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F2-pupillen 
Geel Wit F2     8   24   61   -     5 
Harkema Op. F2    10   24   55   -   13 
Dracht. B. F6    10   16   57   -   21 
Hardegarijp F3    10     9   21   -   63 
Kootstert. F2     8     5   15   -   55 
Buitenpost F4    8     1     5   -   57 
 
 

Bord Vrienden Geel Wit 

Het heeft even op zich laten wachten, 
maar het bord van de Vrienden van Geel 
Wit is klaar. Op het bord staan de namen 
van de leden van de vriendenclub, die met 
hun financiële bijdrage de club een hart 
onder de riem willen steken. Dat kan 
eigenlijk alleen wanneer hun aantal groeit. 
Daarom een oproep aan allen: word lid 
van de Vrienden van Geel Wit en steun 
daarmee de voetbalvereniging. Als dank 
komt dan ook uw naam op het bord. 

Wend u voor meer informatie tot Bart 
Molenaar en/of Geert Weijmans. 

E4 kampioen 

 

 
Titelkansen veteranen 
Bij het ter perse gaan van dit laatste 
clubblad van dit seizoen hadden de 
veteranen nog alle kans op het 
kampioenschap. Na de monsterscore van 
20-0 tegen Friesland V1 moest van 
Harlingen V1 alleen nog gewonnen 
worden. Voor het tweede elftal is het 
seizoen voorbij na verlies in de 
nacompetitie tegen Emmeloord 2. 

 

De redactie wenst iedereen een 

prettige vakantie en tot ziens 

in het nieuwe seizoen 
 
 

 



Gerechtigheid 
 

Voetbal kan heel oneerlijk zijn. Dat weten 
we allemaal maar al te goed. De laatste 
paar weken spande in dat opzicht toch wel 
een beetje de kroon. De wijze waarop 
PSV en AZ uit respectievelijk de 
Champions League en de UEFA-cup 
werden gestoten wekte medelijden en 
gevoelens van onrechtvaardigheid. Als 
Feyenoord-supporter, wat dit seizoen weer 
eens absoluut niet meeviel, was ik geroerd 
door het verlies, de tranen en de 
verslagenheid. Troostende woorden zijn er 
niet op zo’n moment. Een ploeg als PSV 
verdiende het om de finale te halen, 
sterker nog, om het toernooi te winnen. 
Tweemaal had PSV zich de meerdere 
getoond van AC Milan. Met opvallend 
sterk spel en enige flair wist PSV menig 
Milan hart op hol te brengen. Nederland 
raakte steeds meer in de ban van PSV. 
Want laten we eerlijk zijn, het is reclame 
voor het hele Nederlandse voetbal hoe 
PSV heeft gespeeld. Toch stonden de 
´gloeilampjes´ van ome Frits met lege 
handen. Een gedesillusioneerde Mark van 
Bommel kon stamelend amper zijn 
teleurstelling verbergen nadat de rossoneri 
de finale hadden bereikt van het meest 
prestigieuze toernooi van Europa. Toch 
komt Mark van Bommel zijn gerechtigheid 
nog wel als hij straks Barcelona aan de 
hand neemt op weg naar de Champions 
League finale van 2006 en hij tevens de 
winnende goal maakt tegen Duitsland in 
de WK-finale volgend jaar. Of is dit nu de 
hoop die spreekt? Het zal blijken.  
Ook AZ ging op een schlemielige wijze ten 
onder. Daar waar PSV mocht hopen op in 
ieder geval een verlenging, was AZ bij een 
3-1 stand in het bezit van een ticket voor 
de finale in Lissabon. Het zou een 
bekroning zijn op het seizoen van AZ en 
vooral voor de vertrekkende Co Adriaanse 
zou het een passend afscheid zijn. 
Wederom was de slotminuut de minuut die 
AZ en eerder al PSV de das om deed. Ik 
weet zeker dat ook voor Adriaanse nog 
gerechtigheid zal komen. De man heeft 
misschien een ietwat vreemde 
persoonlijkheid, maar hij is een 
ambassadeur van het Nederlandse 
voetbal; aanvallend spelen met 
vleugelaanvallers. Dat gerechtigheid wel 
degelijk bestaat bleek even iets later. AC 
Milan verloor in de competitie van 
Juventus met 0-1. De oude dame uit Turijn 

