. Gelukkig was Geel-Wit zo sportief 
om er toen ook een speler uit te halen. 
Later kon er toch weer met 2 complete 
teams gevoetbald worden. Het lukte onze 
verdediging niet om alle spelers van de 
tegenpartij goed in de gaten te houden 
dus kregen we hierna nog een aantal 
doelpunten tegen. Gelukkig kon Rutger 
nog wel 2 keer scoren. Toch werd er best 
goed gevoetbald voor een team dat nog 
maar 2 wedstrijden samen speelt en leider 
Frank heeft er dus goede hoop op dat er 
binnenkort gewonnen gaat worden. Het 
zat er deze keer nog niet in en de 
eindstand werd 5-3. We besloten ons niet 
te haasten want anders moesten we 
ongedouched de boot weer op. In plaats 
hiervan gingen we na het douchen lekker 
een wandeling maken via de duinen naar 
het dorp Nes. Hoe we er gekomen zijn 
weet ik niet maar met zere voeten, losse 
veters en te zware tassen om de nek van 
de begeleiders haalden we toch de 
patattent in Nes. Dit bleek hun redding 
want na een heerlijke vette bak patat en 
een ijsje van de begeleiders ging het 
plotseling een stuk beter. De jeugd 
ontdekte een souvenierwinkeltje en binnen 
korte tijd had bijna iedereen een kadootje 
gekocht voor de begeleiders??? Nee dus. 
Het bleek allemaal bedoeld voor de 
moeders, die thuis lekker uitgerust 
natuurlijk, op hun kroost zaten te wachten. 
Van onze penningmeester Ronald de Boer 
hadden we een zakcentje meegekregen 
om te besteden en de begeleiders 
besloten hierop om ook maar iets leuk te 
gaan doen en gingen toen samen met de 
spelertjes, die toen toch allemaal al blut 
waren, naar een grote gokhal te gaan. 
Binnen 10 minuten waren we weer buiten 
want de jeugd kon geen eurocent meer 
uitgeven. Dus dan maar gezellig samen 
weer in de taxi naar de boot. Bij de pier 
werd nog eens uitgebreid het leven op het 
wad verkend en met beblubberde 
schoenen stapten we weer op de boot. Ze 
waren goed gemanierd want op de boot 
gingen alle schoenen uit en renden ze dus 
nu op sokken over het dek. Moe maar 
voldaan kwamen we om ongeveer vier uur 
weer aan op Halfweg. Een onvergetelijke 
dag, ondanks het verlies. 
 
Popke 

 

Er zijn grenzen… 
Het grootste probleem waarmee het 
amateurvoetbal worstelt is ongetwijfeld het 
driegende tekort aan scheidsrechters. 
Eigenlijk is het nog een wonder, dat de 
aanwijzers van de bond er ieder weekend 
weer in slagen al die honderden 
wedstrijden te bemannen respectievelijk te 
bevrouwen. 
Scheidsrechteren een hobby? Het mocht 
wat… Zo langzamerhand begint het 
steeds meer op een vorm van sado-
masochisme, zelfkwelling dus, te lijken. 
Twee keer elf voetballers –van wie 
statistisch is bewezen dat gemiddeld 50% 
(!) van hun acties op het veld op een 
mislukking uitloopt- accepteren niet of 
nauwelijks dat een scheidsrechter 
(gemiddeld 10% foute beslissingen!) er 
soms andere inzichten op nahoudt dan 
zijzelf. In woord en gebaar uiten zij hun 
ongenoegen over vermeende 
scheidsrechterlijke dwalingen, waarbij 
meestal trainers en coaches zich vanaf de 
zijlijn niet onbetuigd laten. 
In dit verband zou het toe te juichen zij, 
dat ook bij het amateurvoetbal in alle 
geledingen het vragen om een kaart –door 
wie dan ook- meteen afgestraft zou 
worden met rood voor de vrager. Rood? 
Ja zeker, rood! Zeikerds! 
Veel scheidsrechters hebben het 
overigens moeilijker met het publiek langs 
de lijn dan met de spelers op het veld. Niet 
gehinderd door enige deskundigheid of 
kennis van zaken –de gunstige 
uitzonderingen daargelaten- geven de 
zogenaamde supporters op niet mis te 
verstane wijze hun commentaar op de 
scheids. Ook de grensrechters –alleen van 
de tegenpartij natuurlijk!- krijgen het 
nodige toegevoegd door de ‘deskundigen’ 
langs de lijn. Buitenspel? Een bron van 
vermaak! Misschien is het goed deze 
schreeuwers er eens op te wijzen dat eens 
scheidsrechter met zijn vlaggenisten de 
afspraak kan maken, dat zij voor IEDERE 
buitenspelsituatie moeten vlaggen, waarna 
hij (de scheids dus) wel beslist of er ja dan 
nee sprake is van HINDERLIJK 
buitenspel, waarvoor gefloten moet 
worden. Zo, weer wat geleerd, goed dat er 
een Geel Wit krant is… 
Spelers, coaches, trainers, bestuurders en 
supporters zullen moeten beseffen, dat 
alles staat of valt met de aanwezigheid en 
beschikbaarheid van de scheidsrechter. 
Als wij dan zo graag op zaterdag of 
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zondag ons wedstrijdje willen spelen of 
bekijken, dan zullen we moeten beseffen 
dat er grenzen zijn aan ons gedrag, 
grenzen die niet overschreden kunnen 
worden… 
 

