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Berlikum D2    6   2   0   4     6   12   -   20 
Frisia D5    5   1   0   4     3   16   -   15 
GAVC D3    5   0   0   5     0     0   -   51 
 
Hark. Op. E1   6   5   1   0   16   14   -   4 
Veenw. E1    6   5   0   1   15   15   -   3 
Geel Wit E1    5   4   1   0   13   26   -   8 
Hardegar. E1  5   4   1   0   13   18   -   4 
JVC Nylan E1 6   3   1   2   10   26   -   13 
BroekW. E2    6   2   0   4     6     6   -   13 
Zwaagw. E1    6   1   0   5     3   13   -   20 
Be Quick E2   5   1   0   4     3     7   -   25 
BergBCV E2   6   1   0   5     3   11   -   30 
Drachten E2   5   0   0   5     0     6   -   22 
 
DTD E1    5   5   0   0   15   63   -     4 
CSC E3    5   5   0   0   15   42   -    9 
Lwd. Zw. E3    6   4   1   1   13   22   -     8 
Warga E1    6   4   0   2   12   41   -   19 
St. Anna E2    6   2   2   2     8   25   -   29 
Irnsum E1    5   2   0   3     6   16   -   39 
Geel Wit E2    3   1   1   1     4   10   -   10 
Sparta E2    6   0   1   5     1   11   -   51 
Nicator E1    6   0   1   5     1   12   -   56 
WWS E1    4   0   0   4     0     7   -   24 
 
Frisia E9    6   5   0   1   15   55   -     7 
Wykels H. E2  5   4   1   0   13   45   -   10 
CSC E5    6   4   1   1   13   26   -   12 
Sparta E3    5   3   0   2     9   45   -   23 
Hardeg. E3    5   3   0   2     9   42   -   20 
Geel W. E3    4   2   2   0     8   23   -   10 
BergBCV E6   5   2   0   3     6   15   -   18 
Blauw W. E9  5   1   0   4     3   20   -   23 
Leeuw. E5    6   0   0   6     0     3   -   62 
TTBC E6    5   0   0   5     0     2   -   91 
 
BroekW. F1    6   6   0   0   18   42   -     3 
Ternaard F1    6   4   2   0   14   28   -   10 
Anjum F1    5   4   0   1   12   20   -   14 
Oostergo F1    6   3   1   2   10   22   -   27 
Geel Wit F1    5   3   0   2     9   24   -   10 
Ropta B. F1    6   2   1   3     7   21   -   23 
VCR F1    6   1   2   3     5     8   -   15 
Dokkum F1    6   1   1   4     4   13   -   22 
VIOD F1    6   1   1   4     4     9   -   23 
Birdaard F1    6   0   0   6     0     3   -   43 
 
BroekW. F3    6   6   0   0   18   64   -   10 
Ropta B. F2    6   5   0   1   15   30   -   11 
Geel Wit F2    5   4   0   1   12   24   -     6 
Kootst. F2    6   4   0   2   12   20   -     9 
VCR F2    5   3   0   2     9   24   -   11 
Holwerd F2    5   3   0   2     9   24   -   20 
ASC F3    6   1   0   5     3   12   -   23 
Oostergo F2   5   1   0   4     3   15   -   29 
Be Quick F8    6   1   0   5     3     2   -   45 
VIOD F2    6   0   0   6     0     1   -   52 
 
 
 
 
 
 

 



FC Twente 
Eén ronde UEFA Cup gespeeld en nog 
maar één van de vijf Nederlandse clubs 
over. Dat is de toch wel trieste balans voor 
ons land. Is het voetbal in Nederland dan 
zo slecht of troffen onze club gewoon erg 
goede tegenstanders? De waarheid zal 
wel ergens in het midden liggen. Ajax 
(waarvoor de UEFA Cup eigenlijk te min 
was) en SC Heerenveen hadden toch 
minstens moeten afrekenen met Dinamo 
Zagreb en Helsingborg. FC Groningen en 
FC Twente hadden in Fiorentina en Getafe 
weliswaar geen hoogvliegers als 
tegenstander, maar Italië en Spanje zijn 
natuurlijk wel voetballanden bij uitstek. De 
enige Nederlandse club die verder ging 
was AZ, dat nog erg veel moeite had met 
een Portugese club, waarvan ik nu nog 
niet de naam uit mijn hoofd weet. En 
geloof me, ik ken er een heleboel. 
Het zal wellicht niet iedereen, maar toch 
wel de meeste lezers, bekend zijn dat ik in 
Twente heb gewoond en dat de FC aldaar 
mijn favoriete eredivisieclub is. Ik was met 
mijn gezin op vakantie in het oosten des 
lands en dit was dé gelegenheid om mijn 
oude cluppie weer eens aan het werk te 
zien. Toen ik Enschede voor Ameland 
verruilde speelde FC Twente nog in het 
Diekman Stadion. Bij het nieuwe Arke was 
ik alleen nog maar voorbij gereden. Oké, 
ik ben er vorig jaar even in geweest, maar 
dat was alleen om inkopen te doen in de 
fanshop, een wedstrijd werd er toen niet 
gespeeld.  
De winkel was nu verplaatst naar een 
mobiel verkooppunt iets verderop. Het 
gaat namelijk goed met FC Twente en dat 
betekent dat het stadion wordt uitgebreid. 
Er komt een ring bovenop en er is een 
begin gemaakt met de aanpassing van de 
infrastructuur, ofwel de straten waren 
opgebroken. Dat betekende dat we via 
een omweg naar ons vak werden geleid. 
Normaal zit ik op een voetbalavond voor 
de buis. Live wedstrijden bekijken en van 
de andere duels de standen via teletekst 
bijhouden. Dat kon nu niet. Op weg naar 
onze zitplaatsen sijpelden de eerste 
resultaten door. Heerenveen had met 5-1 
verloren. Ongeloof. Hè, dat kan toch niet? 
Ik nam de mededeling voor kennisgeving 
aan. Net als die dat Ajax met 1-0 achter 
zou staan. Dat klonk al iets 
geloofwaardiger, maar was het niet simpel 
de diepgewortelde wens van de Twente-
supporter die wilde dat zijn club als beste 