Friese Boys C1    22     8   32   - 146 
Drogeham C1    21     6   23   - 140 
 
D1-pupillen 
Blija D1     10   25   56   -   14 
JVC Nylân D1    10   19   45   -   18 
Geel Wit D1     10   19   43   -   17 
Hark. Boys D1    10   16   24   -   22 
Friese Boys D1    10    6   19   -   47 
Kootstert. D1    10    1   11   -   80 
 
D2-pupillen 
Holwerd D1      9   27   56   -    3 
Boornbergum D1    10   24   40   -   21 
Ropta Boys D1     9   12   44   -   21 
Geel Wit D2      9   12   42   -   33 
Hark. Boys D2     8     3   12   -   53 
Broek. Boys D2    9     3   12   -   75 
 
E1-pupillen 
BCV E1     10   28   34   -     9 
TTBC E1     10   22   41   -   18 
Geel Wit E1     10   18   34   -   24 
Nicator E1     10   10   23   -   36 
Lwd. Zwal. E1    10     6   19   -   43 
FVC E1     10     4   19   -   40 
 
E2-pupillen 
VCR E2     10   30   69   -   16 
Anjum E2     10   22   63   -   35 
Ropta Boys E2    10   10   28   -   35 
WTOC E2     10   10   37   -   50 
Geel Wit E2     9     9   26   -   39 
de Lauwers E1    9     3   24   -   72 
 
E3-pupillen 
Geel Wit E3     10   27   62   -   10 
Wardy E1     10   19   46   -   26 
Birdaard E1     10   17   36   -   24 
VIOD E1     10   13   26   -   46 
Ouwe Syl E1    10     6   20   -   39 
Ternaard E1     10     4   15   -   60 
 
E4-pupillen 
Geel Wit E4     10   27   99   -    8 
Wykels Hallum E3  10   24   66   -   31 
Wardy E2     10   15   34   -   41 
Berlikum E3     10   12   29   -   65 
Rijperkerk E3    10     6   26   -   62 
Rood Geel E7    10     6   35   -   82 
 
F1-pupillen 
DTD F1     10   27   52   -   12 
Geel Wit F1     10   17   35   -   16 
SC Twijzel F1    9   17   26   -   11 
Ropta Boys F1    10   13   10   -   26 
Dokkum F1      9     7     9   -   30 
Irnsum F1     10     3     3   -   40 
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Nicator 3     21   24   65   -   86 
Frisia 7     22   15   56   -   92 
St. Annapar. 5    20   15   56   -   96 
St. Jacob 2     22     8   35   - 112 
DTD 4 gepromoveerd. 
 
Veteranen 
Rood Geel V1    22   50  102   -   35 
Geel Wit V1     21   47  100   -   29 
Franeker V1     22   47    72   -   30 
Stiens V1     22   40    66   -   39 
Dronrijp V1     22   40    71   -   45 
Flamingo V1    22   37    90   -   79 
Nicator V1     21   32    62   -   66 
Harlingen V1    21   27    50   -   62 
Stiens V2     20   15    42   -   65 
Oosterlittens V1  22   13    41   - 112 
Friesland V1    21   11    44   -   90 
Friesland V2    22     9    22   - 110 
Geen promotie mogelijk. 
 
A1-junioren 
Suameer A1     19   49   80   -   14 
Zwaagwest. A1    19   43   78   -   33 
Hark. Boys A1    19   41   58   -   19 
Geel Wit A1     19   40   64   -   52 
Rijperkerk A1    19   35   52   -   37 
VVT A1     19   20   27   -   50 
Veenwouden A1    20   20   45   -   75 
Friese Boys A1    18   18   36   -   39 
Noordbergum A1    20   17   35   -   60 
Anjum A1     18   11   42   -   72 
de Lauwers A1    20     8   24   -   90 
 
B1-junioren 
Minnertsga B1    20   50 107   -   30 
Dokkum B1     20   48 110   -   42 
Robur B2     20   45   76   -   48 
Geel Wit B1     19   39   64   -   31 
St. Jacob B1    19   28   65   -   51 
Tzum B1     20   20   59   -   78 
JV Bolsward B3    18   19   47   -   72 
ONS/TOP B3    20   18   46   -   60 
Frisia B3     20   16   46   -   86 
BCV B2     20   16   40   -   91 
St. Annapar. B2    20   12   44   - 115 
 