Anne Moll 
 

Jongste pupil van de week 

 

Nog maar een paar dagen oud en al 
gehuld in het shirt van de pupil van de 
week. Dit is Jamie Tjeerd, zoon van Jacob 
en Ingrid Russchen. 
 

 ‘Play offs waardeloos’ 

In zijn oratie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen heeft hoogleraar Ruud H. 
Koning onlangs de stelling geponeerd dat 
play offs in het voetbal een waardeloos 
systeem is. Met het systeem wordt 
namelijk het tegenovergesteld bereikt van 
wat de KNVB wil, namelijk uitsluiten dat de 
gelukkigste in plaats van de beste teams 
‘Europa in gaan’.  

De kans dat op basis van uitsluitend de 
reguliere competitie, de twee beste in 
plaats van de twee fortuinlijkste 
voetbalteams zich plaatsten voor de 
(voorronde) Champions League is 55 
procent. De eindrangschikking in de 
competitie komt nu eenmaal voor een deel 
door een beetje geluk op de juiste 
momenten’ tot stand, berekende Koning. 
Via de voorgestelde play off wedstrijden 
krijgt idealiter het team dat eigenlijk 
tweede had moeten worden, maar door 

Op de website van De Lauwers lazen we 
het volgende verslag 

De Lauwers E1 dagje uit naar Geel-Wit 
E2 Ameland 
De meeste spelers hadden het er al lang 
over, een voetbalwedstrijd op een eiland, 
dat hadden ze nog niet eerder beleefd. 
Op zaterdag 26 maart was het dan zover. 
In alle vroegte mochten de taxiouders 
weer aantreden en onder aanvoering van 
leider Frank vertrokken we om 8.30 uur 
richting Holwerd. Leider Jacob was 
verhinderd want hij moet 's middags met 
het eerste elftal voetballen. Het weer was 
goed en nadat we onderweg bijna een 
aantal vissers hadden aangereden, 
kwamen we verder onbeschadigd bij de 
veerboot aan. Onze taxi mevr. Dillema 
leverde haar klanten af en vertrok weer en 
met de chauffeurs Hillebrand en Popke 
gingen we aan boord. We hadden de 
grootste tafel op de boot gereserveerd en 
het duurde maar even voordat de spelers 
al gingen warm lopen. De begeleiders 
genoten van een bak koffie en het duurde 
niet lang of een van de Boogjes kwam al 
met een zelf gekocht saucijzenbroodje aan 
zetten. De rest van de teamgenoten 
ontdekten dit en het duurde niet lang of de 
bootkantine werd bijna geheel leeg 
gekocht. Een geluk voor de begeleiders 
want jeugd zonder geld is leiders zonder 
zorgen. Voor de meesten was het hun 
eerste boottrip naar een eiland dus de 
zeer ervaren Amelandganger leider Frank 
kon hun van alles vertellen. Het meest 
leuke was nog dat ze ook alles geloofden. 
Zo dachten de pupillen toen we Ameland 
bijna naderden dat het pas 
Schiermonnikoog was. Op het eiland 
aangekomen waren de bussen zo overvol 
dat we besloten een taxi te nemen om de 
wedstrijd niet al te lang uit te laten lopen. 
Met 2 busjes arriveerden we amper een 
kwartier later dan ook bij de velden van 
Geel-Wit. Het was snel omkleden en direct 
het veld op. De wedstrijd begon goed. We 
hadden leuke kansen en het publiek zag 2 
ploegen die elkaar goed aanvoelden. Zo 
kon Sander zelfs het eerste doelpunt 
scoren maar het duurde niet lang of ook 
de tegenpartij passeerde onze goed 
spelende doelman Everhardt. Zo stond het 
in de rust dus 1-1. 
Na de rust begon de vermoeidheid van de 
reis en de emoties van deze trip toch wat 
toe te slaan want de tegenpartij begon 
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waren we 30 minuten de meester op het 
veld. Na verandering van de opstelling van 
de achterhoede scoorde onze 
Veenwoudenaren nog 3 keer en werd het 
toch nog redelijk spannend. 
Eindstand: 4-6 
 