 
Birdaard B1    6   6   0   0   18   36   -   13 
Twijzel B1    4   4   0   0   12   36   -     8 
ASC B1    5   4   0   1   12   22   -   10 
Dokkum B1    6   3   1   2   10   22   -   11 
Friese B. B1   4   3   0   1     9   33   -   12 
VVT B1    4   2   1   1     7   14   -   13 
BergBCV B3   5   2   0   3     6   21   -   16 
Geel Wit B1    4   1   1   2     4   10   -   12 
VCR B1    5   1   0   4     3   21   -   22 
Anjum B1    5   1   0   4     3     7   -   31 
Drachten B3   6   1   0   5     3     5   -   40 
Ternaard B1   6   0   1   5     1   11   -   50 
 
Kollum C1    5   5   0   0   15   26   -     4 
Hardegar. C1  6   5   0   1   15   24   -     3 
JVC Nylan C1 6   5   0   1   15   23   -     4 
Frisia C2    6   3   1   2   10   17   -   17 
St. Anna C1    6   3   0   3     9   13   -   13 
Geel Wit C1    5   2   1   2     7   13   -   15 
BergBCV C2   6   2   1   3     7   16   -   12 
CSC C1    5   2   0   3     6   17   -   14 
V en V C1    3   1   0   2     3     7   -   13 
Veenw. C1    5   1   0   4     3   10   -   18 
Oostergo C1  5   1   0   4     3     4   -   31 
Drachten C2   6   0   1   5     1     7   -   33 
 
HJC C2    6   5   0   1   15   36   -     9 
DIO-Griff. C3   6   4   1   1   13   24   -   10 
ONB C2    6   4   0   2   12   38   -   16 
Zwaagw. C2    5   4   0   1   12   15   -     9 
Feanst. C2    4   4   0   0   12   13   -     9 
Dracht.B. C4  6   3   1   2   10   31   -   14 
Be Quick C3   6   3   0   3     9   28   -   17 
Sweach C3    6   1   2   3     5   15   -   25 
Geel Wit C2    6   1   1   4     4   23   -   23 
Kollum C2    5   1   0   4     3   11   -   45 
V en V C2    6   1   0   5     3   12   -   54 
Buitenp. C2    6   0   1   5     1     7   -   22 
 
Rood Gl D2    6   4   2   0   14   20   -   7 
Geel Wit D1    4   4   0   0   12   32   -   3 
Blija D1    6   3   2   1   11   14   -   10 
Be Quick D2   5   3   1   1   10   18   -   6 
Blauw W. D3   6   3   0   3   9   18   -   12 
VCR D1    6   3   0   3   9   19   -   18 
TTBC D2    6   2   1   3     7   16   -   23 
Wykels H. D1 5   1   3   1     6   13   -   12 
CSC D2    6   0   1   5     1     4   -   32 
Frisia D4    6   0   0   6     0     6   -   37 
 
Geel Wit D2    5   5   0   0   15   24   -     3 
Blauw W. D4  6   4   1   1   13   38   -   15 
Beetgum D2    6   4   1   1   13   18   -     9 
Rood Gl D3    6   4   0   2   12   18   -   10 
Franeker D5    6   3   0   3     9   23   -   13 
Irnsum D2    6   2   0   4     6   13   -   18 
Franeker D6    5   2   0   3     6   13   -   21 
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Helpman kreeg in de slotfase ook kansen, 
maar gescoord werd er niet meer.  
 

 

Standen 
 
FVC 1    7   5   2   0   17   21   -     8 
Wolvega 1    7   4   3   0   15   31   -   18 
Zwaagw. 1    7   4   2   1   14   17   -   12 
Veendam 1    6   4   1   1   13   20   -   12 
Roden 1    7   4   0   3   12   18   -   17 
Geel Wit 1    7   3   0   4     9   13   -   13 
Velocitas 1    6   2   2   2     8   14   -   14 
Trynwâlden 1 7   2   1   4     7   17   -   30 
Drachten 1    7   1   3   3     6   14   -   20 
Noordster 1    7   2   0   5     6   18   -   28 
WVV 1    7   1   1   5     4   17   -   22 
Helpman 1    7   1   1   5     4   11   -   17 
 