C1-junioren 
Noordbergum C1    22   58 112   -   19 
V en V '68 C1    22   58 127   -   36 
Hark. Boys C1    22   47   87   -   53 
de Wâlden C1    22   42 115   -   41 
VIOD C1     21   35   88   -   55 
Kootstert. C1    21   28   47   -   44 
HJC C1     22   28   53   -   62 
Twijzel C1     22   25   60   -   81 
Geel Wit C1     21   21   33   -   64 
Harkema Op. C1    22   19   56   -   92 

legde later beslag op de titel.  
Dan Sporting dat moest aantreden voor de 
topper tegen Benfica. Ook hier was de 
strijd om de titel ongemeen spannend. 
Benfica zegevierde uiteindelijk met 1-0, 
waardoor ook Sporting de titel kon 
vergeten. Misschien ben ik dan wat 
sadistisch aangelegd, maar ik vind dat 
verdiend en in mijn ogen is dat 
gerechtigheid. Natuurlijk helpt het PSV en 
AZ niet, maar dankzij deze 
uitputtingsslagen konden Milan en 
Sporting het niet opbrengen om de 
volgende hindernis te nemen. PSV en AZ 
geen Europese finale, dan jullie geen 
nationale titel, zo is mijn redenering. 
Helemaal mooi is dat Liverpool en CSKA 
Moskou er vandoor zijn gegaan met de 
prijzen.  
Nu we het toch over die wedstrijden 
hebben en we spreken over gerechtigheid 
wil ik het volgende even gezegd hebben. 
PSV wint thuis met 3-1, maar verliest uit 
met 2-0, eindstand dus 3-3 zou de leek 
zeggen, maar nee de heren van de UEFA 
hebben de regel van het zogenaamde 
uitdoelpunt jaren geleden bedacht. Dit 
werd ook AZ noodlottig. Ik heb me hardop 
afgevraagd of dit niet zou moeten worden 
afgeschaft. Nu zullen velen zeggen; ja 
maar wat als het jouw cluppie is die op 
zo’n manier doorgaat? Dan zeg ik jammer 
maar helaas dan moeten ze er maar één 
meer maken of minder incasseren. De 
UEFA wil toch dat de beste ploeg 
doorgaat en als het kan met mooi voetbal? 
In dat kader was het onterecht dat PSV en 
AZ beide de dupe waren van het 
uitdoelpunt. Ik zou zeggen afschaffen 
waardoor resultaatvoetbal moeilijker wordt 
en er gewoon wordt verlengd bij een 
gelijke stand in doelpunten.  
Om even dichter bij huis te blijven qua 
gerechtigheid, de allesbeslissende 
wedstrijd tegen Wolvega bracht ons ook 
gerechtigheid. Nadat we in de eerste 
competitiehelft hebben laten zien dat we in 
deze klasse mee kunnen komen, was de 
tweede competitiehelft toch wel even 
andere koek. Toch ben ik van mening, niet 
geheel objectief natuurlijk, dat het terecht 
is dat we niet zijn gedegradeerd. Daarvoor 
hebben we een te goede ploeg. We 
hebben prima resultaten geboekt, maar 
ook zeer slechte. Er waren ups en downs, 
maar deze waren niet echt evenredig 
verdeeld. De tweede competitiehelft veel 
downs de eerste veel ups, maar 
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uiteindelijk was er een gigantische up toen 
we Wolvega versloegen. De ontlading was 
groot en we kunnen ons opmaken voor in 
ieder geval nog een seizoen tweede 
klasse. Gerechtigheid bestaat dus nog wel 
degelijk. 
 
Colin Ytsma     
 
Bedankt namens BCV  

Lang deze weg wil ik namens BCV E1 de 
vereniging Geel Wit bedanken voor de 
geweldige ontvangst van afgelopen 
zaterdag 14-05.  