Drie punten in de knip. 

Nieuwe tassen voor het eerste elftal 

Bakkerij De Jong heeft het eerste elftal 
voorzien van nieuwe tassen. De tassen 
zijn geleverd door Muta uit Leeuwarden. 
Het heeft even geduurd maar het resultaat 
mag er zijn.  

Geel Wit 3 ole ole ole! 
 
We (Geel Wit 3) moesten met de half 9 
boot, er waren 2 mensen naast ons met 
een snor. We hadden Hans van het 
tweede erbij dus dat zat wel snor. 
Toen we 1-0 achter stonden moest het 
roer om.Ronald werd geblesseerd.  
Toen werd het 1-1 (gelijk) doordat Hijn 
heel snel ging er langs en Leo scoorde in 
het doel. Toen ineens werd het 2-1 voor 
hullie doordat Simon Vestdijk scoorde in 
ons doel. Oh? nee het was een voorzet 
van hem die via Ricus in ons doel ging. 
Doordat Leo nog één scoorde was het 2-2 
in de rust. Hij moest er wel uit in de rust 
want hij was ziek (griep). 
In de rust was er veel lof maar ook een 
prei dus. Toen had hijn bij hun op de deur 
geklopt en waren ze te vroeg op het veld. 
En Hans van het tweede maakte de 2-3 
voor ons maar ineens was plots Ronald 
daar weer. Nou toen hadden we bijna een 
ongeluk omdat een Duitser ons net mistte 
en we reden door rood omdat we anders 
te laat waren het tweede was een beetje 
te laat voor de boot we hadden gewacht,  
gelukt! 
Einde. 
Groetjes Geel-Wit 3 

pech lager eindigde, alsnog een kans. 
Toch kan datzelfde team ook in die play 
offs natuurlijk weer verliezen. Met name 
vanwege dit onzekere karakter blijkt de 
kans dat we de twee beste teams 
overhouden te dalen naar slechts 38 
procent. De play offs zijn dus een 
waardeloos systeem om een sterkere 
deelname aan Europese toernooien te 
bereiken, zoals de KNVB wenst.  

De hoogleraar trekt zijn conclusies uit een 
vergelijking tussen een gesimuleerde, 
‘ideale’competitie en de daadwerkelijke 
uitslagen. De ranglijst zoals die nu wordt 
vastgesteld na een volledige 
voetbalcompetitie met uit- en 
thuiswedstrijden tegen elke tegenstander, 
wordt door velen beschouwd als de 
‘eerlijkste’ methode. ‘Maar het spelen van 
twee, drie of vier keer tegen elke 
tegenstander zou een preciezere 
eindstand opleveren’, aldus Koning. ‘Want 
daarmee sluit je toeval uit. Toeval speelt, 
zeker in sporten als voetbal waarin slechts 
weinig doelpunten worden gemaakt, een 
belangrijke rol.  