Heerenv. 2    5   4   0   1   12   15   -   10 
Rood Geel 2   6   3   2   1   11   12   -     5 
Frisia 2    6   3   1   2   10   12   -   12 
Leeuward. 3    4   3   0   1     9   12   -     6 
Franeker 2    6   3   0   3     9   13   -     8 
Trynwâld. 2    5   2   1   2     7     8   -     8 
Irnsum 2    5   2   1   2     7     6   -     7 
MKV '29 2    6   2   0   4     6     7   -   14 
FVC 2    6   1   2   3     5     7   -   13 
Friesland 2    4   0   3   1     3     7   -     8 
Geel Wit 2    5   1   0   4     3     5   -   13 
 
Trynwâld. 3    5   4   0   1   12   24   -     5 
FVC 4    6   3   2   1   11   17   -   12 
Beetgum 3    5   3   1   1   10   12   -     8 
Frisia 6    5   3   1   1   10   12   -   11 
Friesland 3    5   3   0   2     9   20   -   13 
St. Anna 3    5   3   0   2     9   15   -   13 
Dokkum 4    6   2   1   3     7   11   -   14 
Geel Wit 4    3   1   1   1     4     9   -     6 
DTD 4    6   1   1   4     4     8   -   30 
Robur 4    3   1   0   2     3   10   -   12 
Irnsum 3    6   1   0   5     3     8   -   17 
Franeker 3    3   0   1   2     1     6   -   11 
 
Buitenp. A1    4   4   0   0   12   18   -     7 
VIOD A1    5   4   0   1   12   23   -   11 
Veenw. A1    6   3   1   2   10   31   -   13 
BergBCV A2   5   3   1   1   10   21   -   11 
Geel Wit A1    6   3   1   2   10   23   -   15 
Friese B. A1    4   3   0   1     9   23   -     6 
RWF A1    4   3   0   1     9   18   -     6 
Ropta B. A1    5   1   1   3     4   15   -   16 
Dokkum A1    5   1   1   3     4   12   -   16 
V en V A1    4   1   1   2     4   12   -   17 
Holwerd A1    4   0   0   4     0     3   -   20 
Noordb. A1    6   0   0   6     0     3   -   64 

boven kwam drijven? ,,Met deze 
resultaten komt Twente in de volgende 
ronde lekker vaak op televisie’’, grapte ik.  
In het stadion zat de stemming er goed in. 
Een vrijwel volle bak, iets wat ik in die 
goeie ouwe tijd van het Diekman alleen in 
de halve finale van de Europa Cup II tegen 
Anderlecht heb meegemaakt. Aan de 
overkant rolt Vak P een vakvullend 
spandoek uit. Vandaag de dag standaard 
gebruik in de meeste stadions, destijds 
was het al opzienbarend om in een shirt 
van jouw team naar het stadion te komen. 
Het is er allemaal een stuk sfeervoller op 
geworden, waarschijnlijk mede het gevolg 
van het ontbreken van de sintelbaan 
rondom het voetbalveld. 
FC Twente begon met een 0-1 
achterstand, opgelopen in de 
slotseconden van de eerste wedstrijd toen 
even niet werd opgelet bij een snel 
genomen vrije schop. En hoewel de UEFA 
aanvallend voetbal predikt was dit 
natuurlijk de mooiste minieme overwinning 
die Getafe zich kon wensen. Eén gelukte 
counter in Enschede en Twente zou er 
drie moeten maken. Getafe mag dan een 
van de kleintjes in eigen land zijn, over 
intimidatie hoef je ze niets wijs te maken. 
Vanaf het begin speelden de Spanjaarden 
vertragend en bleven ze liggen na elk 
duwtje. Een vermanend vingertje van de 
scheidsrechter als de keeper weer eens 
alle tijd nam voor een doeltrap en een 
machteloos toeziende arbiter als de 
volgende speler kermend van de pijn op 
grond bleef liggen. Het werkt altijd en dat 
zal altijd zo blijven.  
Halverwege de eerste helft moest Getafe 
die tactiek bijstellen. Twente kreeg kansen 
en na een afgekeurd doelpunt mochten we 
dan echt juichen, want de treffer van 
Robbie Wielaert werd wel toegekend. Eén 
doelpunt was echter niet genoeg, maar 
daarin kon verandering komen toen de 
Tukkers vlak na de rust een penalty 
kregen. Blaise Nkufo zat echter niet in de 
wedstrijd en miste jammerlijk. Even later 
uitte hij zijn frustratie op een manier 
waarmee hij zichzelf en de hele ploeg 
dupeerde. Met tien man haalde Twente op 
het tandvlees het einde van de wedstrijd. 
Dat betekende dat er verlengd moest 
worden. Daarin leek het gauw gebeurd 
met de thuisclub, maar gelukkig stopte 
Sander Boschker de strafschop. Het bleek 
uitstel van executie: Getafe scoorde 
alsnog twee keer en Twente deed dat 
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daarna ook. Gewonnen, maar toch 
verloren omdat een doelpunt dubbel telt.  
Inmiddels was duidelijk dat Ajax een 
soortgelijk scenario had beleefd. 
Terugkomen en toch eruit op grond van uit 
gescoorde doelpunten. Groningen was 
nog aan de gang en stond op 1-1. Zo bleef 
het en na strafschoppen lagen ze eruit. AZ 
hield het op 0-0, toch nog een 
Nederlandse club door. 
 