Om ons goed voor te kunnen bereiden 
op de kampioenswedstrijd hadden wij een 
boot eerder genomen, dit betekent dat je 
meer dan een uur voor aanvang van de 
wedstrijd reeds aanwezig bent. Door de 
mensen in de kantine werden wij voorzien 
van een lekker kop koffie wat het wachten 
wat makkelijker maakte.  
Dat een vroegtijdig vertrek zijn  vruchten 
afgeworpen heeft, blijkt wel uit het feit dat 
wij in een sportieve en leuke wedstrijd met 
goed voetbal met 3-0 gewonnen hebben.   
Het kampioenschap kon gevierd worden 
en dit werd dan ook gedaan met veel 
gezang. Het kampioenschap kreeg 
nog extra kleur door dat wij getrakteerd 
werden op patat van de vereniging Geel 
Wit. Dit gebaar is in zeer goede aarde 
gevallen.  
Namens spelers en begeleiders nogmaals 
bedank en veel succes met jullie 
vereniging in het komende seizoen.  
 

Nieuw dagrecord website 

Nog nooit is de website van Geel Wit zo 
massaal bezocht als de dag na de 
allesbeslissende wedstrijd tegen FC 
Wolvega. Liefst 216 keer is die dag de site 
aangeklikt door mensen die het verslag 
wilden lezen en wilden weten hoe het nou 
zat: was Geel Wit nog tweedeklasser of 
niet? 

Inmiddels is de site al ruim 45.000 keer 
bekeken sinds 7 augustus 2001. Op die 
dag is met de telling begonnen, maar toen 
bestond www.geelwit.nl al een half jaartje. 

  

 

 

Standen 
 
Eerste elftal 
GRC Groningen 1    22   47   45   -   20 
Alcides 1     22   41   42   -   15 
Bergum 1     22   40   57   -   35 
Wolvega 1     22   38   38   -   28 
Forward 1     22   30   41   -   45 
Leeuwarden 1    22   27   37   -   41 
FVC 1     22   26   35   -   44 
Geel Wit 1     22   25   25   -   30 
Velocitas 1     22   25   43   -   52 
Frisia 1883 1    22   25   35   -   44 
GVAV Rap. 1    22   24   35   -   45 
Ruinerwold 1    22   15   34   -   68 
GRC gepromoveerd, GVAV en Ruinerwold 
gedegradeerd 
 
Tweede elftal 
Heerenveen 2    22   50   70   -   27 
Geel Wit 2     22   44   54   -   22 
Rood Geel 2    22   42   56   -   25 
Emmeloord 2    22   37   48   -   40 
FVC 2     22   36   50   -   47 
Sneek 3     22   35   52   -   46 
Gorredijk 2     22   32   40   -   36 
St. Annapar. 2    22   31   41   -   44 
Nicator 2     22   23   38   -   67 
Friesland 2     22   18   44   -   57 
Franeker 2     21   18   38   -   56 
Leeuwarden 3    21     6   21   -   85 
Heerenveen 2 gepromoveerd, 
Leeuwarden 3 gedegradeerd. 
 
Derde elftal 
Irnsum 2     20   46   60   -   23 
Harlingen 2     20   38   64   -   32 
Trynwâlden 2    20   38   47   -   32 
Renado 2     20   38   55   -   41 
Geel Wit 3     20   30   49   -   27 
Akkrum 2     20   27   31   -   41 
Frisia 3     20   22   35   -   45 
Stiens 2     20   20   43   -   46 
Oosterlittens 2    20   15   31   -   53 
RES 2     20   12   27   -   50 
Gorredijk 3     20   12   28   -   80 
Irnsum 2 gepromoveerd, Gorredijk 3 
gedegradeerd. 
 
Vierde elftal 
DTD 4     22   53 120   -   37 
Beetgum 2     21   41   77   -   42 
Geel Wit 4     21   38   80   -   58 
OSI '78 2     21   37   85   -   83 
FVC 4     22   34   79   -   57 
Leeuwarden 4    21   32   79   -   66 
Sparta '59 4     22   31   58   -   59 
MKV '29 4     21   28   62   -   64 
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doorgegeven. Dorus kondigde aan dat de 
mannen van het eerste nog wel even 
langs zouden komen, maar dan moesten 
ze zelf een sleutel meenemen. ‘Deze 
jongen gooit om kwart over zes de tent 
dicht’, en dat deed Henk.  