De sporteconoom ging aan het 
experimenteren en door de eindstand die 
daaruit voortkwam te vergelijken met de 
werkelijke eindstand wordt duidelijk of de 
kampioen een terechte winnaar is en niet 
een toevallige. Koning: ‘We hebben, op 
basis van de resultaten over de elf 
afgelopen seizoenen, berekend dat de 
kans dat het team met statistisch de beste 
kwaliteiten inderdaad ook de competitie 
wint, varieert van 45 tot bijna 100 procent. 
Gemiddeld genomen is de kans op een 
terechte kampioen 75 procent. 

Ik kan het grotendeels met Koning eens 
zijn. De eerlijkste competitie is die waarin 
alle clubs twee keer tegenelkaar spelen. 
Alle clubs hebben zo evenveel kans op 
geluk en pech. Door clubs vier keer tegen 
elkaar te laten spelen zal het toeval een 
minder belangrijke rol gaan spelen, maar 
het toeval helemaal uitsluiten kan niet. 
Ook niet in de Champions League. Mijn 
stelling is dat een club die op basis van 34 
wedstrijden in de eredivisie een plaats in 
Europa verdient die niet mag verspelen 
aan een team dat alleen in de 
nacompetitie piekt.  

Koos Molenaar 
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Een groet van Theo Brouwer uit Nieuw 
Zeeland 

Deze winter is Theo Brouwer naar Nieuw 
Zeeland vertrokken. Daar zal hij een jaar 
blijven. Theo heeft het eerste elftal van 
Geel Wit verruild voor dat van Melville 
AFC. Hij heeft een paar keer meegetraind 
en is, nadat de papieren zijn rondgemaakt, 
toegevoegd aan de eerste selectie.  

Het niveau is, zoals Theo schreef, 
vergelijkbaar met dat van Geel Wit, wat 
weer vrij hoog is voor Nieuw-Zeelandse 
begrippen.  

Op de site van Melville lazen we het 
volgende:   

Melville start their northern league 
campaign away to Albany United minus 
five players, but are well prepared 
nonetheless. Bus leaves Gower Park 
10.30am Saturday, tickets $10. Chris 
Smith has come back on board as 
assistant coach to Ray Mackintosh. Well-
performed striker Gerard Pambuai has 
signed from Claudelands Rovers, while 
newcomers Theo Brouwer (Netherlands) 
and Leon Pugh (Wolverhampton) look 
useful.  

 
Theo in het tenue van zijn nieuwe 
vereniging. 

 
Het gebouw van Theo’s nieuwe club. 
 

Geel Wit A-1 boekt formidabele zege op 
Veenwouden A 
 
Terwijl Foppe K. op de Bahama’s van de 
champagne lag te genieten, moesten wij in 
het ietwat minder exotische Veenwouden 
weer vol aan de bak. Deze wedstrijd 
moest gewonnen worden om uitzicht te 
houden op het kampioenschap. Ondanks 
dat we thuis met 10 tegen 0 hadden 
gewonnen, hebben we gretig gebruik 
gemaakt van de informatie die Martinus S. 
(onze infiltrant in Veenwouden en D.N. 
specialist) aan ons heeft doorgespeeld. 
Na de warming-up konden we beginnen. 
Natuurlijk aangeslagen door het plotse 
overlijden van de paus, speelden we toch 
in de pauselijke kleuren en droeg onze 
aanvoerder een zwarte rouwband. 
Geel-Wit begon sterk. Meteen vanaf de 
aftrap werd er al een kans gecreëerd. 
Maar het eerste doelpunt viel pas na ruim 
20 minuten spelen. (Bjorn, penalty door 
handsbal) 0-1. 
Hierna was het weer Bjorn Wijnberg die na 
een knappe rush de 0-2 binnenschoot.  
Ondanks dat wij de betere ploeg waren, 
scoorde Veenwouden de 2-1. Er ontstond 
geen paniek, en zeker niet bij Brian 
Overmars want die scoorde de 1-3, uit een 
voor de gewone man onmogelijke hoek. 
-   Rust   - 
We begonnen weer fel en na 5 minuten 
kon Siard, door een fout van de keeper, 
een prachtige goal binnenschieten. Na 
eigen zeggen was dit van ongeveer 20,23 
meter.1-4. 
-    Shit de boot is aan   - 

Toen scoorde Bjorn nog 2 keer (!) en 
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