Koos Molenaar 
 
De val van ‘El Salvador’ 
 
We noteren dinsdag 18 september 2007; 
Real Madrid – Werder Bremen. Van 
Nistelrooij heeft eens te meer zijn 
onschatbare waarde bewezen op het 
kampioenenbal van Europa,  beter bekend 
als de Champions League. Samen met 
een zekere Diego was Ruud de 
smaakmaker van de avond. Ver van 
Santiago Bernabeu volgt een, nu al, 
historische en spraakmakende 
nabeschouwing. In een desolate studio zit 
Johan Cruijff aan tafel met, een tè bruin 
getinte, Jack van Gelder. Hendrik 
Johannes Cruijff, geboren op 25 april 1947 
in Amsterdam. Kind van Ajax, held van 
Nederland, De Verlosser van Barcelona 
en de verkondiger van het allerheiligste 
voetbalevangelie. Menig Nederlander 
heeft Cruijff erg hoog zitten. Mannen als 
Johan Derksen, Matty Verkamman en Van 
Basten lopen weg met Cruijff en slikken 
alles wat hij zegt voor zoete koek. Logisch, 
Cruijff ademt voetbal, Cruijff leeft voetbal, 
Cruijff ìs voetbal. Befaamd om zijn 
uitspraken en uitleg is Cruijff een graag 
geziene analist. Het Cruijffiaans is vaak 
onnavolgbaar voor vriend en vijand en al 
helemaal voor de presentatoren aan tafel. 
Vanavond spant de spreekwoordelijke 
kroon. In niet mis te verstane taal veegt 
Cruijff de vloer aan met Ruud van 
Nistelrooij. Van Gelder zit bijna sprakeloos 
en met ongeloof in de ogen aan zijn spa 
blauw te nippen. Ik zet het volume een 
tandje bij en hoor Johan zeggen dat Van 
Nistelrooij een uitstekende 
doelpuntenmaker is, maar een zwakke 
voetballer. Een pijnlijke stilte valt, waarna 
Jack van Gelder wanhopig probeert om 
Cruijff zijn uitspraak zo snel mogelijk te 
nuanceren. Hopende hiermee de 
geloofwaardigheid van Cruijff te kunnen 
waarborgen. Het is echter te laat, het 

voor de rust zwaaide hij driftig met 
kaarten, maar hij hield ze op zak toen 
dezelfde spelers in aanmerking kwamen 
voor de tweede gele kaart. Twee Geel 
Witters kregen geel: Anton Kiewiet voor 
een lichte overtreding en Jan Jaap Blokker 
voor het hinderen van de keeper. 
Geel Wit was na de rust geen schim meer 
van de ploeg van voor de rust en kreeg op 
schlemielige wijze een doelpunt tegen. 
Jaap Wouters, de rots in de branding in de 
defensie van de Amelanders, speelde 
terug op de keeper maar zag Martijn Drent 
over het hoofd. Hij scoorde en dat 
betekende dat er nog een spannende 
laatste tien minuten volgden. Ondanks een 
man minder was de slotfase voor WVV, 
maar de Winschoters kwamen niet meer 
tot scoren. 
 

Helpman-Geel Wit 7-10-2007 
Met een moeizame overwinning op 
Helpman heeft Geel Wit goede zaken 
gedaan. Met negen punten uit zes 
wedstrijden staan de Amelanders in de 
middenmoot van de tweede klasse L.  
Het was in Groningen een matige 
wedstrijd en het enige waarmee trainer 
Meinte Bonthuis tevreden kon zijn was de 
0-1 overwinning. ,,Het was van beide 
kanten slecht, het leek wel 
zomeravondvoetbal, huilen met de pet 
op.’’ De spelers trokken teveel naar binnen 
en Geel Wit hanteerde veelal de lange bal, 
wat voor Helpman gemakkelijk te 
verdedigen was. De thuisploeg heeft ten 
opzichte van vorig jaar veel veranderingen 
ondergaan en wat er over bleef was een 
jonge, onervaren ploeg. De thuisclub 
speelde met drie spitsen, maar die konden 
doelman René de Jong van Geel Wit 
nauwelijks verontrusten, temeer omdat 
laatste man Jaap Wouters weer een 
degelijke partij stond te spelen. 
Na de rust was Geel Wit de enige ploeg 
die de bereidheid toonde voor de winst te 
gaan. Siard Bonthuis mist een opgelegde 
kans na een sublieme actie van Paul van 
der Wal en uit een vrije trap van Anton 
Kiewiet trof Jaap Wouters bijna doel.  
Siard Bonthuis maakte plaats voor Colin 
Ytsma en Harm Kooiker kwam er in voor 
Lars Brouwer, die de nodige tikken had 
moeten incasseren. De invaller maakte 
tien minuten voor het einde het enige 
doelpunt. Uit een corner van Frank 
Beijaard kopte Harm Kooiker raak. 
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eretreffer: 4-1. 
 