Koos Molenaar 

Geel Wit wint Cor Wijnbergbeker 

De oudjes van Geel Wit hebben de Cor 
Wijbergbeker weer mee terug mogen 
nemen naar het oosteind. De traditionele 
ontmoeting van de oude glorie van de 
beide Amelander verenigingen eindigde in 
een 4-2 overwinning voor Geel Wiit. 

Zij namen een voorsprong van 3-1, 
Amelandia kwam nog terug, maar met een 
benutte penalty werd het toch nog een 
ruime zege voor de mannen onder leiding 
van Nico Oud.  

Dirk Kooiker en Bart Molenaar hebben 
gezegd dat dit hun laatste wedstrijd was. 
Waar hebben we dat meer gehoord?  

Geel Wit 3 zwaar bestraft 

Geel Wit 3 hoeft niet meer naar Renado. 
De bond heeft Renado 2 een 3-0 
overwinning cadeau gedaan, bovendien 
zijn van het totaal van Geel Wit drie 
punten afgetrokken. De KNVB straft op 
deze manier Geel Wit omdat de 
Amelanders eerder afzagen van de reis 
naar St. Nicolaasga. Volgens de bond zou 
er geen speeldatum meer over zijn. 

Nu eens zien wat de bond doet met JV 
Bolsward B3 en Harlingen V1 die 
afgelopen weekeinde niet kwamen 
opdagen. Zustervereniging Amelandia 
heeft al te horen gekregen dat het tweede 
niet meer hoeft te rekenen op de komst 
van FVC 5 en ook het doorgaan van de 
wedstrijd Geel Wit V1-Friesland V2 is nog 
zeer onzeker.  

Afmelden bij secretaris voor 1 juni 

Leden die zich willen afmelden of leden 
die stoppen met voetballen maar wel lid 
willen blijven dienen dit zo spoedig 
mogelijk door te geven aan secretaris 
W.F. Bakema 
Duinweg 4 
9163 GH Nes 
tel. 0519-542427 
email: wfbakema@home.nl  

Drie jeugdkampioenen 

Geel Wit E3 is kampioen geworden door 
met 4-2 te winnen van Ouwe Syl. E3 is nu 
onbereikbaar geworden voor de 
concurrentie, waarvan alleen Birdaard er 
in slaagde de Amelanders een keer te 
verslaan. Na afloop werden de kersverse 
kampioenen getrakteerd op patat. 

Het team van leiders Marchel Kolk en 
Maurits Metz kan terugzien op een 
fantastisch seizoen, want het werd ook al 
kampioen van de najaarsreeks. 

 

Ook Geel Wit F2 mag zich kampioen 
noemen. Officieel is het nog niet zover, 
maar alleen al Geel Wit in de beide 
resterende wedstrijden een doelpunt of 
veertien om de oren krijgt kan Harkema 
Opeinde F2 alsnog de vlag in top hijsen. 
Veel illusie zullen ze niet hebben want zelf 
zijn ze door Geel Wit afgedroogd met 7-0 
en Geel Wit speelt nog tegen de twee 
zwaksten uit deze poule. 