Geel Wit-WVV 30-9-2007  
Geel Wit heeft verdiend gewonnen van 
WVV. In de eerste helft hadden de 
Amelanders ruim afstand moeten nemen, 
maar het verschil bleef beperkt tot twee 
doelpunten. In de slotfase scoorde WVV 
tegen en werd het nog even zweten, maar 
de punten bleven op Ameland. Geel Wit 
begon overweldigend. Na twee minuten 
zette Lars Brouwer voor op Siard 
Bonthuis, die de paal raakte. Het was 
uitstel van executie, want een minuut later 
was het wel raak. WVV verdedigde slecht 
uit, de bal kwam bij Lars Brouwer en met 
een boogbal verschalkte hij de keeper van 
de Winschoters. Geel Wit had de wedstrijd 
meteen op slot kunnen gooien, maar Paul 
van der Wal en Anton Kiewiet schoten van 
dichtbij over. Geel Wit bleef oppermachtig 
en dat betaalde zich uit. Nadat Lars 
Brouwer uit een corner van Frank Beijaard 
naast had gekopt, was het na 21 minuten 
andermaal raak. Frank Beijaard bracht Jan 
Jaap Blokker in stelling. Hij raakte de bal 
kwijt maar WVV slaagde er niet niet in de 
bal uit te verdedigen. De bal kwam bij 
Siard Bonthuis en hij schoot onberispelijk 
raak: 2-0. WVV was tot dan niet verder 
gekomen dan een schot van Bert Jan 
Haayer dat over ging. Het voorbereidende 
werk was van Martijn Drent. Die schoot 
later naast en na ruim een half uur spelen 
zag hij zijn inzet gekeerd door René de 
Jong. Het was de eerste helft Geel Wit wat 
de klok sloeg. Siard Bonthuis schoot 
voorlangs en in blessuretijd schoot Jan 
Jaap Blokker naast. Geel Wit verzuimde in 
de eerste helft het karwei af te maken en 
dat gaf WVV moed voor de tweede helft. 
Na tien minuten dook Martijn Drent op 
voor het doel van Geel Wit, maar hij 
produceerde niet meer dan een simpel 
rollertje. Ook de thuisclub kreeg nog een 
kans. Via Bjorn Wijnberg en Frank 
Beijaard kwam de bal bij Anton Kiewiet, 
die de bal over het doel lepelde. Christiaan 
Heeres schoot namens de gasten 
voorlangs. WVV etaleerde zich als een 
ware schopploeg. Een aantal spelers 
solliciteerde nadrukkelijk naar de rode 
kaart en halverwege de tweede helft kreeg 
Karim Layeb deze kleur voorgehouden na 
een niet al te zware overtreding op Jan 
Jaap Blokker. Diezelfde speler had eerder 
al een gele kaart gekregen van 
scheidsrechter O. Kempinga. Met name 

kwaad is geschied, het hoge woord is 
eruit. Een onverkwikkelijk gevoel bekruipt 
mij en tegelijkertijd kan ik bijna niet 
geloven dat Cruijff zojuist op tv door de 
mand is gevallen. Van Gelder gaat door 
met zijn pleidooi en slaat zowaar om 
richting verdediger van Van Nistelrooij. 
Laat ik voorop stellen dat Van Nistelrooij 
geen Sneijder is, geen Van Persie en 
geen Van der Vaart. In mijn ogen 
voetballers pur sang. Van Nistelrooij is 
inderdaad een doelpuntenmaker, een 
sublieme goalgetter, maar ook een 
voorbeeldige prof, een gewaardeerde 
teamspeler, een harde werker en een 
winnaar. Van Nistelrooij is in mijn ogen 
niet een zwakke voetballer. Het is 
natuurlijk ook maar een subjectieve 
gedachtengang, maar wel die van een 
grootheid op het gebied van voetbal. 
Cruijff mag gerust zijn mening hebben, 
maar om die op deze confronterende 
manier te ventileren….ik vind dat Cruijff 
Van Nistelrooij hiermee te kort doet en 
zoiets nooit in de media kan zeggen. Van 
Nistelrooij heeft zich overal bewezen, ook 
in het Nederlandse elftal. De statistieken 
zijn daarbij veelzeggend. Cruijff lijkt zich 
ondertussen steeds ongeloofwaardiger en 
onsympathieker op te stellen richting 
spelers, clubs en het Nederlandse voetbal. 
Ook ik was altijd een Cruijff-adept, maar ik 
begin me steeds meer te irriteren aan 
Cruijff en vraag me af of het Nederlandse 
voetbalpubliek Cruijjf nog wel serieus moet 
nemen. Nadat Van Bommel door Cruijffs 
toedoen uit het Nederlandse elftal 
verdween, werd ook Van Nistelrooij 
regelmatig aangepakt en is vervolgens 
een tijdje uit beeld geweest. Daar waar 
Van Bommel begrijpelijkerwijs bedankte 
voor de eer, kwam Van Nistelrooij na een 
sterk seizoen in Madrid ijzersterk terug. 
Ook dit seizoen is Van Nistelrooij op dreef, 
maar Cruijff vindt het nodig om het spel 
van Van Nistelrooij te bagatelliseren. Dit 
gebeurt ook regelmatig met Seedorf. 
Misschien is juist hij wel de meest 
succesvolle Nederlandse voetballer aller 
tijden, maar ook voor Seedorf is er weinig 
krediet van Cruijff. Niet dat Ajax het kan 
helpen of zelfs leuk vindt, maar het is een 
feit dat Cruijff altijd wel opvallend lovend is 
voor voetballers uit Amsterdam. Daarnaast 
zijn Van Basten en Cruijff twee handen op 
één buik. Alles wat Van Basten doet is 
zogenaamd goed en beurtelings nemen ze 
het voor elkaar op wanneer er weer een 
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onbegrijpelijke beslissing wordt genomen. 
Het begint zowaar gevoelens van 
compassie op te roepen, want de meester 
en de leerling zijn niet meer onschendbaar 
en worden niet meer voor vol aangezien. 
De roep om het vertrek van Van Basten 
zwelt steeds meer aan en ook de kritiek op 
Cruijff wordt steeds nadrukkelijker. Niet 
dat ze hun sporen niet hebben verdiend, 
maar ook voor hen geldt het principe 
resultaten uit het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst. De heren 
genieten veel respect en aanzien, maar ze 
gooien  deze status momenteel te grabbel. 
Persoonlijk ben ik van mening dat het 
goed zou zijn als Cruijff een tijdje zijn 
mond houdt en niet zozeer op de 
voorgrond treedt met zijn zouteloze kritiek. 
Ondanks dat veel mensen Cruijff altijd 
zullen blijven verafgoden, heeft Cruijff veel 
van zijn aanzien verloren. Er is veel te 
doen om zijn uitspraken en zijn 
beschermende houding jegens Van 
Basten. Cruijff staat weer met beide benen 
op de grond en is niet langer de 
beschermheilige van het Nederlands 
voetbal waarop we blindelings 
vertrouwden. Welkom terug op aarde El 
Salvador! 
 

Colin Ytsma 

Website 

Wil je weten hoe Geel Wit op 28 oktober 
2001 tegen Irnsum heeft gespeeld? Wie 
de doelpunten hebben gemaakt en hoe de 
opstelling was? En wil je het verslag van 
die wedstrijd nog eens lezen? Het kan 
allemaal. Op de website www.geelwit.nl is 
Koos Molenaar bezig met een overzicht 
van alle wedstrijden die het eerste elftal 
sinds toetreding tot de competitie in 1970 
zijn gespeeld.  

Niet alle informatie is bekend. Wie heeft 
aanvullingen? Graag doorsturen naar 
Koos Molenaar, Fabriekspad 16, Buren of 
naar webmaster@geelwit.nl  

 

Ballen ELF-actie 
Geel Wit is vijf ballen rijker geworden 
dankzij de deelname van evenveel 
bedrijven aan een actie van het 
voetbalblad ELF. De bedrijven zijn A.T. 
Brouwer, Troefmarkt, Vishandel Metz en 
de kampeerboerderijen Arendsnest en 
Noorderlicht. 

meer onder de druk van FVC vandaan. 
Het leverde diverse hachelijke momenten 
op. Op een inzet van Jelmer Sijtsma redde 
Bjorn Wijnberg van de lijn. Tavares liet 
zich in het strafschopgebied vallen, dat 
had scheidsrechter Zijlstra goed gezien. 
Dus ook geen tweede geel voor Jaap 
Wouters, die een prent voorgetoverd 
kreeg na een overtreding. De enige kaart 
van de wedstrijd. Even later won Wouters 
een duel met Sijtsma en verijdelde 
daarmee een zeker doelpunt. Meteen 
daarop een corner voor de gastheren, 
twee reddingen van René de Jong 
voorkwamen erger. Het enige wapenfeit 
van Geel Wit was een vrije val van Lars 
Brouwer bij de achterlijn, ook deze actie 
werd terecht niet met een strafschop 
beloond. Brouwer was de enige aanvaller 
die tot iets in staat was, maar werd telkens 
met kleine overtredingen afgestopt. 
Ondertussen ontwikkelde Sijtsma zich tot 
een ware plaaggeest voor Geel Wit. Eerst 
schoot hij in kansrijke positie naast, maar 
vlak voor de rust strafte hij slap 
uitverdedigen van Herman ter Schure 
genadeloos af. Sijtsma drong het 
strafschopgebied in waar hij in botsing 
kwam met René de Jong. Hij verzilverde 
de strafschop feilloos: 2-0. In de rust bleef 
Pieter Kooiker in de kleedkamer achter, 
aanvaller Jan Jaap Blokker was zijn 
vervanger. Doordat Bjorn Wijnberg en 
Lars Brouwer een linie naar achteren 
opschoven veranderde het concept van 
interim-trainer Meinte Bonthuis nauwelijks. 
De tweede helft gaf dan ook eenzelfde 
spelbeeld als voor de rust. Sporadisch 
kwam Geel Wit eruit, zoals in de dertiende 
minuut, toen Siard Bonthuis een corner 
verdiende. De hoekschop van Lars 
Brouwer werd door de keeper 
weggewerkt. Bij een botsing blesseerde 
Lars Brouwer zich dermate, dat hij zich 
moest laten vervangen door Martijn 
Beijaard. Meteen daarna sloeg FVC 
andermaal toe. De behendige Tavares liet 
Ter Schure staan en werd daarna 
onreglementair gestopt door Peter Oud. 
En hoewel René de Jong weer de goede 
richting koos wist Sijtsma vanaf elf meter 
andermaal het net te vinden. Vijf minuten 
voor tijd liet Sijtsma zien dat hij ook een 
velddoelpunt kan maken. Hij scoorde de 4-
0 na een fraaie individuele actie.  
Het sloktakkoord was voor Geel Wit. Paul 
van der Wal mocht van eigen helft 
vertrekken en scoorde in blessuretijd de 
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een vrije trap van Dirk M., die Dennis A. 
ternauwernood nog bereikte die op zijn 
beurt de bal prima voorzette op ons Jur 
die de bal binnen knikte 2-1. 
Door de goede organisatie achterin kon 
Nick de V. meerdere keren opschuiven 
naar het middenveld. Zo kon Nick de V. de 
combinatie aangaan met Dennis A. waar 
kansrijke situaties uitkwamen. De 3-1 
kwam uit een prima voorzet van Dirk M. op 
Tharan A., die alleen op de keeper af kon 
en knap afmaakte. 
Daarna werd Dirk onterecht afgevlagd 
voor buitenspel waardoor dat doelpunt niet 
telde.  
Even later was het wel raak. Dirk ging 
goed door op de keeper waardoor Tharan 
zijn derde doelpunt maakte, dat betekende 
de 4-1 voor Geel Wit. 
Met nog een kwartier te gaan zette Geel 
Wit nog even aan en dat resulteerde in de 
5-1 door de tweede goal van Jurjen op 
aangeven van Dennis A. Jurjen vond eerst 
de paal nog op zijn weg, maar in tweede 
instantie schoot hij wel raak, 5-1.  
Na de wedstrijd waren de beide coaches 
tevreden (vooral over de tweede helft). Op 
de valreep misten we nog bijna de boot 
omdat Erik niet wist hoe hij het busje aan 
moest krijgen. Uiteindelijk toch gelukt, net 
op tijd!! 
 