E4 had zaterdag 28 mei een prachtige 
dag. Eerst won het met 3-13 van Rood 
Geel E7 en werd daarmee kampioen, 
bovendien won het later op de dag het 
toernooi in Surhuisterveen. Ook E1 werd 
daar kampioen. Foto op pagina 16. 
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Geel Wit – FC Groningen 
Geel Wit-FC Groningen is het bekende 
kat-en-muis-spelletje geworden waarbij de 
muis uiteindelijk blij mocht zijn dat hij was 
is aangevreten maar niet opgegeten. Bij 0-
8 stopte de teller en daarmee kon de 
thuisploeg met opgeheven hoofd het veld 
verlaten. 
Toch liet de muis al meteen zijn tanden 
zien. Paul van der Wal troefde Sander van 
Gessel op inzet af en pas na drie minuten 
was er het eerste balcontact voor de 
Amelander goalie René de Jong. Hij zou 
het nog druk krijgen. De eerste reële 
scoringsmogelijkheid diende zich na zes 
minuten aan. Hugo kopte naast uit een 
voorzet van de beweeglijke Kassim 
Bizimana. Deze middenvelder mag 
doorgaans zijn kunsten vertonen in het 
beloftenelftal van de eveneens 
meegereisde Joop Gall, maar werd nu een 
plaats in de hoofdmacht gegund, omdat 
trainer Ron Jans vaste waarden als Paul 
Matthijs, Mile Krstev, Stefano Seedorf en 
Glen Salmon thuis had gelaten. Voor Jans 
was het trouwens een weerzien op 
Ameland, want 25 jaar geleden had hij met 
zes treffers een belangrijk aandeel in de 
18-0 overwinning die PEC Zwolle toen op 
Geel Wit boekte. 
Na zeven minuten lag de bal voor het 
eerst in het mandje. Martin Drent en 
Mathias Florén deden op links het 
voorbereidende werk, waarna Luizinho, 
ook al een man die dit seizoen zelden 
door Jans is opgeroepen, met een droog 
schot in de linker benedenhoek doelman 
De Jong kansloos liet. 
Toch was het een wedstrijd waarin René 
zich kon onderscheiden. Zo wierp hij zich 
na tien minuten spelen moedig voor de 
voeten van Bizimana en tikte hij drie 
minuten later een schot van Jack Tuyp 
over de lat. Maar nauwelijks daarna tastte 
hij mis bij een voorzet van rechtsback 
Danny Buijs. Dit stelde Martin Drent in 
staat de 0-2 binnen te koppen. 
Met een schuiver bepaalde Hugo in de 34-
ste minuut de stand op 0-3 op aangeven 
van Van Gessel. Intussen had de eilander 
sluitpost alweer pogingen van Van Gessel 
en Bizimana verhinderd. En in de slotfase 
van de eerste helft kwam Geel Wit zowaar 
weer over de middellijn. Doelman Jeroen 
Lambers moest in actie komen toen een 
vrije schop van Peter Oud van richting 
werd veranderd. Frank Beijaard haalde 
even later de achterlijn, maar moest zijn 

wel weer naar. 

Ik kon dat niet en bleef ijsberen in de 
kantine. Dat veranderde in een 
bescheiden vreugdedansje toen Peter, 
eigenlijk nauwelijks met stemverheffing, 
het doelpunt van Geel Wit meldde. Ik 
stormde naar buiten en riep ‘Jaap het 
skoord’. En daarmee was ik net iets 
sneller dan de informanten in Wolvega, 
want nog geen drie tellen later gingen 
overal mobieltjes rinkelen. 

Nu was het zaak deze stand te 
handhaven. En het werd nog spannend. In 
de slotfase mocht Wolvega nog een paar 
corners nemen en we hielden de adem in. 
En daar was ‘ie, het bevrijdende 
eindsignaal. Maar nu? Wat hadden de 
anderen gedaan? GVAV verloor met 5-1 
van Alcides en daalde rechtstreeks af. 
Geel Wit had in elk geval nacompetitie 
afgedwongen. Of misschien nog wel meer, 
want Geel Wit eindigde in punten gelijk 
met Frisia en Velocitas. Maar had onze 
secretaris vrijdag niet met een brief van de 
KNVB gezwaaid waarin stond dat een 
beslissingswedstrijd moest worden 
gespeeld in geval van directe degradatie 
en dat het doelsaldo bepalend was voor 
deelneming aan de nacompetitie? Bij 
Frisia en Velocitas wisten ze van zo’n brief 
niets af en bij Velocitas gingen ze er van 
uit dat ook Geel Wit in een extra 
beslissingsronde was betrokken. Bij 
Bergum wisten ze dat wel zeker, want zij 
hadden vorig jaar in hun competitie ook 
zoiets meegemaakt.  

De verwarring was groot. Even voelden 
we ons als de Britten die Chamberlain met 
een brief van Hitler zagen terugkomen. 
Wie kon ons uitsluitsel geven, wie had die 
brief. Dorus Metz gebeld. Hij was in 
Wolvega, maar had de brief niet. Dan 
maar naar Meinte Bonthuis bellen. Voor 
de elftalleider was er toen allang geen 
onduidelijkheid meer. ‘We zijn gewoon 
achtste’. Ik heb geen beeldtelefoon, maar 
die had ik niet nodig om te weten dat op 
zijn gezicht een brede grijs stond. Geel Wit 
was tweedeklasser en Frisia en Velocitas 
moesten een beslissingswedstrijd spelen. 
We wisten het nu zeker en dat betekende 
dat Henk en Lammie Schrik weer konden 
inschenken. Nu niet langer om de 
zenuwen weg te drinken, maar om feest te 
vieren. Even later belde Dorus terug om 
datgene te bevestigen wat Meinte al had 
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Lambers (46’ Roorda); Buijs, Sankoh (46’ 
Elshot), Kruiswijk (46’ Van der Linden, 
Florén; Van Gessel (46’ Fledderus), 
Bizimana (46’ Bechan), Luizinho, Hugo 
(69’ Bizimana); Drent (46’ Nevland), Tuyp. 
Scheidsrechter: Gribbert Bakker (Hollum). 
Assistent-scheidsrechters: Karel van der 
Wal en Rogier Smid (beiden Buren). 
 
  

Ontknoping 

Gaat Geel Wit degraderen, zit er nog een 
beslissingswedstrijd in of redt Geel Wit in 
één klap het vege lijf? Het juiste antwoord 
kon worden gegeven na afloop van de 
laatste speelronde. Geel Wit moest naar 
Wolvega en Peter Raadjes ging mee om 
verslag te doen voor de LOA. De wedstrijd 
zou om half drie beginnen en een kwartier 
eerder zat ik al klaar voor de radio, in 
afwachting van de opstellingen. Mijn 
geduld werd op de proef gesteld want om 
tien over half drie had ik alleen non-
stopmuziek gehoord. Toen pas kwam 
Peter in de ether. Geen excuses of uitleg, 
nee, patsboem, meteen het belang van de 
wedstrijd uitleggen en het intro afsluiten 
met de mededeling dat het duel al acht 
minuten onderweg was. Goed, het was 
nog 0-0 en ik bleef niet langer verstoken 
van rechtstreekse informatie.  

De eerste helft ging voorbij zonder 
noemenswaardige hoogtepunten. Ik hd me 
voorgenomen in de rust naar het veld te 
gaan om daar de tweede helft van het 
tweede te zien en onderwijl te luisteren 
naar de radio. Maar toen de mannen in 
Wolvega aan de thee zaten regende het 
pijpenstelen op Ameland. Dan maar even 
wachten, per slot van rekening zou Peter 
zometeen de ruststanden op de andere 
velden doorgeven. Die waren niet 
onverdeeld ongunstig. Frisia stond voor en 
GVAV achter. Geel Wit moest echter 
winnen om rechtstreekse degradatie af te 
wenden. 

Het werd droog en ik snelde naar het veld. 
Daar was niet bekend dat het verslag ook 
via de kabelkrant op de televisie te volgen 
was. Gauw de tv aangezet. Via de 
telefoon was iedereen op dat moment op 
de hoogte en men had blijkbaar 
vertrouwen in hun informanten, want de 
meesten bleven langs de lijn de wedstrijd 
van het tweede volgen. Het weer was er 