FVC-Geel Wit 23-9-2007 
Geel Wit kwam er niet aan te pas tegen 
FVC en heeft dan ook terecht met 4-1 
verloren. De Leeuwarders waren telkens 
een stap sneller, stoorden goed en 
toonden meer beleving. Aan Amelander 
kant was Jaap Wouters een positieve 
uitzondering. De wedstrijd begon om kwart 
over drie, drie kwartier later dan gepland. 
Niet alleen omdat Geel Wit door een 
vertraagde boot pas om tien over twee in 
de Friese hoofdstad arriveerde, maar 
vooral omdat de aangestelde 
scheidsrechter niet kwam opdagen. In 
allerijl is de heer Zijlstra uit Mantgum 
opgeroepen en hij floot een prima 
wedstrijd. De beginfase was voor de 
thuisclub, maar net toen Geel Wit zich iets 
aan de greep van FVC leek te gaan 
ontworstelen sloegen de mannen van 
trainer Bert Hollander toe. Claudio 
Tavares passte op Hendrik de Zwart, die 
wipte de bal over de uitgekomen keeper 
René de Jong in een leeg doel: 1-0. 
Vanaf dat moment liep Geel Wit achter de 
feiten aan. De Amelanders kwamen niet 

Gesprek Amelandia en Geel Wit met 
KNVB 
Het is een goed gebruik dat een delegatie 
van het bestuur van de KNVB district 
Noord eens in de twee jaar naar Ameland 
gaat voor een goed gesprek met de 
besturen van Amelandia en Geel Wit. 
Vrijdag 5 oktober was het weer zover. 
Aan de orde kwamen onder meer de 
opkomst van scheidsrechters en 
tegenstanders. Scheidsrechters worden 
per seizoen één keer aangesteld voor een 
wedstrijd op een eiland. Komen ze niet 
dan worden ze geschorst. De 
competitieleider besteedt extra aandacht 
aan teams die niet naar Ameland komen. 
Geel Wit en Amelandia zijn tevreden over 
het aanpassen van de aanvangstijden in 
verband met de boot en de indelingen van 
de jeugdteams.  
Het gebrek aan scheidsrechters op 
Ameland doet zich gelden. De KNVB is 
bereid een cursus op Ameland te geven 
als er belangstelling voor is. Normaliter 
moeten er tenminste vijftien deelnemers 
zijn, maar voor Ameland geldt geen 
ondergrens. 
Het licentiesysteem voor trainers wordt 
aangepast. Voor vijfde- en zesdeklassers 
blijft een soepel beleid van kracht, voor de 
hogere klassen gaat een strenger beleid 
gelden. 
Amelandia en Geel Wit complimenteerden 
de KNVB met de oplossing die is 
gecreëerd voor het jeugdvoetbal op 
Ameland. Junioren van Amelandia mogen 
bij Geel Wit voetballen en blijven lid van 
de eigen vereniging. 

Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor de Grote 
Clubactie is begonnen. Dezer dagen 
komen de verkopers bij u langs. Koop 
loten, want van elk lot van 2,50 euro komt 
2 euro terecht in de clubkas. Kijk op 
www.clubactie.nl voor meer informatie 
over de Grote Clubactie en de prijzen die 
er te winnen zijn. 