meerdere erkennen in Gibril Sankoh. Op 
een voorzet van Siprian de Jong 
probeerde Prem Brouwer aan de aandacht 
van Arnold Kruiswijk te ontsnappen, maar 
de prof had hem in de gaten. En een 
luchtduel tussen de kleinste en de grootste 
man van het veld (Prem Brouwer versus 
Sander van Gessel) leverde de verwachte 
winnaar op. Het slotakkoord was voor 
Groningen. De aanval via Hugo en Florén 
kwam bij Tuyp, maar die vond René de 
Jong op zijn weg.  
Met zes verse krachten begon Groningen 
aan de tweede helft. Twee van hen, Mark 
Jan Fledderus en Erik Nevland, stichtten 
na vijf minuten het eerste gevaar, maar 
Jacob Russchen redde op de lijn. Tuyp, 
die in de tweede helft de aanvoerdersband 
van Van Gessel had overgenomen, zag 
zijn mooie solo stranden op de voeten van 
René de Jong. En andermaal een kansje 
voor Geel Wit. Jaap Wouters bediende 
Frank Beijaard, maar diens inzet was 
makkelijk te verwerken door Bas Roorda. 
In de elfde minuut greep Jacob Russchen 
niet in op een inzet van Kurt Elshot en 
stelde daarmee Fledderus in staat de bal 
over de doelman te lobben: 0-4. De druk 
van de bezoekers bleef. Hugo passte op 
Tuyp, die passeerde René de Jong, maar 
Jacob Russchen redde ten koste van een 
hoekschop. Deze corner van Fledderus 
kwam bij Nevland, die binnenkopte. 
Groningen verkeerde in een productieve 
fase. Weliswaar pareerde René de Jong 
een schot van Elshot en blokte hij even 
later een inzet van diezelfde Elshot, maar 
in de rebound was hij kansloos op de 
volley van Tuyp: 0-6. 
Van enige opbouw aan Geel Witzijde kon 
geen sprake zijn. Daarom hanteerde René 
de Jong veelvuldig de lange trap. Zo 
bereikte hij na 20 minuten Lars Brouwer. 
Diens inzet werd geblokt en kon worden 
opgeraapt door Roorda. Even later mocht 
de vaste keeper van Groningen de bal 
weer met de handen omklemmen nadat 
Jaap Wouters een duel met Luizinho had 
gewonnen en een schot op het doel 
produceerde. Veel beter was de kans die 
Wouters meteen daarna kreeg. Harm 
Kooiker kapte zijn man uit en zette voor. 
André de Jong miste de bal half. Wouters 
raakte het leer wel goed, maar zijn schot 
ging over. 
Aan de andere kant reageerde René de 
Jong uitstekend op een schot van de 
rechterflank van Kiran Bechan. Het werd 
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Staand van links naar rechts: Jeroen Lambers, Meinte Bonthuis (elftalleider Geel Wit), Jaap Wouters, Gibril 

Sankoh, Peter Oud, Frank Beijaard, Danny Buijs, Tonio Brouwer, Paul van der Wal, Jacob Russchen, Hugo, 

Theo de Haan, Colin Ytsma, Gribbert Bakker (scheidsrechter), René de Jong, Sander van Gessel (deels 

zichtbaar). 

Zittend van links naar rechts: André de Jong, Mathias Florén, Martin Drent, Lars Brouwer, Kissam Bizimana, 

Prem Brouwer, Luizinho, Siprian de Jong, Arnold Kruiswijk, Jack Tuyp en de pupil van de wedstrijd. 

 

0-7 na balverlies door Paul van der Wal. 
Nevland stelde Fledderus daarna in staat 
om te scoren.  
Op aangeven van Elshot kopte Buijs 
vervolgens over en René de Jong plukte 
de bal van de voet van Nevland. Buijs wist 
geen raad met de bal die hij van Tuyp 
kreeg en Nevland schoot voorlangs. 
Tussendoor bereikte Arno Moll spits 
Wouters, maar andermaal slaagde die er 
niet in Roorda te verschalken.  
Met een vloeiende combinatie werd de 0-8 
eindstand op het scorebord gezet. De 
aanval begon bij Tuyp, waarna Bechan de 
opgekomen Antoine van der Linden in 
staat stelde te scoren. 
De laatste actie kwam op naam van André 
de Jong. Terwijl hij op doel schoot trok 
scheidsrechter Gribbert Bakker de rode 

kaart. Het betekende het einde van de 
voetbalcarrière van de kleine 
middenvelder. Samen met Tonio Brouwer, 
Theo de Haan en Edward de Jong nam hij 
afscheid van het eerste elftal. Voorzitter 
Jos Bulté bedankte het kwartet beloonde 
hen met bloemen. Vaste supporters Geert 
Weijmans en Jan Kienstra trakteerden hen 
op flessen wijn en van directeur Hans 
Nijland van FC Groningen kregen de vier 
een shirt van de FC. 
Opstellingen:  
Geel Wit: René de Jong; Peter Oud (46’ 
Jacob Russchen), Siprian de Jong, Theo 
de Haan, Colin Ytsma (46’ Arno Moll); 
Prem Brouwer (74’ Harm Kooiker), André 
de Jong, Paul van der Wal, Frank 
Beijaard; Lars Brouwer (74’ Bjorn 
Wijnberg), Jaap Wouters. 