Wijzigingen wedstrijdsecretariaat 
Wedstrijdsecretaris Dorus Metz heeft een 
nieuw telefoonnummer: 06-10516735. Hij 
is vanaf nu alleen het aanspreekpunt voor 
de senioren. Wedstrijdsecretarissen jeugd 
zijn Siemon van Dijk en Chris Brouwer, de 
wedstrijdsecretaris van dienst is te 
bereiken op tel. 06-23219642. 
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 Jacob en Afonso (2) 
In het vorige nummer van het clubblad 
sprak ik het vermoeden uit dat Jacob 
Russchen en Afonso Alves dit seizoen niet 
meer voor resp. Amelandia en SC 
Heerenveen zouden voetballen. Hoe 
anders kan het lopen, gelukkig maar. Er is 
veel diplomatie van Geel Wit-, maar vooral 
Amelandiazijde, voor nodig geweest om 
de overschrijving van Jacob rond te 
krijgen. Normaal gesproken was het niet 
gelukt, maar de KNVB district Noord heeft 
de hand over het hart gestreken. Eind 
goed, al goed, want Jacob verdient het 
niet een jaar te moeten toekijken omdat hij 
een paar dagen te laat was met 
overschrijven. 
Voor Alves ligt de situatie anders. Ook hij 
was te laat, maar hier lag de schuld bij de 
onderhandelaars van Heerenveen en AZ. 
Alves was voor minstens een half jaar 
veroordeeld tot Heerenveen, hervatte de 
training en was meteen daarna weer 
vertrokken in verband met 
interlandverplichtingen. Zoals te doen 
gebruikelijk liet zijn terugkeer andermaal 
op zich wachten, maar eindelijk, daar was 
hij weer. Inmiddels heeft Alves alweer voor 
Heerenveen gespeeld en zijn naam ging 
meteen de hele wereld over toen hij zeven 
keer in een wedstrijd scoorde. 
Dan volgt hier mijn nieuwe voorspelling: 
Alves is na de winterstop uit het Friese 
Haagje vertrokken en Jacob speelt 
gewoon het seizoen uit bij Amelandia. 
 

Koos Molenaar 
 
Verslag RoodgeelD3-GeelwitD2 
We waren al tien minuten aan het 
inschieten toen kwam eindelijk de 
scheidsrechter er aan die vraagt aan 
Ronald om iets te doen in de 
bestuurskamer en vraagt meteen wie de 
grensrechter is Ronald als Rudolf T de 
grensrechter wil wezen Rudolf T vond het 
goed. 
 
De wedstrijd  
De wedstrijd begint als Ronald net in de 
bestuurskamer zit. 
meteen is er een actie die Patrick Metz 
goed tot de 0-1 bracht. 
Roodgeel neemt de aftrap ze speelden de 
bal meteen naar voren Jorik Metz tikte de 
bal weg het werd een hoekschop de bal 
draaide in en Matthijs Rijpstra tikte de bal 
weg het spel werd hervat met een lange 

bal  van Robin Metz hij kwam goed voor 
de voeten van Jan Ytsma en schiet de bal 
mooi over de keeper en het stond 0-2 
Ronald kwam er weer aan en ik zij wij 
staan al 2-0 voor. 
Ze speelden een stuk sterker nadat de 0-2 
gevallen was  
toen domineerden zij de wedstrijd ze 
speelden erg sterk maar als er een gaatje 
bij hun in de verdediging zat kwam er een 
doorbraak dat was in de eerste helft nog 2 
keer gebeurd de eerste helft stond het 0-4  
  
De tweede helft 
De tweede helft speelden ze een stuk 
sterker dan ons wij kregen geen kansen 
meer zij zetten ons toen erg onder druk 
toen kregen zij een doorbraak ik stond 
alleen tegen overeen speler ik kwam uit 
mijn doel en dook op de bal hij gaat rechts 
bij mij langs ik steek mijn voet uit en raak 
hem zacht aan en hij valt toen werd hij op 
de stip gelegd door de scheidsrechter de 
penalty werd strak laag in de rechter hoek 
ik tik hem weg en zo blijft het 0-4. 
 
dat was de samenvatting van 
RoodgeelD3-GeelwitD2. 
 
Gemaakt door Matthijs Rijpstra 
15:09:2007. 
 
 
               
Ropta Boys A1-Geel Wit A1 
Zaterdag (15/09/07) vertrokken wij met de 
boot van 8.30 zonder: Wesley A., Tom M., 
Andries M en jammer genoeg heeft Max 
K. besloten om te stopen bij de A’s. 
Doordat we tekort hadden aan spelers 
hadden we Dirk K. van de B’s mee.  
Eenmaal aangekomen zijn we ons gelijk 
gaan omkleden. Na een lange warming up 
kwam de scheidsrechter het veld op (wel 
ong. 30 minuten te laat). 
De wedstrijd: 
Geel Wit nam de aftrap. De eerste kans 
voor Geel Wit was gelijk een doelpunt 
door Tharan A. Door balverlies bij de 
ingooi konden de Ropta Boys door een 
lange bal de 1-1 bijschrijven. Na een 
matige eerste helft kregen we een 
dondertoespraak van Erik ter S. en Hein 
M. Daardoor waren we in het begin van de 
tweede helft slecht, maar toen dachten we 
aan de woorden van Hein en Erik en 
begonnen we te ballen. Na een paar 
kleine kansjes voor ons was het raak na 
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